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Вступ 

 

Згідно з функціональними обов’язками та керуючись у своїй діяльності Конституцією 

України, законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту»,  

«Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням 

про навчально-виробничий процес в ПТНЗ, Статутом училища та чинними нормативно-

правовими документами в галузі професійної освіти, представляю Вашій увазі звіт про 

діяльність директора училища (на підставі контракту з Департаментом освіти та науки 

Хмельницької міської ради) та підсумки роботи колективу за 2021-2022 навчальний рік.  

 

1. Формування контингенту учнів закладу освіти та виконання державного/ 

регіонального замовлення. 

 

Розпорядженням Голови Хмельницької ОДА від 14.01.2021 року №42/2021-р  «Про 

затвердження прогнозованих показників обсягів регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів  та обсягу регіонального замовлення на підготовку фахівців у 2021 році для 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, закладів фахової передвищої, 

вищої освіти у закладах післядипломної освіти, які фінансуються з обласного бюджету» 

регіональне замовлення затверджено в обсязі  148 осіб, фахових молодших бакалаврів – 15 

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 2021 році виконано на 100%.  Станом на 

01.11.2021 р. в училищі навчалось 557 учнів, з них на базі 9 класів 439 осіб, на базі 11 класів - 

118 осіб.  

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 навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. 

Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу. 
 

Станом на 30 червня 2022 р. заклад освіти забезпечений педагогічними працівниками 

на 100%, обслуговуючим персоналом на 100% у відповідності до штатного розпису (86 ос.), 

затвердженого Департаментом освіти і науки Хмельницької міської ради. Усі 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 30 

червня 2022 р.  в училищі працює 86 працівників (з них 55 педагогічних). 53 педагоги має 

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

відзнаки та почесні звання 33 (60%)  педагогічних працівників відповідають кваліфікаційним 

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

викладач» - 9 педагогів, «викладач-методист» - 14, «майстер виробничого навчання першої 

категорії» – 4, «майстер виробничого навчання другої категорії» - 5. В училищі працює один 

кандидат наук, 22 педагоги мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр», 50 осіб (91%) 

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 психолого-педагогічну освіту. Всі 

педагогічні працівники вільно володіють державною мовою. 

Педагогічне навантаження встановлено тарифікаційною комісією згідно з 

нормативними вимогами відповідно до навчальних планів і програм, погоджено 

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

законодавства.  

Методична робота в училищі забезпечується методичною службою, до складу якої 

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

річного плану методична робота з кадрами в 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.  

Варто зазначити, що з лютого 2022 року, у зв’язку з воєнним станом,  освітня 

діяльність закладу була організована у дистанційному форматі з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання.   

Медичне обслуговування забезпечує штатний медичний працівник. Всі працівники 

училища своєчасно проходять медичний огляд. 

 

 

3. Співпраця з роботодавцями, працевлаштування випускників. 

Соціальне  партнерство. Професійна орієнтація молоді. 

 

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

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

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

організаціями, громадянами.  

Між закладом освіти та підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста 

Хмельницького та Хмельницької області укладено 88 довгострокових договорів на підготовку 

робітничих кадрів, зокрема, протягом 2021-2022н.р - 16 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 2022 року  - 243 особи, працевлаштовано 93%. 

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. 

У лютому 2022 року на базі ВПУ №25 м. Хмельницького було заплановано проведення 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності WorldSkills Ukraine у номінаціях «Слюсарні 

роботи», «Електротехнічні роботи». Під час організації підготовчих робіт до конкурсу, 

активно долучалися роботодавці регіону (надавали консультації практичного характеру, 

рекомендації щодо креслення деталі, складання схеми, тісно співпрацювали з представниками 

підприємства «АЗОВСТАЛЬ», які були відповідальні за конкурсні завдання у номінації 

«Слюсарні роботи»). Але, у зв’язку з воєнним станом, Конкурс було відмінено. 



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.  

 

4. Організація та  навчально-методичне забезпечення навчально-виробничого процесу. 

 

Стан організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 

здобувачів освіти відповідає графіку освітнього процесу, вимогам кваліфікаційних 

характеристик. Налагоджена системна робота з організації навчально-виробничої діяльності: 

видаються відповідні накази, проводиться аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти з 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, належним чином 

організовується проходження виробничого навчання, виробничої практики, виконання ПКР, 

кваліфікаційної атестації здобувачів освіти тощо, здійснюється контроль діяльності майстрів 

в/н та викладачів професійної підготовки. Враховуючи особливості проведення виробничого 

навчання та виробничої практики, у зв’язку з воєнним станом, підготовлено методичні 

рекомендації освітнього процесу у дистанційному форматі з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій навчання. 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 навчального року заступниками директора з НВР, ВР, методистами з 

професійної підготовки та виховної роботи, старшими майстрами, головами методичних 

комісій було відвідано більше 70 уроків загальноосвітньої підготовки та 60 уроків  

професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовок, які проводились в форматах 

онлайн та офлайн. Періодично здійснюється контроль керівником закладу щодо виконання 

навчальних планів професій, забезпечення якості  та  рівня використання навчальних програм, 

перевірки якості навчальних досягнень здобувачів освіти. 

При плануванні розкладу занять в закладі освіти забезпечено раціональне використання 

навчальних кабінетів, навчально-виробничих майстерень та лабораторій, реалізовано 

принципи планомірності та черговості теоретичного та виробничого навчання. 

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

методистами і старшими майстрами розглядались питання, що стосуються освітнього процесу, 

а саме: правила ведення і розробки навчально-плануючої документації, організації роботи 

методичних комісій, розробки інструкцій з питань охорони праці, здоров’я і безпеки учнів, 

організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, інструкції щодо організації та 

проведення виробничої практики та інше.  

За ініціативою Хмельницької обласної військової адміністрації, Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОВА, ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти», Асоціації інноваційної та цифрової освіти, в межах 

Освітнього Хабу Хмельниччини, у Вищому професійному училищі №25 м. Хмельницького  з 

квітня 2022 року проводиться навчання внутрішньо переміщених осіб та місцевих мешканців з 

професій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Діловод. 

Адміністратор», «Живописець» щодо здобуття часткових професійних кваліфікацій.  

У 2021-2022 н.р. продовжується запровадження елементів дуальної форми навчання з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (режим онлайн). 

Державна кваліфікаційна атестація випускників у закладі освіти базується на вимогах 

державних стандартів, нормативних документів, що регламентують організацію навчально-

виробничого процесу. Наказом по училищу затверджено склад державних кваліфікаційних 

комісій з кожної професії, погоджений з Департаментом освіти і науки Хмельницької ОДА. 

Якість – 97,3%, середній бал -9,8. 



Зміст та комплексно-методичне забезпечення професійної підготовки відповідає 

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

Здобувачі освіти  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 здобувачами освіти  керівниками практики від закладу освіти, 

здійснюється перевірка  відповідності робочих місць здобувачів освіти 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 2021-2022 н.р. 

проведено близько 3 тисяч замін уроків, ведеться електронний облік виконання 

тарифікаційного навантаження викладачами та майстрами виробничого навчання. 

В училищі продовжує працювати спеціальний освітній простір, спрямований на 

гармонійний емоційний, психічний та фізичний розвиток учнів з особливими освітніми 

потребами, інклюзивно-ресурсну кімнату (цьогоріч, учень з особливими освітніми потребами 

успішно завершив навчання). 

У зв’язку з воєнним станом, змінено формат ЗНО та алгоритм його складання, 

випускники 2021/2022 навчального року звільняються від проходження державної підсумкової 

атестації. Вступ до закладів вищої освіти цього року буде без використання результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання. За власним бажанням здобувачі освіти можуть 

проходити національний мультипредметний тест у комп’ютерному форматі з предметів 

українська мова, математика, Історія України. 

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

наказом по училищу. На засіданнях педагогічних рад періодично здійснюється аналіз та 

обговорення результатів навчальних досягнень та формуються відповідні рекомендації. Згідно 

річного плану організовуються та проводяться відповідні навчально-методичні заходи. 10 

педагогічних рад проведено у 2021-2022 н.р. 

Загальне керівництво методичною роботою здійснює директор училища, 

безпосередніми організаторами є методисти. Всю методичну роботу училища координує 

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

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

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

очолюють педагоги із значним досвідом педагогічної роботи. Реалізація методичної проблеми 

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

методичні комісії, співпадають з єдиною методичною проблемою.  

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

необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого 

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

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

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

консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіта).  

У 2021-2022н.р.педагогами здійснювалось накопичення навчального та контролюючого 

матеріалів для своєї персональної вкладинки, на якій вони зможуть вести різні види онлайн-

спілкування з учнями, проводились семінари-практикуми з вивчення системи (використання 

базових сайтів) створення презентацій, фільмів, тестів для опитування. Викладачі  

загальноосвітньої підготовки працювали в робочій групі зі створення навчального контенту: з  

математики Новосад О.П., Савчук Н.В., Котоній Н.І.; з фізики - Мар’янич Т.Г., Савчук Н.В.; з 

біології – Варцаба Н.В.; з історії – Смолій О.І., Бойко М.М. На власних блогах та сайтах 

педагоги розмістили свої  електронні портфоліо. Новосад О.П., Савчук Н.В. оновили свої 



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 своїх сайтах, так і під час організації змішаного навчання, провели багато 

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

вебінарі. Мар’янич Т.Г. та Новосад О.П. проводили лекції на курсах підвищення кваліфікації 

для педагогів природничо-математичної освіти на теми: «Застосування елементів STEM- 

технологій на уроках природничо-математичного циклу», «ЗНО - особливості 2022 р.». 

Постійно педагоги училища виступають на вебінарах, діляться досвідом роботи. Муляр В.Г. 

виствітлив роботу з організації проведення «Прикладної фізичної підготовки на уроках 

Захисту України». 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 свої  електронні портфоліо. Цюпак О.В. створила профорієнтаційну 

скриньку у соціальній мережі для абітурієнтів за професією «Діловод». Педагоги Грушецька 

І.О., Коржан Т.В. створили анімаційний ролик з теми «Безпека праці з професії «Касир (на 

підприємстві, в установі, організації» (в межах обласного конкурсу). 

У 2021-2022н.р. учні училища брали участь у Всеукраїнській  інтернет олімпіаді з 

предметів загальноосвітньої підготовки, де показали достатній рівень навчальних досягнень. 

Педагоги закладу Новосад О.П. та Котоній Н.І. брали 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 у 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. 

Викладачі поновлюють інформацію на блогах для активного спілкування із 

здобувачами освіти. Взяли участь у конкурсі КМЗ з предметів загальноосвітньої підготовки. 

Розміщення навчального та дидактичного матеріалу на блозі викладача математики Новосад 

О.П. відзначено дипломом у номінації «Математика» та викладача Захисту України Муляра 

В..Г. у номінації з предмета «Захист України».  

Педагогічні працівники працюють над розробкою дидактичного матеріалу, який 

використовується у освітньому процесі. 40% педагогів є авторами навчально-методичної 

літератури, наукових статей тощо. Всього підготовлено 45 одиниць навчально-методичної 

продукції. 

Атестація педагогічних працівників 2021-2022н.р., в умовах дії воєнного стану, 

проводилась онлайн  в програмі Zoom. Під час атестації педагогічних працівників, 30 березня 

2022р. були заслухані творчі звіти педагогів, які атестувалися. Успішно атестувались 8 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. 

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 8 педагогів, які здобули призові місця (результативність подано у 

таблиці). 

У зв’язку з дією воєнного стану на території України не проводились предметні тижні 

із загальноосвітньої підготовки у березні 2022 р. Для ефективної організації освітнього 

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


процесу здобувачів освіти, в умовах дії воєнного сану, педагогічний колектив активно почав  

використовувати форми дистанційного навчання:  Google classroom (загальноосвітні 

предмети), Moodl, Zoom (спецпредмети та виробниче навчання), педагоги працювали над 

створенням відеоуроків,які завантажували на платформи, користувалися додатковими 

матеріалами, спілкуватись з здобувачами освіти, оцінювати їх роботи та виставляти оцінки.  

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

методів, використовував ті онлайн-інструменти, які йому зручні, наприклад, Skype-

конференції англійської мови – такі уроки дуже подобаються учням  (є схвальні відгуки 

відповідного ресурсу батьківської спільноти).  Додатково використовували Viber, Telegram та 

електронну пошту, де  спілкувались із здобувачами освіти. Всі педагоги активно вчились 

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 здобувачів освіти, 

моніторингу рівня професійної підготовки учнів протягом 2021-2022 навчального року 

постійно проводились заходи професійного спрямування майбутніх кваліфікованих фахівців: 

під керівництвом адміністрації, педагогічного колективу здобувачі освіти брали участь у 

різних конкурсах та змаганнях (таблиця додається). 

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 Центру кар’єри 

психологічною службою, педагогічними працівниками закладу, представниками роботодавців, 

працівниками Хмельницької служби зайнятості (відділом профорієнтації), проводились 

консультації, тренінги, майстер-класи, індивідуальні бесіди, Дні відкритих дверей, 

психологічні години, презентації професій, презентація освітньої діяльності ВПУ№25, 

профорієнтаційні заходи тощо. 

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

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

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

Діяльність ІВВ організовується відповідно до загального плану училища.  

У закладі постійно проводиться передплата фахових, педагогічно орієнтованих та 

нормативно-методичних періодичних видань, всього 15 назв. Підшивки зберігаються у 

читальному залі бібліотеки. Освітній процес забезпечений підручниками, посібниками та 

фаховими виданнями в достатній кількості. Здобувачі освіти мають можливість також 

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

Матеріали роботи методичної служби постійно висвітлюються в новинах на сайті 

училища, функціонує веб-сайт ВПУ №25 http://vpu25.km.ua, на блозі  методичної служби ВПУ 

№ 25, сторінках ВПУ у соціальних мережах. 

 

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

охорони дитинства. 

 

Учням ВПУ №25 забезпечуються усі права та гарантії, передбачені чинним 

законодавством України для здобувачів закладів професійної освіти. Створено рівний доступ 

та можливості для успішного навчання кожного здобувача, 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. 

 У приміщенні гуртожитку працює медичний пункт, бібліотека, читальний зал, кімната 

самопідготовки та кімната відпочинку. На поверхах обладнано точки Wi-Fi доступу до 

Інтернет.    
Таблиця 6.1 

https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klas-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/
http://vpu25.km.ua/


 

Таблиця 6.1 Аналіз контингенту за соціальним станом на 28.06.2022р. 
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Діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування перебувають під 

патронатом соціального педагога, практичного психолога, заступника директора з виховної 

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

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

сімей, сімей вимушених переселенців із зони ООС. 

Робота психологічної служби.  

У 2021- 2022 н.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». «Сексуальне виховання. 

Наші ресурси, наші страхи», психологічний захід «Кар’єра в житті людини». 

Проведено тренінгові заняття: «Попередження торгівлі людьми», «Життя - 

найцінніший скарб», «Моя кар'єра – мій шлях», «Вчимось протидіяти булінгу», «ВІЛ/СНІД: 

передбачити, уникнути, не захворіти», «Твори добро, бо ти - людина», «Гендер і нерівність у 

суспільстві», Внутрішня війна: як перемогти», «Критерії та мотиви вибору професії з 

психологічної підтримки «Україна єдина», «Діагностика психічного стану здобувачів освіти 

ВПУ№25 в умовах воєнного стану», заняття з адаптації та нормалізації емоційного стану 

учнів ВПУ№25»,  участь здобувачів освіти у Відкритому освітньому кафе, у рамках проєкту 

«EU4SKillss», проводились індивідуальні бесіди (тривожність, паніка, депресивні думки, 

відсутність мотивації до навчання), а також з питань профорієнтації з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьками.  

Організовані  зустрічі з метою профілактики негативних явищ серед молоді  в рамках 

просвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я маю право з протидії булінгу інспектором  

СЮП ВП Хмельницького РУП лейтенантом  поліції Аллою Боднарук, інспектором 

ювенальної превенції ВП Хмельницького РУП, лейтенантом поліції – Лопотовською С.І.,  з 

старшим  інспектором  ВЗГ УПП в Хмельницькій області старшим  лейтенантом поліції 

Слабуновим Д. «Адміністративна та кримінальна відповідальність». 

 Профілактичні бесіди: «Протидія насильству», «Запобігання насилля в сім’ї», зустрічі 

з психологом Хмельницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

Джал А.А., відеолекторій «Як розпізнати насильство», з психологом «Клініки дружньої до 

молоді» КП «Хмельницької міської дитячої лікарні» - Присяжнюк Т.В. та Стрембіцькою Г.М.  

- 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 Захожою О.,  проведено профілактичну 

бесіду «Попередження та профілактичні заходи вживанню ПАВ.  



Впродовж 2021-2022н.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, 

індивідуальне консультування (МАК картки). 

Щодня надаються індивідуальні консультації для здобувачів освіти, 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 ООС, постійна індивідуальна робота з учнем з особливими освітніми потребами. 

Проведено просвітницькі лекції з педагогами: 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», тренінгове заняття з МАК «Час чудес», «Психологічне розвантаження». 
 У зв’язку з оголошенням військового стану, під час дистанційного навчання, 

соціальним педагогом створено профорієнтаційну відео галерею, опрацьовано онлайн-анкету 

абітурієнта, створено інтерактивний профорієнтаційний бюлетень та профінформаційні 

постери, підведено підсумки конкурсу «Моя майбутня професія». 

У 2021-2022н.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), дослідження адаптації новоприбулого 

контингенту до нових умов навчання в закладі освіти (автори Н. Сосновенко, А. Тінякова),  

виявлення насильства в сім’ї та закладі освіти. Опитувальник для дослідження 

психотравмуючої події (автор: В. Г. Панок). 

Соціальним педагогом було розроблено анкету абітурієнта ВПУ №25 – 2022р. (за 

допомогою Googl форми), її поширено у соціальних мережах (facebook/Instagram/viber/ 

telegram). Проводиться опрацювання анкет абітурієнта ВПУ №25 – 2022р. та індивідуальне 

консультування (онлайн) 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 2021- 2022р. практичним психологом проведено: 

- тренінги: «Наші внутрішні страхи», «Мій вибір – моя професія», «Вчимося протидіяти 

булінгу», «Ми проти СНІДу», «Тільки не мовчи» (профілактика домашнього насильства), 

«Життя - найцінніший скарб», «Вчимось протидіяти булінгу», тренінгове заняття «Друзі з 

особливими потребами», презентація: «Чим займаються діти в Інтернеті», тренінгове заняття 

«Скажи «НІ» шкідливим звичкам», «Внутрішня війна: як перемогти»; до Дня психічного 

здоров’я проведено психологічний квест «Дерево особистості»; 

- просвітницькі лекції : «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 вебінарах для практичних психологів і соціальних педагогів ЗП(ПТ)О щодо 

їх діяльності в умовах військового стану організованих НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій 

області, 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», тренінг «Кар'єра в житті людини»,  участь у 

Всеукраїнському форумі «Кар’єра зі школи: вибір і планування». 

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 професійно-

теоретичних 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.  Розроблені рекомендації для батьків «Домашнє 

насилля. 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 «Саморганізація у період 

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. 

Профорієнтаційна робрта: розроблені рекомендації для випускників ЗЗСО «Вісім 

кроків до мрії», створений профорієнтаційний ролик «На допомогу випускнику ЗЗСО. 

Професійне самовизначення», профорієнтаційна відеогалерея та профорієнтаційна скринька, 

інформаційний лист (інформація для вступників), розроблено профорієнтаційний квест «Світ 

професій», розроблені профорієнтаційні онлайн-тести для вступників, здійснюється онлайн-

консультування для вступників за результатами тестів. З підлітками – про доросле (в рамках 

«16 днів проти насильства»,ТВ7+ Хмельницький телеканал),  створені  профорієнтаційні 

буклети «Калейдоскоп професій», інтерактивні профорієнтаційні бюлетні, анкета абітурієнта, 

профорієнтаційний ролик «What is ВПУ№25», проводиться  тестування вступників 

2022/2023н.р. 



Впроваджено психологічною службою 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». 

З метою виховного впливу на учнівську молодь, прищеплення кращих людських 

якостей, розвитку їх творчого та морального потенціалу наступні класні керівники у 2021-

2022н.р. провели відкриті виховні заходи, що мали позитивний влив на свідомість молодих 

людей: віртуальні екскурсії: Бездєнєжних О.С. - заочна подорож «Визначні пам’ятки 

України», віртуальна подорож «Відкрий Європу для себе», «Хмельницькму - 590», «80 років 

Бабиному  Яру», Костенко О.Д. - «Хмельниччина туристична», Савчук Н.В., Новосад О.П.  

інтелектуальна гра «Математика в мистецтві», Коржан Т.В., Грушецька І.О. веб-квест 

«Подорож в країну Інтернету», Тарасюк І.І., Шаля Л.А. челендж «В Європу - з Україною у 

серці», Дячок С.С. «Протидія булінгу в освітньому середовищі», Бездєнєжних О.С. 

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

нескореності України!», відкриті виховні години:  Мельничук Г.О., Сова З.А. «Здоровий 

спосіб життя»,  Салабай Н.С., Томчук О.С. «День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій», Папірович А.Г., Бездєнєжних О.С. – спортивні змагання, «Спорт-основа здорового 

способу життя»; проведені квести: Деліта В.В., Стецюк О.А. «Будь обережним 

автомобілістом», урок – дослідження «Скарби рідної мови», Бездєнєжних О.С. «Вони 

помирали, щоб жила Україна»,  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!». Пархомюк Л.В. «Я- майбутній захисник», Томчук О.С. 

«Це так як дихати – любити свою Батьківщину»!, Мирошникова В.В. «Збройні сили України 

на захисті держави», Сова З.А. «Я – українець, патріот, громадянин!», «Пам'ять не 

мовчить…», Фурман Л.А., Шаля Л.А. «Голодомор 1932-1933рр. – біль серця всієї країни, 

тематична виставка малюнків «Голодомор очима дітей», Мирошникова В.В., Сова З.А., 

Романова Л.І. «Андріївські вечорниці», «Ой Андрію, дай нам надію!», Бездєнєжних О.С. 

«Цінності, що нас об’єднують», Тарасюк І.І. вшанування пам’яті Героїв Крут «Нема любові 

понад ту, що окропила кров’ю Крути», до Дня Соборності України, квест «Я люблю Україну», 

Мельникова Т.О. «Україна соборна, Єдина!», Мирошникова В.В. «Соборна мати-Україна одна 

для всіх як оберіг», Сова З.А., Тараненко Л.В. до Дня Героїв Небесної Сотні «Їх смерть життя 

розбудить у народі», Фурман Л.А. «Чорнобиль біль моєї душі…», До Дня Європи – класними 

керівниками проведено виховні години, віртуальні подорожі, тощо. 

У ВПУ №25 працюють дієві та ефективні гуртки художньої самодіяльності. 

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

Здобувачі освіти  та працівники закладу продовжують брати активну участь в міських, 

обласних, всеукраїнських заочних конкурсах художньої самодіяльності, виставках та інше, 

здобувають призові місця, та створюють позитивний імідж ВПУ №25. У зв’язку з воєнним 

станом, конкурси з лютого 2022 року проводяться в онлайн форматі. 

Результативність досягнень: обласний заочний конкурс серед працівників закладів 

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

В.Д. – Подяка за участь,  обласний конкурс серед учнівської молоді закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти «Співоче Поділля» Пшенична Д. – Диплом І ступеня, обласний  

конкурс «Велика коляда» - Диплом І ступеня, обласна виставка декоративно-прикладного 

мистецтва «Рай розвився, син Божий народився» - Гран-Прі, І місце, ІІ місце, обласний 

конкурс КВК «Проф.фест» серед здобувачів освіти серед закладів професійної (професійно-

технічної) освіти - Диплом ІІ ступеня, участь у обласному заочному проєкті «Ми свій 

залишимо слід, бо молодь змінює світ «Молодість, професія, досконалість». Міські конкурси: 

«Хмельниччина в особистостях»  Шендера В. - Диплом ІІ ступеня, військово-патріотичний 

фестиваль здобувачів освіти «За честь! За славу! За народ!» Пшенична Д. - Диплом І ступеня,  

«Україна – країна гідності, земля героїв!» здобувачі освіти гр.№24 – Диплом за участь, 

конкурс читців-декламаторів «Слово Нації» Сарнавська В. – Диплом за участь.  

Всеукраїнські конкурси: конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу»  Чехман Д., Сарнавська В. – Диплом ІІІ ступеня, ІІ Всеукраїнський творчий 



фестиваль до Дня Європи «Європа – наш спільний дім. Спільне сьогодення. Спільні цінності. 

Спільне майбутнє» - команда «Свідома молодь ВПУ №25» - Диплом ІІІ ступеня, у номінації «Поезія» 

Решетнік М. – Диплом ІІІ ступеня,  надіслали матеріали на Всеукраїнський відкритий патріотичний 

фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє». 

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:  

Серпень: підготовлено та розміщено вітальне відео з нагоди відзначення 30-річчя 

Незалежності нашої держави. 

Вересень: участь у профорієнтаційному проекті «Місто професій»; «Спорт-основа 

здорового способу життя», «Унікальна сила олімпійського руху», оздоровчі флешмоби; 

долучилися до відзначення Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day»; взяли участь у 

виборах в президенти Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування,(делегувавши 

від  закладу освіти Сарнавську Віру, відзняли агітаційний ролик; вибороли місце віце-

президента); тиждень першокурсника (виготовлення стінгазет «Давйте познайомимось», 

проведено пошуковий квест); святкування 590-річчя м. Хмельницького (тематичні виховні 

години екскурсії, відеоролики, тематичні виставки). 

Жовтень:  взяли участь у Всеукраїському конкурсі «За нашу свободу» (у розділі 

«Поезія (вірші) присвячені значущим подіям України Диплом ІІІ ступеня отримала вихованка 

театрального гуртка «Фортуна»  Сарнавська В. Назва роботи «Лист на фронт»; День навпаки; 

Дня Захисників України -  козацький куліш, зустрічі з учасниками ООС, провели акцію « 

Посилка з дому» (25-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь»). 

Листопад: стартував арт-проєкт «Урбаністична оаза» розроблений активними  

учасниками  та педагогами закладу освіти в партнерстві з ГО «Молодь за краще майбутнє», за 

підтримки Британської ради , в рамках проекту «Активні громадяни України»; День Гідності 

та Свободи (створено відеоролик, тематична виставка, участь Всеукраїнському флешмобі 

#БУТИ_ГІДНИМ); в рамках місячника військово-патріотичного виховання для юнаків 

першого та другого курсів проведена екскурсія у  в/ч В-3225, змагання з кульової стрільби; 

підготували, відзняли виступ команди ВПУ 25 «25 ЕЛЕМЕНТ» на  обласний конкурс КВК 

серед учнів закладів професійної( професійно- технічної) освіти. 

Грудень: учнівським самоврядуванням та ППО у закладі освіти був організований 

флешмоб «День української хустки» (створений відеоролик); проведено новорічний ярмарок 

«Стань помічником Святого Миколая» (зібрані кошти витрачені на гостинці для дітей з  

Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик»); волонтерським загоном 

«Милосердя» проведено благодійну акцію «Гостинець від святого Миколая»(відправлена 

посилка у 25-й мотопіхотний  батальйон Київська Русь); здобувачі освіти та працівники 

закладу освіти взяли участь у обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Рай 

розвився, син Божий народився»; у День Святого Миколая відбувся благодійний ярмарок 

(отримані кошти, були потрачені на подарунки для дітей-сиріт); взяли участь у обласному 

конкурсі «Велика Коляда» серед учнів та працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; учасники учнівського самоврядування із  подарунками та розважальною 

програмою відвідали дітей, які тимчасово перебувають у Центрі соціально-психологічної 

реабілітації «Подолянчик»; відеоролик «Новорічне привітання». 

Січень: до Дня Соборності України учнівським самоврядуванням проведено  годину-

тренінг «Цінності, що нас об’єднують, квест «Я люблю Україну»,  долучились до 

інформаційного флешмобу «Єдина Україна. Україна Єдина»; презентували відеоролик про 

життя гуртожитку «Давайте знайомитись!» 

Лютий: онлайн-квест «Разом до Безпечного Інтернету», участь у Всеукраїнському 

флешмобі «Разом до найкращого»; підтримали  добру та незмінну традицію волонтерського 

загону «Милосердя» ВПУ№25 м. Хмельницького - участь у благодійній акції «Солодке 

серце»; проведено ряд заходів до дня Святого Валентина в закладі та у гуртожитку 

«Передбачення від Святого Валентина»; заклад освіти відзначив День Єднання: підняття 

пропора України, виконання Гімну, спортивно масові заходи, спортивно танцювальний 

https://www.facebook.com/groups/174641493120564/user/100036293451161/?__cft__%5b0%5d=AZU3mFU04u8VEvkgiUjbIqlkjsuB-Qi8358ZaYKisFTK9sUrexB7KqNgD0fP5llL4uC4UvmLELPaRSopZqyqSP_PJVMucxzcBVGjqC0lJ-u2cijOHIszmk_YrkZLozIzevCNiGquV3TwTDKbxrxYeSV8mj64OZ-26QZPncPit_XloQ9o6L0cT3Mo0mJuZ1R_cK4&__tn__=-%5dK-R


флешмоб «Ми - разом! Ми – одна країна!»;  учнівська молодь Вищого професійного училища 

№25 підтримала флешмоб #ГербУкраїни30Хмельниччина; з метою вшанування Героїв 

Небесної сотні, взяли участь у тихій акції «Ангели пам’яті»; з 25  лютого – учнівське 

самоврядування разом з педагогами закладу освіти долучилося до волонтерської роботи по  

збору необхідних речей для допомоги воїнам: плетіння сіток, випічка смаколиків, тощо, 

підтримали Україну флешмобом  #Разом_до_ПЕРЕМОГИ.  

Березень: до дня народження Т.Г. Шевченка: підготували  сюжетне відео, читали вірші;  

день Українського Добровольця: відеоролик учнівського самоврядування; місяць війни. 

долучились до флешмобу «Разом до перемоги» (створено відеоролик). 

Підтримуючи патріотичний дух українців, створюючи мотивуючі відео, читаючи 

патріотичну поезію, виконуючи  рідні, надихаючі пісні, займаючись волонтерською 

діяльністю учасники учнівського самоврядування неодноразово долучалися до марафону 

мистецьких ініціатив «Голос миру» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-

технічної ) освіти. 

Квітень: участь учнівського самоврядування у арт-проєкті «Мир над Україною», 

челенджі «Співаємо й перемагаємо» з піснею «А ми тую червону калину підіймемо!». У 

рамках челенджу «Молодь. Професія. Досконалість» ми розпочали проєкт «Ми свій залишимо 

слід-бо молодь змінює світ»!; День Довкілля, долучилися до акції “Грін спейс»; учнівським 

самоврядуванням створено відеоролик «Переможний Великдень»; із закликом «Разом до 

перемоги!» та з метою популяризації спорту, серед молоді, учнівським самоврядуванням ВПУ 

25 м. Хмельницького був проведений дистанційний марафон «Єднання». 

Травень: з метою поліпшення екологічної ситуації України, розвитку Всеукраїнського 

волонтерського руху, спільного прагнення до кращого майбутнього, наша молодь долучилася 

до волонтерського проєкту «Еко-клін» на захист природи, який відбувався в рамках 

Міжнародної ініціативи «Let’s Do it, World»; у рамках мистецьких ініціатив «ГОЛОС МИРУ», 

в пам’ять мучеників і визволителів міст Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, 

Мотижин, Чернігів, Харків, Мелітополь, Маріуполь Бачмага Валерія  прочитала вірш 

Людмили Лубинець (відосюжет); продовжили роботу з реалізації проєкту «Урбаністична 

оаза» - створення клумб з елементами ландшафтного дизайну; активні учасники учнівського 

самоврядування взяли участь у конкурсах: Шендера В. - у обласному краєзнавчому конкурсі 

«Хмельниччина в особистостях», підготувавши матеріал та відзнявши відеоролик про 

першого директора ВПУ№25 Гаврилюка О.О. «Шлях, вартий для наслідування»,  Сарнавська 

В.  - у міському конкурсі читців - декламаторів «Слово Нації», а Решетнік М., Пшенична Д.  у 

військово-патріотичному заході «За честь! За славу! За народ!»; до дня Матері учнівська 

молодь групи №21 презентували відеоролик; відзначили Всесвітній День вишиванки 

флешмобом #Вишиванка-духовна_броня_українців; здобувачі освіти закладу долучилися до 

музичного челенджу «Голос Миру. Надії Джерело»: Відео-кліп «АТО 21 століття» Казмірчук 

І.. Кавер на пісню «Охрана. Отмєна» у виконанні Головачук А., зразковий ВІА «Зорецвіт», 

відео кліп на пісню Чорного В. «Ключі», ВІА «Зорецвіт»; доєдналися до участі у ІІ 

Всеукраїнському фестивалі Єврофест-2022 “Європа – наш спільний дім. Спільне сьогодення. 

Спільні цінності. Спільне майбутнє”; брали участь у всіх фестивальних активностях, 

конференціях, форумах, інтелектуальних форумах: в інтелектуальній грі «Вивчай Європу - 

Змінюй Україну - Країна починається з тебе!», у творчій зустрічі «Ми – європейці» - на 

віртуальному майданчику у номінації «Квіз країнами Європи», поспілкувалися з учасниками 

40 команд та чудовими, професіональними спікерами під час онлайн - форуму «Європа – наш 

спільний дім. Спільне сьогодення. Спільні цінності. Спільне майбутнє», взяли участь у web - 

quest «Європа - наш спільний дім. Спільне сьогодення»  та спробували  створити відео - 

акценти дня «Власний погляд». За результатами конкурсних програм наша команда «Свідома 

молодь» ВПУ25 м. Хмельницького у номінації «Квіз країнами Європи» в загальному заліку 

отримала Диплом ІІІ ступеня серед 40 команд та у номінації «Поезія» Диплом ІІІ ступеня 

отримала Решетнік М.; підготували до дня Героїв: кавер на пісню «Браття Українці», ВІА 

«Зорецвіт», кліп на пісню «Україна переможе» - АНМ «Бужани», вірш Гарнюк О. «Герої не 

вмирають» ( Сарнавська В.). 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B830%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU2cnHl2OGOXyGiYGVP5eNs12yk9jcgwhA8PrTo7gYqz8Iw-1OjKktFE7xKxGguwB-YBSnOaUPQE2stnfEO6GVWEP6caI_I_SS0NfgfCDFVlpV4XKVi-3Vm8kOeGvJyEePDFYn2AeBYTH3VDzuHVyFs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__gid__=174641493120564&__cft__%5b0%5d=AZVCK0KT449RZuj8AlCfCSR93YptBVJ1gAmppimdDLs_sIhVpG8P1g8AtNnkHuDQKyJecMkKTHzmg-CqLsHns0sviqshYcXTN-q7wFaH8BaPxRa7oPkvCN9b08BgAG7BWH3iqYLJLWGRyrP255lnmmVe&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIuglx8Yd2E3sjpBBq3jcRnB2FK86l8QaGFdTMQbNLEXgY3Nv_aIV4P4UcolvhRuRbWrmUO0q_mPAwWRXlvIOnok-SEnxvVXlaQAYd-_2V1x_EemEuE_wdk0d4xEilvyyLv-Ynguopt6kb4UdLz3QOezlosOlpVg5ds1F8Q1Vhowr1oLR3WuUKlpVRxlZi7N0&__tn__=*NK-R


Червень: здобувачі освіти взяли участь у онлайн-марафоні «Рух-це здорово!» 

(відеоролик); до дня батька зняли вітальний флешмоб «Дякую тобі, тату» та провели фото 

флешмоб «Мій тато- моя фортеця», зразковий ансамбль народної музики «Зорецвіт» ВПУ 

№25  записали пісню М. Поплавського «Батько»; подали матеріали на участь у 

Всеукраїнському відкритому патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ-герой героїв 

появляє»; учасники учнівського самоврядування долучилися до проведення Олімпійського 

дня в Україні, який проходив під гаслом «Борись, перемагай – мир для України здобувай»! 

(відеоролик, проведення рухових  активностей, тощо); до Дня Конституції України 

підготували  флешмоб «Конституцію вивчаємо, знаємо, поважаємо» та онлайн-форум  

«Конституція України – як джерело й гарантія реалізації основоположних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні»; підготували вітальний флешмоб до Дня Державності 

України, який відзначатиметься 28 липня. 

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 постійно висвітлюються на сайті ВПУ №25 та 

соціальних мережах. 

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, що дало змогу досягнути 

високих результатів: першість з міні-футболу, настільного тенісу, шахів і шашок 

(результативність Додаток). 

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 7,0) за рішенням Педагогічної ради закладу освіти. 

За звітний період не було зареєстровано випадків скоєння злочинів здобувачами освіти 

ВПУ№25. У закладі освіти 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 правовиховної роботи ВПУ №25 та 

Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.  

У звітному році випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу не було. 

 



 

6. Фінансування навчального закладу. 
Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази 

 

Фінансування навчального закладу  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 

 

Фінансовий  період 

Кошти 

місцевого 

бюджету 

тис. грн. 

Освітня 

субвенція тис.грн. 

Власні 

надходження 

(спеціальний 

фонд) тис.грн. 

01.09.2021 – 30.06.2022 22291,5 3187,7 6502,8 

 

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  2021-2022 н.р. з загального фонду коштів на оновлення та модернізацію 

матеріально-технічної бази не було. 

Надходження спеціального фонду формувались за рахунок надання платних освітніх 

послуг 4708,3 тис. грн.  (в т.ч. фінансування підготовки за професіями загальнодержавного 

значення), комунальні платежі мешканців гуртожитку 1391,8 тис. грн, надходжень від роботи 

їдальні 33,0 тис. грн., надходження від навчально-виробничої діяльності 224,8 тис. грн. тощо. 

Утримання навчального закладу протягом 2021-2022 н.р. здійснювалось виключно за 

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

витрачено 2037,7 тис. грн. 

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

затвердженого кошторису доходів та видатків на відповідний рік для забезпечення статутних 

напрямків діяльності училища, зокрема на: оплату комунальних послуг та енергоносіїв,  

забезпечення роботи училища в карантинних умовах (придбання засобів захисту, 

дезинфікуючих та мийних засобів та ін.); придбання продуктів харчування для роботи їдальні, 

придбання предметів та матеріалів для господарських потреб, на придбання обладнання та 

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

побутових приміщень закладу, проведення профорієнтаційної роботи тощо.  

Всі закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснені у 2021-2022 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. 

 

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

професійної компетентності педагогічних працівників 

 

З метою опанування нової техніки та технологій в училищі планується підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, стажування майстрів виробничого навчання та викладачів 

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

Хмельницького розроблено програму стажування викладачів, майстрів виробничого навчання 



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

проведення стажування майстрів виробничого навчання, законодавчих та нормативних 

документів Міністерства освіти і науки  України. У закладі освіти видаються відповідні накази, 

ведеться журнал реєстрації стажування викладачів та майстрів виробничого навчання. У 2021-

2022 н.р. стажування пройшли 7 майстрів виробничого навчання на різних підприємствах області 

відповідно своєму робітничому розряду. Це - «ПП «Світок», ТОВ «Автолідер», ТОВ 

«Хмельниччина-Авто». 

Щорічно розробляються графік курсів підвищення кваліфікації та графік стажування 

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

поточному навчальному році 3 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації на базі НМЦ 

ПТО ПК у Хмельницькій області. Систематично для педагогічних працівників  училища 

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

інноваційними педагогічними та виробничими технологіями. В поточному навчальному році 

було проведено педагогічні читання на тему: «Формувальне оцінювання здобувачів освіти у 

закладах професійної освіти», «Особливості складання ЗНО у 2022 році (національний 

мультипредметний тест)», «Підвищення кваліфікації педагога в сучасних умовах». Соціально-

психологічною службою ВПУ № 25 м. Хмельницького були проведені тренінгові заняття з 

елементами арт-терапії для педагогічних працівників: «Шлях до себе», «Внутрішня війна: як 

перемогти?», «Наші внутрішні страхи». Широко застосовується у навчальному закладі 

проектний метод навчання, інтерактивні технології, інформаційно-комунікативні та 

мультимедійні засоби.  

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

обласного та Всеукраїнського рівнів.(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 2023 рік. Під час дистанційного навчання 

педагоги активно беруть участь у роботі вебінарів, самостійно освоювали вміння роботи на 

додатках Googl, про що свідчать отримані сертифікати та свідоцтва.(таблиця додається). 

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

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

освіти проводяться педагогічні практики для слухачів курсів підвищення кваліфікації. У 2021-

2022 н.р. була проведена лекція на тему «Основні орієнтири виховної роботи з активною 

молоддю: система, досвід, інновації» для вихователів, керівників гуртків та бібліотекарів ЗПО. 

Під час таких практичних занять, організованих в училищі, здійснюється навчання з підвищення 

педагогічної та професійної майстерності, оволодіння методами роботи з новими освітніми 

технологіями і джерелами інформації. Педагоги діляться досвідом, напрацюваннями, 

демонструють застосування тих чи інших технологій, методик з формування професійної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робітників.  

За останній рік досвідченими педагогами училища були проведені заходи, спрямовані на 

підвищення кваліфікації: відкриті уроки, тренінги, майстер-класи з обміну досвідом для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації.( таблиця додається).  

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

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

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

та дуальною системою навчання. 

Окремої уваги заслуговують такі форми підвищення кваліфікації та обміну досвідом 

практичної діяльності як зустрічі з роботодавцями та демонстрація передових технологій 

виробництва. На таких заходах відбувається професійне зростання педагогів, вдосконалюється 

їхні бачення освітнього процесу в сучасному просторі. 

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

Хмельницького національного університету. Щорічно здобувачі вищої освіти напрямку 



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

досвіду педагогічної діяльності під керівництвом досвідчених педагогів закладу. Під час 

проходження практики здійснюється формування професійно-педагогічного інтересу, навиків 

комунікативного спілкування з учнями.   

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

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

діяльність здійснюється для регіональних та всеукраїнських закладів професійної освіти.  

 

 

8. Діяльність Вищого професійного училища №25 м. Хмельницького  

в умовах воєнного стану. 

 

Після початку повномасштабної війни росії проти України тримати освітній фронт 

стало важливим завданням педагогічних працівників закладів професійної освіти 

Хмельниччини. Цілком зрозуміло, що навчання, здобуття професійних навичок молодого 

покоління – це запорука успіху нашої держави у майбутньому, її відбудови та соціально-

економічного зростання.  

Колектив ВПУ №25 м. Хмельницького забезпечує професійну підготовку здобувачів 

освіти, активно долучається до волонтерства, захисту країни, допомогає внутрішньо 

переміщеним особам та місцевим мешканцям, які під час війни залишилися без роботи, 

здобути часткові професійні кваліфікації з різних професій. Особлива увага психологічної 

служби ВПУ №25, в період війни, акцентується на різних аспектах моніторингу, адаптації та 

безпечного виходу із посттравматичних подій: це діагностична робота, яка дозволяє 

моніторити внутрішній стан учнів та планувати майбутню роботу з ними (за час воєнного 

стану було проведено діагностику 186 учнів), індивідуальні бесіди, які дають можливість 

дитині налаштуватися на свій внутрішній світ, пропрацювати його та відкритися повністю 

(звернулися 30 учнів), цікаві тренінгові заняття з використанням різних компонентів 

психологічної терапії: завдяки таким  заняттям дитині відчуває себе частиною групи, 

отримати підтримку, пояснення емоцій та реакцій на зовнішні події (щотижневі зустрічі) з 

психологічної підтримки «Україна єдина» (охоплення - 204 учні); заняття з адаптації та 

нормалізації емоційного стану учнів ВПУ№25 (64 учні)). Усі види роботи з дітьми спрямовані 

на підвищення рівня адаптації, зняття тривожності, депресивних думок, покращення мотивації 

щодо діяльності різних напрямів (навчальна, соціальна, виховна). 

Основна мета педагога під час війни тримати фокус уваги на освітньому та виховному 

процесах, тоді, як внутрішній психологічний стан залишається поза увагою, що часто 

призводить до професійного вигорання та емоційного спустошення. Для попередження 

негативних психотравматичних явищ використовуємо тренінгові заняття для педагогів по 

типу «Психологічне розвантаження» (2 тренінги, охоплення – 20 осіб), основа мета яких – 

розібратися у власних емоціях, озвучити їх та прожити без шкоди ментальному здоров’ю. 

Індивідуальні бесіди, під час яких використовуються метафоричні карти, методи асоціацій, 

розбір сновидінь, є надзвичайно дієвими для зняття небажаних психологічних феноменів 

(кількість звернень – 20). 

Важливим етапом підтримки здорового психологічного клімату у ВПУ №25 є робота з 

батьками, оскільки вони є формуючим ядром ментального здоров’я учнів, як перший 

соціальний інститут. Доцільними у роботі з батьками є індивідуальні консультації, які 

дозволяють знайти унікальних підхід до кожного (кількість звернень – 15). 

У перші дні повномасштабної  війни у закладі працівниками та Радою учнівського 

самоврядування ВПУ №25 м. Хмельницького було створено волонтерський осередок. Активне 

волонтерство задля нашої Перемоги дозволило познайомитися з різними волонтерськими 

організаціями Хмельниччини, військовослужбовцями. Небайдужі містяни привозять тканину, 

а волонтерський загін ВПУ №25 займається плетінням  сіток для територіальної оборони та у 

зони проведення бойових дій. З початку війни виготовлено маскувальної сітки  понад 2000 

метрів квадратних. Частину сіток було відправлено у військові частини, передано 



формуванням територіальної оборони, також маскувальні сітки передаємо у Хмельницьку 

міську раду, де їх спрямовують у регіони проведення  бойових дій.  

Колектив ВПУ №25 разом з волонтерами Центру збору допомоги у Хмельницькому 

національному університеті передали необхідні теплі речі хлопцям, які боронять Україну, 

наближають нашу Перемогу!  

Громадська організація «Успішна молодь Поділля» Вищого професійного училища 

№25 м.Хмельницького отримала гуманітарну допомогу з Іспанії: дитячі речі, медикаменти, 

дитяче харчування, одяг. Все це передали сім’ям, які приїхали зі Сходу і потребували 

допомоги. 

З перших днів війни волонтери  ВПУ №25 на чолі з директором Оленою Загікою 

випікають пиріжки, солодощі для переселенців, хлопців з територіальної оборони, для 

поранених у військові шпиталі, військовослужбовцям на передову, та для осіб, які 

евакуйовуються, на залізничний вокзал.  

Напередодні Великодня наші колеги-волонтери взяли участь у Всеукраїнській 

доброчинній акції «Великодній Кошик Воїну». Результат -  понад 700 пасок, які відправили у 

бойові частини ЗСУ, військовий шпиталь, і не лише для воїнів, а й для дітей, які перебувають 

у регіонах, де сьогодні тривають запеклі бої.  

Педагогічний та учнівський колективи ВПУ №25  беруть активну участь у зборі коштів 

для потреб ЗСУ (допомагають у придбанні автомобілів, тепловізора, квадрокоптера тощо), 

творчих майстерках для дітей переселенців, благодійних аукціонах (продаж власних виробів 

декоративно - ужиткового мистецтва, картин), організованих випускниками закладу, 

волонтерськими організаціями у регіоні та за кордоном (професія «Живописець. Оформлювач 

вітрин, приміщень та будівель»). 

Долучаються до волонтерської роботи наші колеги-психологи, вони надають 

психологічну допомогу військовослужбовцям, які зазнають найбільший негативний вплив 

війни, тому особлива увага приділяється роботі з ними: регуляція внутрішнього стану, 

пропрацювання посттравматичних розладів, повторна соціалізація, зняття тривожності та 

адаптація до мирного життя.  

Надзвичайно важливою є робота з переміщеними особами: надання первинної 

психологічної допомоги, знання панічних кризів, адаптація до нових умов життя, вихід з 

депресивної фази (кількість звернень – 10). 

 

9. Дотримання законодавства у сфері освіти 

 

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

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

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

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

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

виробничу, фінансово-господарську діяльність висвітлюється на сайті навчального закладу 

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

Хмельницької ОДА, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.   

 

10. Організація роботи із зверненнями громадян 

 

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

протягом  2021-22 н.р. адміністрацією Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького 

було розглянуто 22 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».  

 

 

11. Перевірки та результати виконання приписів органів нагляду та контролю. Безпека 

праці та навчання. 

 Протягом 2021-22 н.р. проведено 6 перевірок. Всі рекомендації та приписи на усунення 

виявлених недоліків виконано, контролюючим органам дано відповідь у встановленому порядку.  

 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 2021-2022н.р. дозволяє зробити висновок, що 

більшість завдань, які ми ставили перед собою, враховуючи воєнний стан, діяльність закладу під 

час воєнного стану,  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 закладом професійної освіти виконуються в 

повному обсязі. Управлінські рішення, що приймаються адміністрацією училища, 

забезпечують стабільну діяльність та розвиток закладу, спрямовані на підвищення якості 

навчально-виховного процесу, не суперечать вимогам законодавства. Свідченням 

ефективності управлінських рішень, що приймаються адміністрацією закладу є: призові місця 

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

загальноосвітнього та професійно-технічного циклів, конкурсів фахової майстерності, 

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

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

учнями (у режимі онлайн, офлайн), незначна кількість пропусків навчальних занять без 

поважної причини (в середньому 5 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 2021-2022 н.р.: активна співпраця 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 воєнним станом, належним чином організовано дистанційне 

навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; активна діяльність ВПУ 

№25 в умовах воєнного стану (робота з освітнім Хабом Хмельниччини, робота педагогічного 

колективу, волонтерство),  ефективно використовується кадровий потенціал, створено умови 

для розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу; рейтинг закладу 

професійної освіти 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    Олена  ЗАГІКА 

канд. пед. наук 



ДОДАТОК 

Виступи педагогів на обласних, всеукраїнських, міжнародних  методичних 

заходах (семінари, вебінари, конференції  тощо) 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Дата ПІБ  учасника  Тема виступу 

1.  Семінар для директорів, 

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» 

2021 Загіка О.О., 

Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В., 

Томчук О.С., 

Пархомюк Л.В. 

учасники 

2.  Семінар для директорів та 

педагогічних працівників закладів 

П(ПТ)О «Забезпечення 

інклюзивного навчання в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти». 

2021 Кочаток Н.Д., 

Обертюк Н.І., 

Костенко О.Д., 

Дячок С.С. 

учасники 

3.  Курси підвищення кваліфікації 

вихователів, керівників гуртків та 

бібліотекарів  

2021 Обертюк Н.І., 

Романова Л.І. 

Лекція на тему 

«Основні 

орієнтири 

виховної роботи з 

активною 

молоддю: 

система, досвід, 

інновації». 

4.  Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція «Психологія 

кризових станів: наука і практика» 

2021 Обертюк Н.І., 

Дячок С.С., 

Костенко О.Д.  

учасники 

5.  Онлайн-курс «Покращення 

цифрових навичок викладачів та 

управлінського персоналу закладів 

профтехосвіти» 

2021 Обетртюк Н.І.  учасник 

6.  Виступ на телебаченні: реалізація 

проєкту «Урбаністична оаза». 

2021 Обертюк Н.І., 

Бездєнєжних О.С.  

 

7.  Обласний вебінар для викладачів 

Захисту України «Комплексний 

підхід до виховання свідомого 

громадянина України» (Прикладна 

фізична підготовка на уроках 

Захисту України). 

2021 Муляр В.Г. учасник 

8.  Вебінар для викладачів предмету 

Захист України 

2021 Муляр В.Г. Тема виступу: 

«Проведення 

заходу 

національно-

патріотичного 

виховання» 

9.  Тренінг за програмою «Школа 

подружнього життя» 

2021 Соціальний 

педагог, вихователі 

гуртожитку 

учасники 



10.  Курс підготовки інструкторів 

«Навчання з попередження ризиків, 

пов’язаних із вибухонебезпечними 

предметами» 

2021 Обертюк Н.І.  учасники 

11.  Всеукраїнська конференція 

«Сучасні освітні середовища і 

проблеми професійної 

самореалізації педагогів» 

2021 Новосад О.П., 

викладач 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

Стецюк О.А., 

майстер 

виробничого 

навчання 

 

Петришин Д.О., 

майстер 

виробничого 

навчання 

Коржан Т.В., 

майстер 

виробничого 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Цюпак О.В., 

майстер 

виробничого 

навчання 

«Діджиталізація 

як ключовий 

фактор створення 

інформаційно-

освітнього 

простору 

вивчення 

математики у 

закладах 

професійно-

технічної освіти» 

«Використання 

онлайн сервісів на 

уроках 

виробничого 

навчання» 

«Проблеми та 

перспективи 

застосування 

інновацій в освіті» 

«Навчання за 

компетентністно-

модульною 

основою на 

уроках 

професійної 

підготовки з 

професій 

«Діловод», 

«Касир (на 

підприємстві, в 

установі, 

організації)» 

«Методики 

застосування 

Інтернет-ресурсів 

під час 

дистанційного 

навчання у 

професійно-

практичній 

підготовці 

діловодів» 

12. 5 ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція  «професійне 

становлення особистості: проблеми 

та перспективи» 

2021 Загіка О.О. 

Шатковська Л.В. 

 

 

 

 

 

Тема виступу: 

Розвиток 

професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників у 

системі 



 

Томчук О.С., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пархомюк Л.В., 

 

 

Кочаток Н.Д. 

методичної 

роботи ЗП(ПТ)О 

Особливості 

організації 

виробничої 

практики в 

сучасних 

соціально-

економічних 

умовах ( з досвіду 

роботи ВПУ №25 

м. 

Хмельницького) 

Впровадження 

інноваційних 

технологій в 

сучасний 

виробничий 

процес 

Використання 

інформаційно-

освітнього 

середовища 

закладу 

професійної 

освіти в умовах 

дистанційного 

навчання (з 

досвіду 

організації 

дистанційного 

навчання у  ВПУ 

№25 м. 

Хмельницького) 

13. 5 Засідання Науково-методичної ради 

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій 

області 

2021 Шатковська Л.В. Тема виступу: 

«Система роботи 

ВПУ № 25 м. 

Хмельницького 

щодо організації 

дистанційного та 

змішаного 

навчання при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників в 

умовах 

карантину» 

14. 6 Засідання обласних фахових секцій 

працівників психологічної служби 

ЗП(ПТ)О Хмельницької області 

2021 Костенко О.Д., 

Дячок С.С. 

участь 

15. 6 Онлайн-курс з підвищення 

цифрових компетентностей 

викладачів та управлінського 

персоналу закладів профтехосвіти, 

2021 Шатковська Л.В., 

Кочаток Н.Д., 

Обертюк Н.І., 

Томчук О.С., 

участь 



в рамках проєкту “EU4Skills: кращі 

навички для сучасної України” 

Стецюк О.А., 

Микитчак М.Я., 

Петришин Д.О. 

16. 6 Обласний семінар для бібліотекарів 

ЗП(ПТ)О «Формування професійної 

компетентно ком сучасного 

бібліотекаря» 

2021 Романова Л.І. Тема виступу: 

«Інноваційна 

робота бібліотеки 

(з досвіду роботи 

ВПУ № 25 м. 

Хмельницького)  

17. 6 Вебінар для викладачів зарубіжної 

літератури «Стратегії вивчення 

сучасної зарубіжної літератури» 

2021 Коротун Г.В., 

Мар’янич Т.Г. 

участь 

18. 6 Марафон педагогічних ідей 2021 Цюпак О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шатковська Л.В., 

Грушецька І.О., 

Коржан Т.В. 

Тема виступу: 

Методики 

застосування 

Інтернет-ресурсу 

під час 

дистанційного 

навчання з 

професійно-

практичної 

підготовки 

(професія 

«Діловод». 

Тема виступу: 

«Використання 

електронних 

освітніх ресурсів в 

освітньому 

процесі ВПУ № 

25 м. 

Хмельницького 

19. 6 Онлайн-засідання робочої групи 

викладачів природничих наук 

ЗП(ПТ)О (фізико-астрономічного 

та біолого-екологічного модулів) 

щодо створення навчального 

контенту 

2021 Новосад О.П. 

Савчук Н.В., 

Варцаба Н.В., 

Мар’янич Т.Г., 

Котоній Н.І. 

Тема виступу: 

Створення 

навчального 

контенту 

20.  Курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

2021 Мар’янич Т.Г., 

Новосад О.П. 

Лекція на тему: 

«Підготовка до 

ЗНО з 

математики, 

«Проведення 

позакласної 

роботи під час 

дистанційного 

навчання» 

21. 6 Марафон «Арт-терапія в роботі 

спеціалістів допоміжних професій» 

2021 Грушецька І.О. участь 

22. 6 Вебінар «Педагогічний книжковий 

аукціон. Презентація навчально-

методичної літератури 

інноваційного змісту. Книжкове 

коло інновацій. Найцінніші ідеї 

2021 Романова Л.І. участь 



існують на паперових носіях» 

23. 6 Курс «Цифрові інструменти 

GOOGLE для закладів вищої, 

фахової перед вищої освіти» 

2021 Томчук О.С. участь 

24. 6 Всеукраїнська практична онлайн 

конференція «Цифрова 

компетентність педагога: тенденції 

та перспективи» 

2021 Пархомюк Л.В. участь 

25. 7 Семінар для директорів та 

педагогічних працівників закладів 

П(ПТ)О «Забезпечення 

інклюзивного навчання в закладах 

професійної (професійно-технічної) 

освіти». 

2021 Обертюк Н.І., 

Костенко О.Д., 

Дячок С.С. 

участь 

26. 7 Курси підвищення кваліфікації 

вихователів, керівників гуртків та 

бібліотекарів 

2021 Бездєнєжних О.С., 

Романова Л.І.. 

Лекція на на тему 

«Основні 

орієнтири 

виховної роботи з 

активною 

молоддю: 

система, досвід, 

інновації». 

27. 7 Науково-практична онлайн-

конференція «Психологія кризових 

станів: наука і практика» 

2021 Обертюк Н.І., 

Костенко О.Д., 

Дячок С.С. 

участь 

28. 7 Наукова-практична онлайн-

конференція з міжнародною участю 

«Між тілом і душею» 

2021 Костенко О.Д. участь 

29. 7 Проєкт ТВ 7+ 2021 Обертюк Н.І., 

Бездєнєжних О.С. 

Виступ на тему: 

Проєкт 

«Урбаністична 

оаза». 

30. 7 Проєкт «Business Podcasts» від 

компанії «Епіцентр К» 

2021 Томчук О.С. Сертифікат  

31. 7 Семінар-практикум «Ключові 

особливості впровадження Stem-

освіти» 

2021 Томчук О.С. Сертифікат  

32. 7 Семінар-практикум «Ключові 

особливості впровадження «STEM-

освіти» 

2021 Петришин Д.О., 

Томчук О.С. 

Сертифікат 

33. 7 Тренінг Національної академії 

педагогічних наук, Інституту 

професійно-технічної освіти 

«Ресурсність: самореалізація 

особистості» 

2021 Петришин Д.О. Сертифікат 

34. 7 Тренінг Національної академії 

педагогічних наук, Інституту 

професійно-технічної освіти 

«Ресурсність: само актуалізація 

особистості» 

2021 Костенко О.Д., 

Дячок С.С. 

Сертифікат 

35. 8 Науково-практична онлайн-

конференція з міжнародною участю  

Асоціації психотепавтів і 

психоаналітиків України, 

2021 Костенко О.Д. Сертифікат 



Європейської федерації 

психоаналітичної психотерапії 

«Між тілом та душею» 

36. 8 Науково-практична онлайн-

конференція з міжнародною участю  

Інституту психології здоров’я 

«Психологія кризових станів: наука 

і практика» 

2021 Костенко О.Д., 

Дячок С.С., 

Обертюк Н.І.  

Сертифікат 

37. 8 Всеукраїнський молодіжний форум 

«Кар’єра зі школи: вибір і 

планування» 

2021 Дячок С.С. 

 

Сертифікат 

38. 8 Проєкт «Business Podcasts» від 

компанії «Епіцентр К» 

2021 Коржан Т.В., 

Стецюк О.А., 

Томчук О.С. 

Сертифікат 

39. 8 Дистанційний курс тренінгової 

програми BIZ-UP «Тренінг для 

Тренерів – Україна  

2021 Шатковська Л.В. Сертифікат 

40. 8 Науково-практичний семінар 

«Професійний розвиток 

педагогічних працівників закладів 

професійної освіти» 

2021 Шатковська Л.В. Сертифікат 

41.  Міжрегіональний круглий стіл для 

викладачів природничо-

математичних предметів ЗП(ПТ)О 

на тему «Сучасні методики 

проведення уроків з освітніх 

галузей «Математика та 

природознавство» 

2022 Варцаба  Н.І. «Застосування 

STEM-освіти на 

уроках біології» 

42.  Всеукраїнський круглий стіл 

«Сучасні методики проведення 

уроків з освітніх галузей 

«Математика» та 

«Природознавство» 

2022 Котоній Н.І., 

Новосад О.П. 

 

 

 

 

 

Савчук Н.В., 

Варцаба Н.В. 

Виступ на тему: 

«Використання 

ІКТ та 

інтерактивних 

технологій в 

освітньому 

процесі» 

«Застосування 

«STEM-освіти на 

уроках та в 

позаурочній 

діяльності» 

43.  Всеукраїнський круглий стіл для 

викладачів загальноосвітніх 

предметів ЗП(ПТ)О на тему 

«Впровадження елементів STEM-

освіти у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти: від 

викликів до можливостей» -освіти у 

закладах професійної (професійно-

технічної) освіти: від викликів до 

можливостей» (НМЦ Черкаскої 

області спільно з КНЗ»Черкський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти») 

2022 Варцаба Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Савчук Н.В. 

Тема виступу: 

«Використання 

STEM-технологій 

на уроках біології 

в умовах 

дистанційного 

навчання» 

Тема виступу: 

«Використання 

елементів STEM-

осіти на уроках 

фізики в умовах 

дистанційного 

навчання» 



44.  Методичний чат на тему 

«Принципи та методи 

формувального оцінювання» 

2022 Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В., 

Пархомюк Л.В., 

Томчук О.С., 

Стецюк О.А., 

Рабієвський М.М., 

Загіка В.С., 

Мельничук Г.О., 

Деліта В.В., Барбак 

П.В., Наталіч М.В., 

Салабай Н.С., 

Максимчук Г.І., 

Мельникова Т.О., 

Коржан Т.В., 

Грушецька І.О., 

Петришин Д.О., 

Мирошникова В.В., 

Фурман Л.А. 

учасники 

45.  Методичний чат 2022 Загіка О.О., 

Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В., 

Грушецька І.О., 

Мельникова Т.О., 

Дячок С.С., 

Козирська О.І. 

учасники 

46.  Відкрите освітнє кафе в рамках 

проекту «EU4Skills:Кращі навички 

для сучасної України».   «Моя роль 

в команді: Різні люди та 

темпераменти» 

2022 11 рупа: 

1. Попик Х., Сич 

М., 

2. 13 група: 

1. Антонова А., 

Гнатюк Д., 

Головачук А., 

Кознюк А. 

Коломієць Д. 

2. Мостова Р. 

3. Райчинець 

Вероніка 

4. Цепла Дарина 

14 група: 

1. Бернадський 

Дмитро 

2. Боднар Артем 

3. Літвинюк 

Валентин 

4. Стрельбіцький 

учасники 



Артем 

5. Туз Максим 

24 група: 

1. Гаджук Богдан 

2. Домінюк Андрій 

3. Косар Богдан 

4. Шкапоїд 

Ярослав 

15 група: 

1. Зайчук Денис 

2. Любарський 

Артем 

3. Мазур Руслан 

4. Сізов Владислав 

12 група: 

1. Сергійчук Ілля 

22 група: 

1. Дмитришен 

Денис 

2. Єфімчук Даніїл 

 

47.  Відкриття експозиції робіт І 

Обласного творчого фестивалю 

«Вчитель ART» 

2022 Богуш Т.С. учасник 

48.  Зустріч із Іваном Пустовим, 

українським композитором і 

поетом, аранжувальником, 

артистом, автором гуморесок, 

заслуженим діячем естрадного 

мистецтва України.  

2022 Богуш Т.С. учасник 

49.  Відкрите освітнє кафе в рамках 

проекту «EU4Skills:Кращі навички 

для сучасної України», частина 1. 

2022 11 група: 

3. Попик Христина 

4. Сич Марина 

13 група: 

5. Антонова 

Ангеліна 

6. Гнатюк Діана 

7. Головачук Анна 

учасники 



8. Кознюк Анна 

9. Коломієць 

Дарина 

10. Мостова 

Руслана 

11. Райчинець 

Вероніка 

12. Цепла Дарина 

14 група: 

6. Бернадський 

Дмитро 

7. Боднар Артем 

8. Літвинюк 

Валентин 

9. Стрельбіцький 

Артем 

10. Туз Максим 

24 група: 

5. Гаджук Богдан 

6. Домінюк Андрій 

7. Косар Богдан 

8. Шкапоїд Ярослав 

15 група: 

5. Зайчук Денис 

6. Любарський 

Артем 

7. Мазур Руслан 

8. Сізов Владислав 

12 група: 

2. Сергійчук Ілля 

22 група: 

3. Дмитришен 

Денис 

4. Єфімчук Даніїл 

 



50.  Відкрите освітнє кафе в рамках 

проекту «EU4Skills:Кращі навички 

для сучасної України», частина 2 

2022 11 група: 

5. Попик Христина 

6. Сич Марина 

13 група: 

13. Антонова 

Ангеліна 

14. Гнатюк Діана 

15. Головачук Анна 

16. Кознюк Анна 

17. Коломієць 

Дарина 

18. Мостова 

Руслана 

19. Райчинець 

Вероніка 

20. Цепла Дарина 

14 група: 

11. Бернадський 

Дмитро 

12. Боднар Артем 

13. Літвинюк 

Валентин 

14. Стрельбіцький 

Артем 

15. Туз Максим 

24 група: 

9. Гаджук Богдан 

10. Домінюк Андрій 

11. Косар Богдан 

12. Шкапоїд 

Ярослав 

15 група: 

9. Зайчук Денис 

10. Любарський 

Артем 

учасники 



11. Мазур Руслан 

12. Сізов Владислав 

12 група: 

3. Сергійчук Ілля 

22 група: 

5. Дмитришен 

Денис 

6. Єфімчук Даніїл 

 

51.  Відкрите освітнє кафе в рамках 

проекту «EU4Skills:Кращі навички 

для сучасної України», «Цінності 

сталого розвитку в житті людини та 

освіті» 

2022 11 група: 

7. Попик Христина 

8. Сич Марина 

13 група: 

21. Антонова 

Ангеліна 

22. Гнатюк Діана 

23. Головачук Анна 

24. Кознюк Анна 

25. Коломієць 

Дарина 

26. Мостова 

Руслана 

27. Райчинець 

Вероніка 

28. Цепла Дарина 

14 група: 

16. Бернадський 

Дмитро 

17. Боднар Артем 

18. Літвинюк 

Валентин 

19. Стрельбіцький 

Артем 

20. Туз Максим 

24 група: 

учасники 



13. Гаджук Богдан 

14. Домінюк Андрій 

15. Косар Богдан 

16. Шкапоїд 

Ярослав 

15 група: 

13. Зайчук Денис 

14. Любарський 

Артем 

15. Мазур Руслан 

16. Сізов Владислав 

12 група: 

4. Сергійчук Ілля 

22 група: 

7. Дмитришен 

Денис 

8. Єфімчук Даніїл 

52.  Обласне секційне засідання 

обласної фахової секції заступників 

з ВР «Роль комунікації у 

профорієнтаційній роботі» 

2022 Обертюк Н.І. учасник 

53.  Інтерв’ю для телебачення каналу 

Суспільне Хмельницький 

«Створення нового стінопису- 

муралу в рамках прєкту 

«Урбаністична оаза»» 

2022 Обертюк Н.І., 

Бездєнєжних О.С. 

 

54.  Профорієнтація закладу освіти 

Репортаж щодо роботи освітнього 

Хабу на базі ВПУ №25 (ТРК 

«Місто», «Суспільне телебачення») 

2022 Кочаток Н.Д.  

55.  Науково-практичний семінар 

«Інноваційні технології як основа 

професійного становлення 

особистості» 

2022 Новосад О.П., 

Петришин Д.О. 

учасник 

56.  Всеукраїнський семінар-практикум 

«Освітній марафон практик. Нова 

українська школа: інновації у 

реалізації варіативного модулю 

«Гандбол» на уроках фізичної 

культури 

2022 Папірович А.Г., 

Приймак Б.О., 

Окарський В.І. 

учасник 

57.  Всеукраїнський семінар-практикум 

«Освітня галузь «Фізична 

культура»: змінюємося разом з 

НУШ» 

2022 Папірович А.Г., 

Приймак Б.О., 

Окарський В.І. 

учасник 



58.  Семінар «Поведінкова корекція» 

(Департамент освіти і науки 

Хмельницької міської ради) 

2022 Наталіч М.В,  

Томусяк В.В., 

Стецюк О.А., 

Рабієвський М.М., 

Пархомюк Л.В., 

Микитчак М.Я., 

Загіка В.С., 

Цюпак О.В., 

Барбак П.В., 

Деліта В.В., 

Дехтяренко Ю.В., 

Шатковська Л.В., 

Тарасюк І.І., 

Кочаток Н.Д., 

Петришин Д.О., 

Томчук О.С., 

Салабай Н.С., 

Шаля Л.А., 

Фурман Л.А., 

Коржан Т.В. 

учасники 

59.  ТОВ «Академія цифрового 

розвитку вебінар на тему 

"Ефективні рішення Google для 

оптимізації освітнього процесу 

онлайн" 

2022 Цюпак О.В. учасники 

60.  Семінар «Профілактика 

професійного вигорання» 

(Департамент освіти і науки 

Хмельницької міської ради) 

2022 Наталіч М.В,  

Томусяк В.В., 

Стецюк О.А., 

Рабієвський М.М., 

Пархомюк Л.В., 

Микитчак М.Я., 

Загіка В.С., 

Цюпак О.В., 

Барбак П.В., 

Деліта В.В., 

Дехтяренко Ю.В., 

Шатковська Л.В., 

Мурах Л.Р., 

Мирошникова 

В.В., 

Правура В.І., 

Фурман Л.А. 

учасники 

61.  Міжнародний освітній форум 

"Траснформації в освіті: виклики і 

перспективи" 

2022 Петришин Д.О., 

Фурман Л.А., 

Шатковська Л.В., 

Кочаток Н.Д., 

Правура В.І., 

Тарасюк І.І., 

Мельничук Г.О., 

Салабай Н.С. 

учасники 

62.  Міжнародний освітній форум 

"Транформація в освіті: виклики і 

перспективи" (ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти НАПН 

2022 Цюпак О.В. учасники 



України") 

63.  Х Всеукраїнська науково-

практична конференція "Актуальні 

питання теорії та практики 

психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців", присвячена 

60-річчю Хмельницького 

національного університету 

2022 Дячок С.С. учасники 

64.  Курс ДНУ "Інститут модернізації 

змісту освіти", ТОВ "Ейчар Ю" на 

тему «Школа онлайн-

консультування» 

2022 Костенко О.Д. учасники 

65.  Курс підготовки інструкторів на 

тему «Навчання з попередження 

ризиків, пов'язаних із 

вибухонебезпечними предметами" 

2022 Муляр В.Г. учасники 

66.  Всеукраїнський семінар-практикум 

«Особливості професійної освіти: 

сучасні виклики в умовах дії 

воєнного стану» 

2022 Кочаток Н.Д., 

Обертюк Н.І., 

Шатковська Л.В. 

учасники 

67.  Вебінар за темою «Формування 

інформаційно-освітнього 

середовища для опанування 

професій «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», 

«Рихтувальник кузовів» 

2022 Наталіч М.В., 

Загіка В.С. 

учасники 

68.  Вебінар викладачів суспільних 

дисциплін ЗП(ПТ)О на тему 

«Викладання суспільних дисциплін 

в умовах війни. Підсумки роботи 

фахової секції у 2021-2022 н.р.» 

2022 Смолій О.І., 

Бойко М.М. 

учасники 

69.  Навчальний семінар для 

заступників директорів з 

навчально-методичної роботи, 

методистів на тему «Формування 

інформаційно-освітнього 

середовища ЗП(ПТ)О». 

2022 Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В. 

учасники 

70.  Навчальний семінар для 

відповідальних осіб за наповнення 

вебсайтів ЗПО на тему «Вимоги 

щодо поповнення та розміщення 

контенту на вебсайті ЗПО», 

2022 Шатковська Л.В. учасники 

71.  Вебінар на тему «Техніки та 

технології формування 

підприємницької компетентності 

здобувачів освіти ЗПО». 

2022 Мельникова Т.О.,  

Мельничук Г.О., 

Максимчук Г.І., 

Салабай Н.С., 

Шатковська Л.В. 

учасники 

72.  Вебінар викладачів технології ЗПО 

на тему «Забезпечення 

професійного розвитку викладача 

предмета «Технології» 

2022 Мельникова Т.О.,  

Грушецька І.О. 

учасники 

73.  Всеукраїнський семінар-практикум 

«Дитина  з особливими освітніми 

портебами на уроці фізичної 

2022 Окарський В.І., 

Приймак Б.О., 

Папірович А.Г. 

учасники 



культури» Грушецька І.О. 

74.  Єдиний методичний день з 

актуальних питань організації 

освітнього процесу в режимі 

онлайн 

2022 Загіка О.О., 

Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В. 

учасники 

75.  Всеукраїнська науково-практична 

(звітна) конференція «Науково-

методичне забезпечення 

професійної освіти і навчання» 

2022 Загіка О.О., 

Кочаток Н.Д., 

Шатковська Л.В. 

учасники 

76.  Вебінар «Проблемно-ресурсний та 

індикативно-технологічний виміри 

інноваційних проєктів зараз та 

після перемоги» 

2022 Кочаток Н.Д. сертифікат 

77.  Вебінар «Особливості 

впровадження змішаного навчання 

в закладах фахової передвищої та 

професійної освіти в умовах 

воєнного стану» 

2022 Кочаток Н.Д. сертифікат 

 

 

 

Участь педагогів в обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах 

змагальницького характеру 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Дата 

ПІБ учасника  

(посада) 
Результативність 

1 Міський конкурс 

«Кращий колектив» 

Вересень 

2021 

Кочаток Н.Д., 

Салабай Н.С., 

Томчук О.С.,  

учнівське 

самоврядування 

подяка 

2 Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній 

освіті» 

Жовтень 

2021 

Кочаток Н.Д., 

Шатковська 

Л.В., 

Дячок С.С., 

Костенко О.Д. 

Диплом І ст. Тема роботи: 

«Розвиток кар’єрних 

орієнтацій у здобувачів 

освіти ВПУ № 25 

м. Хмельницького  у Центрі 

кар’єрного консультування 

та розвитку професійної 

кар’єри як 

3 Премія Хмельницької 

ОДА 

листопад 

2021 

Бездєнєжних 

О.С. 

Диплом «За вагомі 

досягнення молоді у різних 

сферах суспільного життя» у 

номінації «Національно-

патріотичне виховання 

громадян» 

4 ІІ Всеукраїнський 

творчий фестиваль дл 

Дня Європи «Єврофест-

2022» (заочний/онлайн 

формат). 

Травень 

2022 

 

Бездєнєжних 

О.С. 

Грамота Кіровоградського 

обласного центру дятичої та 

юнацької творчості (Конкурс 

«Квіз країнами Європи») 

5 ІІ Всеукраїнський 

творчий фестиваль до 

Дня Європи «Єврофест-

2022» (заочний/онлайн 

Травень 

2022 

 

Бездєнєжних 

О.С., керівник 

команди 

«Свідома 

Подяка Українського 

державного центру 

позашкільної освіти (за 

високий рівень підготовки 



формат). Конкурс «Квіз 

країнами Європи» 

молодь» 

учнівської 

Прибузької 

республіки 

«Майбуття 

Поділля» 

переможців ІІ 

Всеукраїнського творчого 

фестивалю до Дня Європи 

«Єврофест-2022» у конкурсі 

«Квіз країнами Європи»  

6 Всеукраїнський 

онлайн-турнір 

«Рушійні сили 

соціально-

економічного зростання 

України в сучасних 

умовах» 

Травень 

2022 

 

Загіка О.О. Подяка за вагомий внесок у 

розиток освіти України та 

високий професіоналізм у 

підготовці учнів до онлайн-

турніру 

 Всеукраїнський 

онлайн-турнір 

«Рушійні сили 

соціально-

економічного зростання 

України в сучасних 

умовах» 

Травень 

2022 

 

Мельникова Т.О. Грамота за високий 

професіоналізм та якісну 

підготовку учнів до онлайн-

турніру 

 

Науково-дослідницька робота  
 

№ 

з/п 

Вид НДР Тема 

дослідження, 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор) 

(ПІБ, посада) 

Термін 

виконан

ня 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

1 Магістерські 

дослідження 

«Підготовка 

майбутніх 

учителів до 

використання 

інноваційних 

технологій у 

реалізації 

освітнього 

процесу» 

Мирошникова В.В., 

викладач 

Грудень 

2021 

 

 

Участь учнів ЗП(ПТ)О в масових заходах 
 

№ 

з/п 

Рік Назва заходу ПІБ 

учня 

ПІБ 

викладача, 

майстра 

Результативність 

Перемоги в обласних конкурсах фахової майстерності, олімпіадах, конкурсах 

1 2021 Обласна виставка 

матеріалів 

комплексно-

методичного 

забезпечення 

загальноосвітньої 

підготовки 

«Педагогічні ідеї та 

знахідки» 

Муляр В.Г. 

 

 

 

 

Новосад О.П. 

Диплом  в 

номінації з 

предмета 

«Захист 

України» 

Диплом  в 

номінації з 

предмета 

«Математика»  

 

2 2021 Обласний заочний вокальна група Номінація Чорний В.Д. 



конкурс 

«Велика коляда» 

серед учнів та 

працівників 

Зразкового 

ансамблю 

народної 

музики 

«Бужани» 

«Сучасне 

виконання 

твору» 

Диплом 

Іступеня 

3 2021 Обласний заочний 

конкурс 

комп'ютерних 

презентацій 

"Фарватер PROFI" 

серед ЗП(ПТ)О. 

Шендера В. Диплом ІІ ст. Томчук О.С. 

4 2021 Обласний конкурс 

«Клуб веселих і 

кмітливих «Проф. 

фест»» серед 

здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О 

команда «25 

елемент» 

Диплом ІІ ст. Бездєнєжних О.С. 

5 2021 Обласний конкурс 

української 

патріотичної пісні 

«Співоче Поділля» 

серед здобувачів 

освіти ЗП(ПТ)О 

Пшенична Д. Диплом І ст. у 

номінації 

«Солісти» 

Чорний В.Д. 

6 2021 Обласний конкурс 

Кращий блогер» 

серед працівників 

ЗП(ПТ)О 

Цюпак О.В. Диплом ІІ ст. у 

номінації 

«Професійна 

підготовка» 

 

7 2022 Обласний заочний 

конкурс «Власні 

усмішки» серед 

працівників 

Чорний В.Д. Подяка 

учасника 

 

8 2022 Обласний заочний 

конкурс 

«Співоче Поділля»  

серед учнів 

Пшенична 

Даріна 

 

Диплом І 

ступеня 

Чорний В.Д. 

9 2022 Обласний заочний 

конкурс 

«Велика коляда» 

серед учнів та 

працівників 

Зразковий 

ансамбль 

народної 

музики 

«Бужани» 

у номінації 

«Сучасне 

виконання 

твору» 

Диплом І 

ступеня 

Чорний В.Д. 

10 2022 Обласна виставка 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

 «Рай розвився, син 

Божий народився» 

Майстри та 

учні ВПУ №25 

у номінації 

«Вертепи» 

 

Гран-прі 

Шаля Л.А., 

Тарасюк І.І., 

Мурах Л.Р., 

Правура В.І. 

Майстри та 

учні ВПУ №25 

у номінації 

«Витинанка» 

 Диплом І ст Шаля Л.А., 

Тарасюк І.І., 

Мурах Л.Р., 

Правура В.І. 



Майстри та 

учні ВПУ №25 

у номінації 

«Атибутика» 

Диплом ІІ ст  Шаля Л.А., 

Тарасюк І.І., 

Мурах Л.Р., 

Правура В.І. 

11 2022 Обласний конкурс 

КВК «Проф.фест» 

серед здобувачів 

освіти серед закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Команда  

«25 

ЕЛЕМЕНТ» 

Диплом ІІ ст  Бездєнєжних О.С. 

12 2022 Міський конкурс 

«Хмельниччина в 

особистостях» 

Шендера 

Валентин 

Диплом ІІ ст Бездєнєжних О.С. 

13 2022 Міський військово-

патріотичний 

фестиваль 

здобувачів освіти 

«За честь! За славу! 

За народ!» 

Пшенична 

Даріна 

Решетнік 

Марія, 

театральний 

гурток 

«Фортуна» 

Диплом І ст 

 

Чорний В.Д. 

Бездєнєжних О.С. 

14 2022 Обласний конкурс 

молодіжних газет 

 «Нова преса» 

учнівський 

колектив 

Подяка 

учасника 

Костенко О.Д. 

Участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах 

1 2022 Всеукраїнський 

конкурс мистецтв 

«Зимова казка» 

Романюк 

Радіон у 

номінації 

«Колядники» 

Диплом І ст Тарасюк І.І. 

2 2022 ІІ Всеукраїнський 

творчий фестиваль 

до Дня Європи 

Решетнік Марія 

 

Диплом ІІІ ст 

 

Бездєнєжних О.С. 

Команда 

«Свідома 

молодь ВПУ 

№25» 

Диплом ІІІ ст 

 

Бездєнєжних О.С. 

3 2022 Всеукраїнський 

конкурс творчості 

дітей та учнівської 

молоді «За нашу 

свободу» 

1.Чехман Дарія 

 

2.Сарнавська 

Віра 

Диплом ІІІ ст  

 

Диплом ІІІ ст  

 

Мурах Л.Р. 

 

Бездєнєжних О.С. 

4 2022 Всеукраїнський 

онлайн – турнір 

«Рушійні сили 

соціально-

економічного 

зростання України в 

сучасних умовах»  

Бевзюк Діана  Диплом І ст Мельникова Т.О. 

 

  


