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Звіт директора ВПУ №13 Данилюка М.П. 

Відео можна подивитися за цим посиланням:  http://vpu13.if.ua 

 

Звіт 

директора Вищого професійного училища №13 

м.Івано – Франківська 

Данилюка Мирослава Петровича 

за 2019-2020 н.р. 

 

У звіті про виконану роботу за 2019-2020 навчальний рік хочу зробити аналіз 

діяльності колективу. Свою доповідь, я поділю на розділи, які характеризують 

роботу навчального закладу в цілому. 

Сучасне училище - великий і складний механізм, належну роботу якого 

забезпечує велика кількість служб: це і педагогічні працівники, технічний та 

обслуговуючий персонал, батьківська громадськість. У повсякденному житті 

кожен із нас, зрозуміло, по-різному несе міру відповідальності перед суспільством 

за те, яку освіту дає наш навчальний заклад. 

Цей навчальний рік відзначився змінами в привичному розкладі роботи всіх 

навчальних закладів. Обставини які склалися у зв’язку із Covid -19 вплинули на 

механізм роботи училища. 

Прийшов час підбити підсумки діяльності колективу училища. 

 

I.Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу 

Училище діє на підставі Статуту затвердженого заступником Міністра освіти і 

науки України В.В. Тимошенко 07.12.1999р., зареєстрованого 12.09.1999р. Івано-

Франківським міськвиконкомом зі змінами від 17.10.2006р. та 10.07.2011р. 

Вся робота з організації навчально-виховного та навчально-виробничого процесу 

ведеться у відповідності до плану роботи Вищого професійного училища №13 

згідно з роками. План роботи на поточний навчальний рік розглядається та 

схвалюється педагогічною радою на початку кожного поточного навчального року. 

http://vpu13.if.ua/
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План роботи вміщує розділи зазначені в п.2.1 розділу 2 «Положення про 

організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних 

закладах», це: 

 організаційні заходи; 

 теоретична підготовка; 

 професійно-практична підготовка; 

 виховна робота; 

 фізична підготовка; 

 контроль за організацією навчально-виробничого процесу; 

 методична робота; 

 підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

 охорона праці; 

 удосконалення навчально-матеріальної бази; 

 профорієнтаційна робота; 

 фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність. 

Основними навчально-методичними документами з планування навчально-

виробничого процесу у Вищому професійному училищі №13 є: 

 робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-

технічної освіти; 

 робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійно-

практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами, поурочно-

тематичні плани з навчальних предметів; 

 перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр; 

 плани виробничого навчання виробничих груп на місяць; 

 плани уроків; 

 розклад занять. 

Теоретичне навчання здійснюється в 21 навчальному кабінеті,                  6 

лабораторіях; виробниче навчання - 11 майстернях. Вище професійне училище 

№13 є атестованим навчальним закладом за рішенням ДАК від 31.03.2015р., 

протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015р. №553-Л). Видано ліцензію 
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про надання освітніх послуг, пов`язаних з одержанням професійної підготовки 

робітничих професій, перепідготовки, професійно-технічного навчання за 

професіями: 

Видано ліцензію рішенням ДКА від 24.06.2010р., протокол №84 (наказ МОН 

України від 14.07.2010р. №1850-Л) про надання освітніх послуг, пов`язаних з 

одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста 

Підготовка кваліфікованих робітників ведеться на основі базової середньої 

освіти-термін навчання 3 роки, на базі повної загальної середньої освіти - термін 

навчання 1 рік, 1 рік 4 місяці, 1 рік 7 місяців. III ступінь навчання для здобуття 

кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст» термін навчання 1 рік 7 місяців. 

 Навчально-виробничий процес в училищі здійснюється згідно навчальних 

планів, які були розроблені на основі змінених нових ДСПТО . 

  Ми живемо в час ринкових відносин, тому майбутнє підростаючого 

покоління не віддільне від ринку праці. Педагогічні працівники училища постійно 

знаходяться в творчому пошуку, ефективно застосовують інноваційні технології та 

інтерактивні методи навчання. 

 Добре, коли майстри виробничого навчання не просто навчають сліпо 

копіювати їх рухи, дії, операції, прийоми, а вчать мислити, чому саме так, а не 

інакше потрібно виконувати той прийом. Робітник сьогодні має бути мислячим з 

раціоналізаторським додатком, креативним і підприємливим. 

 Всі майстри виробничого навчання та викладачі спеціальних дисциплін 

пройшли стажування на виробничих профільних підприємствах міста, на кафедрах 

ІФ ДТУНГ та Івано-Франківського Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. 

За організацію і контроль навчального процесу у ВПУ №13 відповідають 

заступник директора з навчально-виробничої роботи Гудименко Н.Ю., заступник 

директора з навчальної роботи Гінзилевич М.В.. Заступником складається розклад 

занять у відповідності до навчальних планів. Розклад затверджений директором 

училища, скріплений печаткою. Робочі навчальні плани розроблені на підставі 

типових, згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти, погоджені 

із замовниками робітничих кадрів, НМК ПТО в Івано-Франківській області та 
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затверджені директором департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації. 

Навчання учнів ведеться у чіткій відповідності до державних стандартів 

ПТО в таких напрямах: 

1. Особисто-орієнтоване навчання та виховання; 

2. Втілення учнівського самоврядування та співробітництво учнівського та 

педагогічного колективів; 

3. Формування професійних вмінь та навичок; 

4. Використання технічних засобів навчання на уроках теоретичного та 

виробничого навчання; 

5. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес. 

Педагогічний колектив училища у 2019-2020 н.р. визначає такі пріоритетні 

напрямки діяльності: 

- підвищення результативності навчально-виробничого процесу,якості знань 

учнів; 

-      удосконалення та модернізація матеріально-технічної бази майстерень; 

- професійне зростання фахової майстерності педагогічних працівників 

щодо впровадження в навчальний процес сучасних передових та 

інформаційних технологій; 

- виконання плану виробничої діяльності, збільшення позабюджетних 

надходжень від виробничої практики учнів; 

- робота над поповненням матеріально – технічної та комплексно – 

методичного забезпечення кабінетів та майстерень в/н.  

- покращення профорієнтаційної діяльності, залучення учнів до 

профорієнтаційної роботи; 

Створені робочі плани, робочі програми професії «7231 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», «7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», 7242 Регулювальник радіоелектронної 

апаратури та приладів , 7242 Регулювальник радіоелектронної апаратури та 

приладів 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 
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електроустаткування». з  урахуванням вимог стандартів професійної освіти на 

основі компетентнісного підходу. З питань розробки освітньої програми 

відповідно до СП(ПТ)О на модульно- компетентнісній основі профільні 

методичні комісії співпрацюють з роботодавцями (КП Електроавтотранс) 

Оновлено навчальну документацію відповідно до нових стандартів, розроблено 

тестові модульні завдання для перевірки знань учнів на ПК.  

Варто зазначити, що кваліфікаційна атестація зі всіх професій передбачає 

виконання компютерних тестових завдань відповідно до рівня кваліфікації. 

 У період з 4 листопада до 8 листопада 2019 року експертна комісія провела 

атестаційну експертизу професій «7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів» , « 7231 Рихтувальник кузовів; 7212 Електрозварник ручного зварювання», 

«7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування». 

Підстава: наказ Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-

Франківської обласної державної адміністрації від 21.10.2019 р. № 604 «Про 

атестаційну експертизу Вищого професійного училища № 13 м. Івано-

Франківська». 

На основі аналізу матеріалів атестаційна експертиза зробила висновок, що 

створена навчально-матеріальна база, кадрове та методичне забезпечення, система 

управління навчально-виховним процесом ВПУ № 13 в цілому дозволяє 

реалізувати державні стандарти та вимоги.  

 Основними формами теоретичної підготовки є: різні за типами уроки, 

лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні  заняття, 

індивідуальні заняття учнів, консультації, самостійне виконання учнями 

індивідуальних занять (реферати, проекти, інші індивідуальні творчі роботи тощо). 

 Загальноосвітня та професійна підготовка учнів забезпечена якісною 

роботою інженерно-педагогічного колективу, що має великий досвід роботи в 

системі професійно-технічної освіти, на достатньому рівні володіє інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

 Протягом навчального року можна прослідкувати цілеспрямовану та 

систематичну роботу з обдарованими учнями. Плідною була робота викладачів та 
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майстрів в/н  Пітух Л.І., Гавриша О.М., Адамовського І.М.,Бабака А.Я., Третяка 

Б.В., Гриник Ю.І., Пашинського Р.Р. 

 

На сьогоднішній день дужне актуальною є проблема виявлення , розвитку та 

педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього 

потенціалу. Наш навчальний заклад – це заклад, де формується нова людина і тому 

перед колективом постає завдання: виявити, навчити і працювати над розвитком 

здібностей учнів  

Різноманітні конкурси, тематичні лінійки, змагання, олімпіади з предметів 

загальноосвітньої підготовки, які проводять в училищі, дозволяють виявити творчі 

здібності учнів. 

 Адже дехто з наших учнів, саме тут, вперше проявляє свої здібності, 

приймає участь у флешмобі, готує виступ чи презентацію. 

Щорічно учні училища беруть участь в обласних олімпіадах із загальноосвітніх 

предметів, в конкурсах знавців української мови ім. Петра Яцика, мовно-

літературних конкурсах ім. Т.Г. Шевченка 

Наші успіхи в ІІ етапі обласних олімпіад: 

Прізвища учнів Зайняте місце 

Назва конкурсу, олімпіади 

Прізвище 

викладача 

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх 

предметів 

Федишин 

ССтаніслав 

ІІ місце з історії  Зварчук М.Д. 

Магас Леонід ІІІ місце – історія Вацеба Х.В. 

Вінтоняк Назарій ІІІ місце – математика Багира О.М. 

Олімпіада з професійно-теоретичної підготовки 

Васелинчук Василь ІІ місце – охорона праці Мороз У.Б. 

 В 

міському конкурсі Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна» у 

напрямку експедиції – « З попелу забуття» учні Синишин Ярослав, Федишин 

Станіслав, Карташов Валентин під керівництвом викладача Мороз У.Б. зайняли ІІІ 

місце. 
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Лауреати міського етапу Всеукраїнської історико-географічної експедиції 

«Історія міст і сіл України» стали учні Гавриш Оксана, Михальчук Людмила, 

Явельський Владислав під керівництвом викладача Телюк Наталії Ярославівни. 

Викладач Мороз Уляна Богданівна зайняла ІІ місце у конкурсі «Вишиваю 

історію, збереження та поширення українських традицій. 

 Потрібно відзначити, що покращився рівень консультативної роботи з 

учнями з усіх предметів. 

Незважаючи на непрості умови під час карантину, навчання учнів ВПУ№13 м. 

Івано-Франківська продовжується дистанційно і має свої позитивні сторони:  

1. Навчання будь-де та будь-коли. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб 

розпочати – бажання та доступ до інтернету. 

2.  Доступність навчальних матеріалів. Учень отримує  усі необхідні 

матеріали, та має змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема 

нестачі чи відсутності підручників та методичок зникає. 

3.  Зворотній зв'язок. Учень завжди має онлайн зв'язок з викладачем або 

майстром виробничого навчання, які контролюють виконання завдань та 

допомагають у їх розв'язанні. У випадку, коли це зробити складно – викладач  чи 

майстер виробничого навчання завжди поряд (за допомогою Viber, Zoom,  

електронної пошти, телефону дасть пораду та роз’яснить незрозумілі моменти). 

4.  Більше часу можна присвятити самопідготовці, саморозвитку. 

5.  Спробувати самостійно розібратися з темами уроків,  віднайти правильні 

відповіді.  

6. Сприяє набуттю нових компетентностей 

Проблеми 

Технічні 

1. Відсутність чи застарілість комп'ютерного обладнання та програмного 

забезпечення в сім’ях та у педагогів 

2. Погана якість інтернет- та/або мобільного підключення 

3. Відсутність стандартизованої онлайн-платформи для дистанційного 

навчання, яка б охоплювала 100% учнів та педагогів 

4. Опанування технічними особливостями й інструментами он-лайн 

платформи вимагає певного часу та досвіду як у педагогів так і в учнів 

Організаційні та навчальні 

1. Відсутність «живого» спілкування з учнями, коли викладач чи майстер 

виробничого навчання  може візуально спостерігати зацікавленість та рівень 

засвоєного матеріалу начальної дисципліни 

2. Відсутність застосування набутих теоретичних знань на теоретичних 

заняттях на практиці 

3. Онлайн-трансляції та комунікація через різні платформи 

4. Невідповідний обсяг завдань і онлайн-уроків (забагато/замало) 
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5. Учні не розуміють нові теми та пояснення 

6. Відсутній контроль за виконанням завдань та оцінювання 

7. Батьки не мають достатньо знань, щоб допомогти дітям 

Психоемоційні 

1. Відсутність в учнів вміння вчитися самостійно 

2. Нестача спілкування із педагоги та ровесниками 

3. Несприйняття дистанційного навчання як такого 

За цей період дистанційне навчання стає як для учнів, так і для педагогів 

училища все більш зрозумілим та звичним. Учні кожної групи отримують 

завдання, пояснення, вправи для виконання, а також в свою чергу мають здати 

результати вивчення нового матеріалу, тобто показати як вони зрозуміли, 

вивчили та закріпили нову інформацію. В останньому випадку 

використовуються всі методи та способи дистанційного навчання, а саме: 

• створені групи у Viber”, де учні надсилають свої виконані завдання у 

формі вкладених файлів, «скріншотів», фото виконання вправ в зошитах, 

Проведення онлайн-уроків на інтернет-платформі «ZOOM» 

• актуальною формою здачі виконаного учнями матеріалу є електронна 

пошта, куди учні надсилають роботи. 

Отже, навчання продовжується, тож потрібно максимально з користю 

використовувати даний час, насамперед, для саморозвитку. 

В кінці семестру, навчального року проводяться директорські контрольні 

роботи, аналіз результатів яких розглядається на засіданнях методичних комісій та 

педагогічних радах. Обговорюються недоліки, плануються заходи щодо їх 

усунення. 

Крім того, на засіданнях розглядаються питання організації навчально-

виробничої діяльності, організації виробничої практики, питання допуску до ДПА і 

ДКА.  В цьому році учні училища взяли участь у зовнішньому незалежному 

оцінюванні з української мови  і історії України. Відзначаю 100% явку на ЗНО. 

Підводяться підсумки навчальних семестрів, відрахувань учнів, стану 

викладання предметів, стану охорони праці та безпеки життєдіяльності, організації 

профорієнтаційної роботи училища тощо. Протоколи засідань педагогічних рад 

ведуться у паперовому вигляді. 

 Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до 

наказу МОН від 30.05.2006р. №419 «Про затвердження Положення, про 

організацію навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних 

закладах». 
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 У відповідності з планом здійснюється контроль за станом навчально-

виробничого процесу, заступником директора систематично перевірялась 

підготовка до занять, стан викладання предметів, ведення плануючої документації, 

впровадження інноваційних технологій.  

 Результати внутрішньоучилищного контролю знаходили відображення у 

рішеннях педагогічної ради. Систематично контролювався стан ведення журналів, 

відвідування уроків учнями. 

 

 II.Виконання обсягів регіонального замовлення 

 Щорічно доводяться затверджені обсяги регіонального замовлення на 

прийом учнів на навчання за відповідними професіями. В теперішніх умовах 

демографічного спаду форми профорієнтаційної роботи колективу ВПУ №13 

набувають різноманітних, змістовних, часто нестандартних форм і методів. 

 В училищі видано наказ про закріплення педагогічних працівників за 

загальноосвітніми школами міста та області. Затверджений персональний план 

набору кожному педпрацівнику. Матеріали з пропаганди робітничих професій 

друкуються в засобах масової інформації, демонструються по телебаченню 

протягом року.  

Державний план набору на 2019-2020 навчальний рік становив 173 особи, 

фактично прийнято 168 осіб (97 %) та одна особа понад державне замовлення за 

рахунук фізичних осіб. На основі повної загальної середньої освіти прийнято – 65 

осіб, на основі базової загальної середньої освіти – 92 особи, на ІІІ-й ступінь 

підготовки молодшого  молодших спеціалістів прийнято 15 осіб. Контингент на 

01.09.2019 року склав 403 особи, понад державне замовлення у училищі навчались 

2 учні. 

Залишається проблемою збереження контингенту учнів. Причиною відрахування 

є зміни професійної підготовки, виїзд в інші регіони та країни, зміни сімейного 

стану та працевлаштування.  
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Організовано державну кваліфікаційну атестацію у випускних групах в період 

карантину на платформі «ZOOM». Хочу відзначити досить позитивну роботу 

кураторів груп та кваліфікаційної комісії в обставинах, що склалися. Всі 100 % 

учнів  склали дистанційно ДКА. Група КОБ 14-3 склала ДКА в повному складі у 

навчальному закладі. 

Зведена таблиця ДКА по групах: 

№ 

з/п 

Назва професії  Кількість учнів  Успіш-

ність 

ДКА(%

) 

 

Якість 

ДКА(%

) 

група на базі 9 

кл.  

на базі 11 

кл. 

  

       

1. Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

СРА-16-

3  

19  100 100 

2. Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

СРА 

18 -3 

16  100 75 

3. Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

СРА 

3-2 

 17 100 94 

4. Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

СРА 

4-2 

 15 100 52 
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5. Рихтувальник 

кузовів 

Електрозварник 

ручного 

зварювання 

24 чол. 16 - 100 5 

6. Рихтувальник 

кузовів 

РК5-2  16 100 72 

7. Регулювальник 

радіоелектронної 

апаратури 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня 

РРА13-3 17 - 100 65 

8 Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня 

-  14 100 64 

9. Котролер 

ощадного банку; 

Оператор 

комп’ютерного 

набору  

14-3 17   65 

 

Інформація про регіональний плановий обсяг державного замовлення на 

2020-2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Код за державним 

класифікатором 

Назва професії Кількість учнів 

набору 

Ліцензований 

обсяг прийому 

у (осіб) освіта,стать 
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на базі  

9 кл.  

на базі  

11 кл. 

  2 ступінь навчання 115 69  

1. 4212 Контролер 

ощадного банку 

23чол, 

жін 

 60 

2. 7213 

 

7212 

Рихтувальник 

кузовів 

Електрозварник 

ручного 

зварювання 

23 чол.   

3. 7231 Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів 

23 чол.  90 

4. 7241 Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткуван

ня на 

автомобільному 

транспорті 

23 чол.  60 

5. 7213 Рихтувальник 

кузовів 

. 23 чол. 30 

6. 7242 

 

 

7241 

Регулювальник 

радіоелектронної 

апаратури 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня 

 

 

23 чол., 

жін. 

 60 

7. 7241 Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня 

 23 чол. 60 

8. 4121 Офісний 

службовець 

 23 чол., 

жін. 

30 

9.  Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткуван

 

15 

30 
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ня на 

автомобільному 

транспорті 

 

  3 ступінь навчання 15 30 

10. 274 Автомобільний 

транспорт 

15 30 

 

 

III. Дані фінансово-господарської діяльності у ВПУ №13 

за 2019-2020 роки 

 

Згідно контракту на мене покладаються обов`язки забезпечити стійке фінансове 

становище навчального закладу. Виконанням фінансово-господарської роботи 

займаються кваліфіковані, досвідчені бухгалтери, які в своїй роботі постійно 

користуються нормативно-правовою базою, щоб уникнути фінансових порушень. 

Це було досягнуто за рахунок надходження коштів: 

1. Надійшло коштів з місцевого бюджету – 1359850, 64 

Видатки: 

 Стипендія учнів  - 2300761,10 

 Зарплата – 10568834,47 

 Придбання матеріалів обладнання та інвентаря – 309889,00 

 Соціальне забезпечення дітей-сиріт - 46464 

 Харчування учнів – 130147,80 

 Комунальні послуги – 629445,54 

 Ремонт  покрівлі – 112192,63 

2. Плата за послуги – 1309068,90 

в тому числі плата за послуги, що надаються 

- установами згідно з їх основною діяльністю – 3003,14 

- від господарської діяльності – 1062005,31 

- оренда –157580,86 

- практика  86479,59 
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3. Благодійні внески – 153681,00 

4.  Кредиторська заборгованість станом на 01.06.2020 р. – 1231196,54 

IV. Розвиток навчально-матеріальної бази та виробнича діяльність 

Чи не найголовнішим завданням професійно-технічного навчального закладу є 

підготовка фахового досконало володіючого навиками і вміннями робітника. Дуже 

багато факторів впливає на виконання цього завдання. Колектив знає і розуміє 

складові успіху. Насамперед - це учень, якого треба зацікавити, привити любов до 

обраної професії. Для цього ми використовуємо дуже багато методів. Вивчаємо, 

розуміємо і знаємо потреби дітей, їхні інтереси, захоплення. Тому з учнем ми 

починаємо працювати ще влітку, під час вступної кампанії. На другому місці – 

інженерно-педагогічний працівник. Це фахівець своєї справи, авторитет для дітей, 

ініціативна і творча людина. І третій фактор – це наявна матеріально-технічна база 

і робота над її оновленням. Хочу подякувати за творчу роботу завідуючим 

кабінетами викладачам Пітух Л.І., Єрмоленку Є.В., Полячок Т.В, . 

Наявна wi-fi-мережа дозволяє учням більш якісно та ґрунтовно оволодівати 

інформацією, а педагогічному колективу  використовувати у своїй роботі 

інноваційні технології.  

Варто зазначити системну роботу навчальної частини щодо висвітлення 

навчального процесу на сайті училища.  

 Добре оснащені майстерні виробничого навчання з усіх напрямків підготовки. 

Більше уваги хочу приділити майстерням профілюючого напрямку, до яких 

відносимо майстерню електромонтерів, слюсарів з ремонту автомобілів та 

рихтувальників кузовів. Колектив училища постійно працює над покращенням 

матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів 

спецтехнології. 

Варто зазначити, значне покращення матеріальної бази  

 

Значний якісний ріст майстерень автомобільного напрямку. Йдеться про 

виготовлення стендів електрооснащення автомобіля. Збережено наявну базу 

підготовки фахівців та створюється нова.  
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В майстернях проведено ремонт слюсарних лещат, фарбування стільців 

верстатів, свердильних стелажів.  Виготовлено  учбові стендів для професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

У майстерні № 8 встановлено освітлення та проведено ревізію матеріальної бази. 

виготовлення відповідного навчального стенду 

На учнівському СТО виконуються роботи з технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів згідно навчальної програми із використанням підйомника, 

комплекту інструментів та пристосувань. автомобілів.  

 

В майстернях виготовляють крісла для потреб закладу.  Елктромонтажні роботи 

провядяться у майстернях зварників. Прокладено кабель по училищіМісця 

практики: ДП ВО «Карпати», ПАМ «Укрелектротрансгаз» м. Долина , ТзОВ 

«Альянс» СТО «Ліга», ПП Косован, «Тойота», КП «Електроавтотранс», ПАТ 

«Приватбанк», ПАТ «Прикарпаттяобленерго», «Івано-Франківськ міськсвітло». 

Багато уваги приділяється гуртковій роботі з учнівською молоддю, що 

відображено у виставках технічної творчості. Кращі експонати відзначені наказом 

директора Департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації. 

Навчання учнів в майстернях проводимо на випуск готової продукції: 

 учнівські столи та стільці  

 ремонт та обслуговування електрообладнання учнівської їдальні; 

 огорожі, ворота; 

 с/г інвентар; 

 підставки для квітів для гуртожитку; 

 виготовлення регістрів для системи опалення; 

 ремонт меблів учнівського гуртожитку; 

 технічне обслуговування автомобілів; 

 кузовні роботи., 

 

 Виготовлено продукції на суму 30000 грн.  
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Для потреб училища проведено робіт на суму 29000грн. У зв’язку із карантином 

сума доходу зменшилась в два рази від попереднього року. 

Доходи від виробництва – 25 000 грн. в т.ч 

Ми бачимо і недоліки у нашій роботі, розуміємо необхідність у оновленні  

мат.техбази  (обладнання, інструменту,комп’ютерної техніки) проблему 

кадрового забезпечення професій 

 

 

 

 

V. Навчально-методична робота 

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

1. Аналіз методичної роботи 

Згідно із  Положенням про методичну роботу у ЗП(ПТ)О методична робота у  

Вищому професійному училищі №13 здійснюється згідно із Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників». 

Методична робота в училищі спрямована на всебічне підвищення професійної 

майстерності, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу і 

здійснюється з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих робітників 

відповідно до вимог державного стандарту професійної освіти та ринку праці. 

Провідна ідея - це створення інноваційного освітнього простору для надання 

якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи 

педагогічного колективу сучасних освітніх та інформаційних технологій, 

продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що 

сприятиме професійному зростанню педагогів. 

  Загальну організацію методичної роботи в училищі здійснює директор, а 

безпосередніми організаторами методичної роботи є заступник директора з НР 

М.В. Гінзилевич та методист училища Дубницька О.О.  
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Навчально-методична проблема, над якою працює педагогічний колектив: 

 

«Організація навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних 

та інформаційних технологій» 

 

Для реалізації завдань, висунутих педагогічною радою, в училищі працюють 6 

методичних комісій (МК): 

- педагогічних працівників автосервісного напряму – Пашинський Р.Р. 

 - викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін –          Басараб М.Г. 

- педагогічних працівників комп’ютерного та економічного напрямку- Гриник 

Ю.І. 

 - викладачів  природничо-математичних дисциплін – Полячок Т.В. 

- педагогічних працівників електротехнічних і загальнотехнічних дисциплін – 

Адамовський І.М. 

- класних керівників –Пітух Л.І. 

 

Розробка та проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного 

процесу, організація роботи з питань вирішення методичної проблеми, над якою 

працює навчальний заклад, з урахуванням специфіки предмета, професії, які 

отримують учні, обговорення питань теорії та практики, навчання та виховання, 

організації обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих педагогів з 

даного предмета, ознайомлення з новинками педагогічної науково-методичної та 

науково-популярної літератури, програмним інформаційно-комунікаційним 

забезпеченням  – таким є неповний перелік справ, які виконують методичні комісії 

навчального закладу. Методичні комісії під керівництвом своїх голів  проводили  

засідання щомісячно згідно планів роботи комісій на 2019-2020 навчальний рік з 

метою реалізації завдань, а також завдань, визначених планом методичної роботи 

училища на навчальний рік. Робота МК проводилась традиційно у вигляді засідань 

та в нетрадиційних формах: круглі столи, конференції, електронні презентації, 

педагогічний калейдоскоп. 
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З метою активізації творчої і пізнавальної діяльності учнів, формування в них 

сталого інтересу до вивчення предметів, до обраної професії протягом навчального 

року в училищі було проведено 15 методичних тижнів, два з них- англійської мови 

та біології і хімії- за дистанційною формою навчання. 

 

Завдяки ініціативі Полячок Т.В., Басараб М.Г., Пітух Л.І., Пашинського Р.Р, 

Гриник Ю.І.., Адамовського І.М.,очолювані ними методичні комісії провели 

заплановані виховні заходи, методичні  тижні,  відкриті уроки, конкурси фахової 

майстерності, екскурсії. Організовано наставництво, взаємовідвідування уроків, 

членами методичних комісій вивчався і впроваджувався передовий педагогічний 

досвід, розроблялися комплекси методичного і дидактичного забезпечення 

навчання аналізувався стан і результати навчання і виховання учнів. 

 

З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних працівників, 

вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих поточних питань і 

завдань в училищі стало системою проведення  інструктивно-методичних нарад з 

усім педагогічним колективом або, у разі потреби, за підрозділами керівництвом 

училища.  

З метою прискорення професійної адаптації молодих спеціалістів у 2019-2020 

навчальному році продовжили свою роботу «Школи педагогічного становлення» 

майстра виробничого навчання і викладача.  Для вирішення професійних проблем 

педагогічних працівників методична служба училища протягом навчального року 

надавала індивідуальні консультації з питань самоосвіти, атестації, допомоги в 

підготовці та проведенні відкритих заходів, експериментально-дослідної роботи, 

впровадження в педагогічний процес інноваційних технологій.   

 

 

1.1 Атестація педагогічних працівників 
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Атестація педагогічних працівників училища у 2019-2020 навчальному році 

відбувалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

06.10.2010 р. № 930,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010р.  

зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України 20.12.2011р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08 серпня 2013 року №1135.    

Атестація педпрацівників відбувалася на основі загальних вимог до 

кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, стажу безпосередньої 

педагогічної роботи та роботи на займаній посаді, рівня їх професіоналізму та 

ступеня володіння ефективними формами та методами організації навчально-

виховного процесу, результативності та позитивної динаміки навчальних 

досягнень, творчості, ініціативи, якості навчально-методичної роботи.  

 

26 березня 2020 року атестаційною комісією училища були атестовані на 

відповідність займаній посаді викладачі Кіндрат О.Б., Гінзилевич М.В., Гавриш 

О.М., Пітух Л.І., Полячок Т.В., Хоменець М.А., керівник фізичного виховання 

Мороз В.В., майстри виробничого навчання, яким встановлено ставку заробітної 

плати відповідно до 14 тарифного розряду ЄТС  Бойко Р.Й., Пашинський Р.Р., 

Пнівчук Г.М., Крушельницька Г.Б.  

14 квітня 2020р. рішенням атестаційної комісії ІІІ –го рівня при департаменті 

освіти, науки та молодіжної політики  Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації були атестовані педагогічні працівники ВПУ №13: 

- директор Данилюк М.П., заступник директора з навчально –виробничої 

роботи Гудименко Н.Ю., заступник директора з навчальної роботи 

Гінзилевич М.В. – відповідають займаній посаді; 

– викладач професійно-теоретичної підготовки Пітух Л.І. -відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти 

педагогічне звання «викладач-методист»; 
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- викладач німецької мови Хоменець М.А. - відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти 

педагогічне звання «старший викладач» 

- викладач професійно-теоретичної підготовки Гавриш О.М. і викладач 

біології Полячок Т.В.- відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач-методист»; 

- викладач математики Кіндрат О.Б. та керівник фізичного виховання Мороз 

В.В. – відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач»; 

- майстри в/н Бойко Р.Й., Пнівчук Г.М., Крушельницька Г.Б. - відповідають 

раніше присвоєному педагогічному званню «майстер в/н  другої категорії». 

 

1.2. Участь учнів та педагогічного колективу у навчально-методичних 

заходах, зокрема і тих, що відбулися під час карантину в дистанційному 

режимі  

Протягом навчального року  на базі  вищого професійного училища №13 були 

проведені ряд заходів – наради, конкурси, олімпіади. 

07.12.2019 на базі ВПУ №13 відбулася нарада директорів закладів професійно-

технічної освіти області  «Про підсумки роботи закладів професійно-технічної 

освіти області за І півріччя та завдання на ІІ півріччя 2019-2020 навчального року» 

  Відповідно до методичних рекомендацій щодо дистанційного навчання 

викладачами і майстрами виробничого навчання були розроблені індивідуальні 

плани робіт на час карантину з метою систематизації роботи, контролю та 

методичної допомоги з боку керівництва закладу. 

 

З метою ефективного впровадження технологій дистанційного онлайн 

навчання: 

 

1. Педагогам була надана методична допомогу щодо розробки 

індивідуальних навчальних планів. Було рекомендовано вибрати 

доступну і зручну онлайн форму навчання для учнів, використовуючи 
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освітні портали,  соцмережі, наприклад, Viber, електронну пошту, 

Skype,  сервіс онлайн-тести «На Урок», «Країна мрій», платформа 

Google Classroom, ZOOM, рекомендовані МОН, провести онлайн 

інструктажі батьків та учнів щодо дистанційної форми навчання, 

провести роз’яснювальну роботу щодо виконання завдань.  

2. Була забезпечена участь педагогічних працівників у вебінарах, майстер-

класах, онлайн –конференціях тощо 

3. Було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації на 

освітній платформі ОІППО педагогічними працівниками у 

дистанційному режимі. 

4. Було забезпечено проходження курсів підвищення кваліфікації у 

дистанційному режимі при Львівському навчально-науковому центрі 

професійної освіти. 

5. Були проведені наради, засідання методичних комісій в програмах 

Skype, ZOOM. 

6. Головами методкомісій відповідних дисциплін, викладачами 

спецпредметів і майстрами виробничого навчання також проведена 

організаційно-технічна робота по впровадженню дистанційного 

навчання предметів професійно-теоретичної і професійно-практичної 

підготовки, виробничого навчання учнів у зв’язку з карантином. 

 

Також педагогічні працівники й учні училища брали участь в  таких 

заходах: 

 

1) Конкурси художньої самодіяльності, обласний конкурс вокалістів, обласний 

конкурс театрів фольклору та драматичних колективів; 

 

2)  Протягом навчального року відбулося 3 міжнародні форуми , 4  Всеукраїнські 

науково-практичні конференції, семінари, вебінари . Взяли активну участь у цих 

заходах і одержали відповідні сертифікати  16 педагогічних працівників училища  
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Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, семінарах, вебінарах, веб-форумах 

Дата Назва  Тема доповіді, 

виступу 

Режим виступу Результати 

10-

13.10.2019 

 Перший Всеукраїнський 

відкритий науково-

практичний форум 

«ІННОВАЦІЙНІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ В 

СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: 

ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, 

СТРАТЕГІЇ» 

OPEN FORUM-ITME-

CRS-2019 

ПРИСВЯЧЕНИЙ 30-Й 

РІЧНИЦІ 

ВІДРОДЖЕННЯ 

РІШЕЛЬЄВСЬКОГО 

ЛІЦЕЮ 

Пітух Лілія 

Іванівна 

  

Розвиток 

інформаційно-

цифрової 

компетентності учнів 

на уроках 

професійно-

теоретичної 

підготовки засобами 

ІТ-простору 

 

Доповідь 

 у режимі  

on-line 

12.10.2019, тези 

Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів,  

Диплом ІІІ 

ступеня 

31.10-

01.11.2019 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція  

«Теоретико-методичні 

основи підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців у контексті 

сучасного ринку праці» 

Пітух Лілія 

Іванівна 

 

Формування та 

розвиток 

компетентної 

особистості як 

ключова складова 

підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців 

тези Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 

 

30.01-

31.01.2020 

 V Всеукраїнський 

науковий форум 

«АДАПТИВНІ 

ПРОЦЕСИ В 

НАЦІОНАЛЬНІЙ 

СИСТЕМІ ОСВІТИ» 

Пітух Лілія 

Іванівна 

  

Інформатизація 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти  як 

необхідна умова 

забезпечення якості 

освітнього процесу 

Доповідь 

 у режимі  

on-line 

31.01.20, тези 

Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 

 

14.05.2020 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ  

Науково- 

 практичний  семінар  

«НАУКОВО-

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

СУПРОВІД 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА 

РЕФОРМУВАННЯ 

ОСВІТИ Й НАУКИ» 

Пітух Лілія 

Іванівна, 

  

Використання 

електронних 

інформаційних 

ресурсів веб-

середовища закладом 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти в 

процесі підготовки 

кваліфікованих 

робітників  

Доповідь 

 у режимі  

on-line 

14.05.20, тези 

3бірник 

матеріалів 

13-

14.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ Міжнародна науково-

практична конференція 

«СУЧАСНІ 

ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСВІТІ» 

 в рамках 

Міжнародного 

освітнього форуму 

«Цифрова 

трансформація освіти» 

Пітух Лілія 

Іванівна 

 

ЗАСОБИ ІТ-

ПРОСТОРУ ЯК 

ДЖЕРЕЛО 

НЕПЕРЕРВНОГО 

РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНО-

ЦИФРОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА 

ПРОФЕСІЙНО-

ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

П(ПТ)О» 

14.02.20 

виступ на 

панельній 

дискусії 

«ІННОВАЦІЇ У 

ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНІЙ 

ОСВІТІ», 

 тези 

Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 
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25-

27.03.2020 

Другий Міжнародний 

науково-практичний 

Web-форум "Розбудова 

єдиного відкритого 

інформаційного простору 

освіти впродовж життя",  

Forum SOIS, 2020 

Пітух Лілія 

Іванівна, 

  

Сучасні підходи до 

цифровізації 

діяльності закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Доповідь 

 у режимі  

on-line  

у науковому чаті 

25.03.20, тези 

Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 

  

25-

27.03.2020 

Другий Міжнародний 

науково-практичний 

Web-форум "Розбудова 

єдиного відкритого 

інформаційного простору 

освіти впродовж життя",  

Forum SOIS, 2020 

Данилюк 

Мирослав 

Петрович 

 

Особливості розвитку 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності 

педагога закладу 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

тези Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 

 

02.04-

30.04.2020 

Освітній івент з онлайн-

трансляцією 

від Білоцерківського 

інституту неперервної 

професійної освіти 

ОСВІТНЯ 

ПЛАТФОРМА 

«PORTA-PROF-

STUDIA»   

Пітух Лілія 

Іванівна, 

Дубницька 

Олена 

Осипівна 

 Слухачі, 

обговорення 

онлайн 

Сертифікат 

учасника (9 год) 

23.04.2020 Тестування на 

національній онлайн-

платформі з цифрової 

грамотності 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Данилюк 

Мирослав 

Петрович, 

Гінзилевич 

Мирослава 

Василівна, 

Пітух Лілія 

Іванівна 

Дубницька 

Олена 

Осипівна, 

 Мороз Уляна 

Богданівна 

  Електронний 

сертифікат 

учасника 

24.04.2020 Вебінар «Підвищення 

кваліфакації педагогів» 

Напрямки розвитку 

компетенцій 

Данилюк 

Мирослав  

Петрович, 

Дубницька 

Олена 

Осипівна,  

Мороз Уляна 

Богданівна, 

Гриник Юлія 

Іванівна 

 Слухачі Сертифікат 

учасника 

вебінару (1 год) 

24.04.2020 Вебінар «Впровадження 

електронного журналу 

обліку навчання» 

Гінзилевич 

Мирослава 

Василівна, 

Пітух Лілія 

Іванівна  

Дубницька 

Олена 

Осипівна.  

 Слухачі Сертифікат 

учасника 

вебінару (1 год) 

30.04.2020 Курс «Тиждень 

психологічної підтримки 

від практичного 

психолога Київської 

МАН» 

Дубницька 

Олена 

Осипівна 

 Слухач, 

обговорення 

онлайн 

Сертифікат 

учасника (4 год) 

30.04.2020 Вебінар «Філософія для 

дітей: нові горизонти 

дослідження» 

Гудименко 

Надія Юріївна, 

Дубницька 

Олена 

 Слухачі Сертифікат 
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Осипівна 

07.05.2020 Онлайн-тренінг 

підвищення кваліфікації 

«Підвищення мотивації 

до навчання засобами 

наукової освіти» 

Пітух Лілія 

Іванівна 

Дубницька 

Олена 

Осипівна 

 Слухачі, 

обговорення 

онлайн 

Сертифікат (3 

год) 

07.05.2020 Вебінар з емоційного 

інтелекту для вчителів 

від ГО ВИ.Мова 

Данилюк 

Мирослав 

Петрович, 

Гінзилевич 

Мирослава 

Василівна, 

Пітух Лілія 

Іванівна, 

Крушельницьк

а Ганна 

Богданівна, 

Мороз Уляна 

Богданівна 

Франюк Лариса 

Ігорівна 

 Слухачі Сертифікат 1,5 

год 

28-

29.05.2020 

І Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція  

«Шляхи удосконалення 

професійних 

компетентностей 

фахівців  

в умовах сьогодення» 

Данилюк 

Мирослав 

Петрович, 

Гінзилевич 

Мирослава 

Василівна, 

Дубницька 

Олена 

Осипівна, 

Мороз Уляна 

Богданівна 

Сучасна професійна 

(професійно-

технічна) освіта 

Слухачі, 

обговорення 

онлайн 

Сертифікат 

учасника 

28-

29.05.2020 

І Міжнародна науково-

практична Інтернет-

конференція  «Шляхи 

удосконалення 

професійних 

компетентностей 

фахівців  в умовах 

сьогодення» 

Пітух Лілія 

Іванівна 

  

Основні засади 

виховання 

конкурентоспроможн

ої особистості в 

закладі професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 

Доповідь 

 у режимі  

on-line, 

 тези 

Сертифікат, 

3бірник 

матеріалів 

 

05.03.2020 Вебінар «Метод 

компаративного 

аналізу художніх творів 

на уроках літератури» 

Шутка Віра 

Іванівна 

 Слухач  

30.03.2020 Вебінар «Онлайн тести 

«На урок» для 

дистанційної роботи» 

Багира Ольга 

Михайлівна 

 Слухач  

13.05.2020  Вебінар «Дистанційне 

навчання: інструменти 

для отримання 

миттєвого зворотнього 

зв’язку» 

Хоменець 

Марія 

Антонівна 

  Слухач  

15.05-

16.05 2020 

Інтернет-конференція 

«Ефективна взаємодія в 

освіті: інструменти та 

прийоми» 

Боднар Віра 

Мирославівна 

 Слухач  

26.05.2020 Майстер-клас  

«Створення online 

тестів» 

Полячок 

Тетяна 

Василівна, 

Максим’юк 

Наталія 

Тарасівна 

 Слухач  

04.06.2020 Вебінар «Інтегральні 

ігри в роботі вчителя 

Баточенко 

Іванна 

 Слухач  
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предметника та 

класного керівника» 

Михайлівна 

05.06.2020 Вебінар «Формування 

емоційної стійкості 

педагога в процесі 

підготовки до нового 

навчального року» 

Басараб Марія 

Григорівна 

 Слухач  

 

3) Методичні розробки: 

 - викладач ПТП Пітух Л.І.: методична розробка «Позаурочні та виховні 

заходи» (з досвіду роботи) для класних керівників, заступників директора з  

навчально-виховної роботи, методистів, викладачів, вихователів, 

керівників гуртків, яка схвалена навчально-методичною радою навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області 

(протокол №1 від 06.11.2019р.) та рекомендована до друку; пройшла апробацію 

та схвалена Науково-методичною радою Львівського навчально-наукового 

центру професійної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П.Драгоманова (протокол №9 від 21.11.2019); 

- викладач німецької мови Хоменець М.А.: методичні рекомендації «Мій 

автолексикон» на допомогу викладачам німецької мови закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, автосервісних професій, які розглянуто, схвалено 

та рекомендовано до друку навчально-методичною радою навчально-

методичного кабінету професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області 

(протокол №1 від 06.11.2019р).  

4) З метою поширення педагогічного досвіду, підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників протягом зимових канікул проводились 

традиційні педагогічні читання на тему «Сучасні педагогічні технології – основа 

досягнення якості освіти», на яких педагогічні працівники училища поділилися 

досвідом роботи над власними методичними проблемами. 

5) Участь у Міжнародному проекті «Польсько- українська лабораторія 

професій», реалізованого в рамках програми Польсько – української ради обміну 

молоддю - викладач Мороз У.Б. і група учнів  – червень-жовтень 2019 р   

https://vpu13.if.ua/provedeno-pedagogichni-chytannya-na-temu-formuvannya-kompetentnostej-uchniv-ptnz-na-urokah-teoretychnogo-i-vyrobnychogo-navchannya/
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6) Учні ВПУ№13 продовжують співпрацю у  рамках проекту «Створення 

локальних офісів молодіжних радників поліцейських при ПТНЗ та коледжах» 

Для підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання створюються 

умови для стажування. Однією з основних форм удосконалення фахової 

майстерності педагогічних працівників є підвищення кваліфікації. У 2019-2020 

навчальному році пройшли підвищення кваліфікації  21 педагогічних працівників, 

з них 13- за дистанційною формою навчання. 

 

 

 

VI. Виховна та фізкультурно-масова робота 

Виховна робота 

В основі виховного процесу училища лежить система виховних відносин, що 

забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими 

цілями виховання, розквіт духовної сутності підлітків, які мають стати 

висококваліфікованими працівниками, займати чіткі національні, 

загальногосподарські позиції, бути активними у громадському житті, 

відповідальними за моральне становлення себе як особистості. Виховна робота в 

училищі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості, формування 

громадської свідомості та родинних цінностей, власної гідності, правових норм, 

естетичних смаків, духовного здоров’я, виховання потреби до вдосконалення на 

ґрунті знань, традицій, історії та звичаїв українського народу. Згідно них, 

розробляються цілі і завдання, складається план реалізації. Реалізуючи виховні 

завдання  педагогічний колектив постійно веде пошук нових педагогічних систем і 

методик, що сприяють створенню та формуванню безпечного середовища, яке 

розвиває, навчає та виховує особистість. 

Питання виховної роботи систематично розглядаються і аналізуються на 

педагогічних радах, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях методичних 

комісій, батьківських зборах, а наслідки фіксуються керівниками груп у журналах 

реєстрації навчально-виховної роботи.  

https://vpu13.if.ua/uchni-vpu-13-pryjnyaly-uchast-u-treningu-osnovy-spivpratsi-molodi-ta-politsiyi-v-ramkah-proektu-stvorennya-lokalnyh-ofisiv-molodizhnyh-radnykiv-politsejskyh-pry-ptnz-ta-koledzhah/
https://vpu13.if.ua/uchni-vpu-13-pryjnyaly-uchast-u-treningu-osnovy-spivpratsi-molodi-ta-politsiyi-v-ramkah-proektu-stvorennya-lokalnyh-ofisiv-molodizhnyh-radnykiv-politsejskyh-pry-ptnz-ta-koledzhah/
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Виховна робота в училищі велась згідно вимог законодавчих та нормативно-

правових документів в повному обсязі. Всі заходи проведено відповідно до плану 

виховної роботи. 

Основою виховної роботи була і є робота в групі. Педагогічний колектив багато 

уваги приділяє індивідуальній роботі з учнями, а також працює над розкриттям 

особливостей і індивідуальності кожного учня, його творчого потенціалу.  

Тиждень навчання починається з підняття державного прапора України. 

Систематично проводяться: 

 щопонеділка – тематичні лінійки; 

 щовівторка – години класного керівника; 

 щочетверга – виховні години; 

 в інші дні – інформаційні години, бесіди та загально училищні заходи. 

Особлива увага приділяється попередженню правопорушень, вживанню 

алкогольних та наркотичних засобів, тютюнопаління, випадкам травматизму на 

виробництві та в побуті. Під час цих заходів пропагується здоровий спосіб життя, 

орієнтований на задоволення культурних та загальнолюдських цінностей. 

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі щорічно проводяться 

конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та 

пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводяться конкурси стінних газет. 

Велика увага приділяється вихованню у учнів патріотизму, любові до рідної землі, 

традицій українського народу, бажанню бути українцем та пишатися своєю нацією. 

Традиційними в училищі стали заходи: 

 Свято «Золота осінь» - до Дня Вчителя; 

 «День здоров’я»;  

 учнівські спартакіади; 

 Учні беруть активну участь у щорічних заходах, присвячених створенню 

УПА та Українського козацтва,  Шевченківським дням  та іншим пам’ятним 

подіям. 

 Учні відвідують кінотеатр, театр, концерти в обласній філармонії, музеї, 

виставки, галереї, беруть участь у благодійних акціях, волонтерському русі, 

міських заходах. 
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 Приймають участь в заходах, які проводить Центр естетичного виховання.  

Так, протягом звітного періоду учні та педагогічні працівники училища 

провели  різноманітні виховні заходи: 

 виховний захід на тему “Кобзареве слово- моя рідна мова” до 

Міжнародного дня рідної мови, який провели викладачі української мови та 

літератури Шутка В.І. та Тарасюк Л.О.  

 відкрита виховна година на тему «Україна – територія гідності та свободи» 

– до Дня Гідності і Свободи (класний керівник              Зварчук М.Д.)  

 відкрита виховна годину  на тему «Чарівний світ української мови» – до 

Дня української писемності і мови (кл. керівник  Хоменець М.А.)  

 ” акція-реквієм до Дня пам’яті жертв голодоморів під назвою “Жертва, що 

не має ціни – жертва людського життя” в Меморіальному комплексі 

“Дем’янів Лаз  

 інформаційна година на тему “Розумне та безпечне використання Інтернет –

ресурсів” (викладач  інформаційних технологій  Гриник Ю.І.) 

 круглий стіл на тему «Протидія булінгу. Запобігання жорстокій поведінці в 

учнівському середовищі» (Франюк Л.І., Гринишин В.Д.) 

 спільний захід виховний захід “Урок мужності” військовослужбовцями 

Національної Гвардії України із викладачем Захисту Вітчизни Здищуком 

В.С. 

 спільно  з обласною бібліотекою для юнацтва – зустріч з  Іванною Долею 

(Мошура) ( поетесою, поетом-піснярем, режисером Навчально-методичного 

центру культури і туризму Прикарпаття) 

 виховний захід на тему «Подвиг українських юнаків під Крутами — символ 

національної честі» до 102 річниці пам’яті Героїв Крут, який для учнів груп 

1 та 2 провело Молодіжне Крило Братства ОУН-УПА Карпатського Краю та 

учнівське самоврядування. 

 вечір пам`яті на тему «Герої не вмирають…Просто йдуть..» до Дня Героїв 

Небесної Сотні, який підготував учнівське самоврядування училища 

 учні ВПУ№13  приєднались до Всеукраїнського уроку доброти «Гуманне та 

відповідальне ставлення до тварин»  
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 семінар на тему «Переваги легального працевлаштування. Правила 

прийому на роботу», який провів начальник відділу в агропромисловому 

комплексі та соціально-культурній сфері Ковалюк Михайло Андрійович. 

 Відбулась духовна подорож педагогічного колективу ВПУ№13 до 

Зарваниці 

 

 Екскурсії 

 в музей Небесної Сотні 

 в краєзнавчий музей м.Івано-Франківська 

 в меморіальний комплекс “Дем’янів лаз” 

 музей Пожежно-рятувальної служби 

 Туристичний похід-екскурсія в меморіальний комплекс “Дем’янів лаз” 

 відбулися зустрічі учнів училища  з: 

 працівниками ювенальної превенції (поліції) 

 з членами Всеукраїнського братства вояків ОУН-УПА Карпатського 

краю. 

 поетесою Іванною Долею (Мошура) 

 Молодіжним Крилом Братства ОУН-УПА Карпатського Краю. 

 працівниками Приватбанку  

 лекції відповідно до Графіку Університету здоров’я 

Учні училища прийняли участь у: 

 обласному конкурсі аматорських колективів «Україна – єдина країна»; 

 обласному конкурсі театрів фольклору та драматичних колективів; 

 обласному конкурсі солістів   «Пісенний вернісаж» 

 в проекті «Молодіжні радники поліцейських»; 

  в урочистій ході вулицями Івано-Франківська з нагоди свята Покрови 

Пресвятої Богородиці, Дня захисника України, Дня українського козацтва та 

Дня УПА. 

 загальноміському дитячо-юнацькому Фестивалі «Осінній вернісаж» який 

проходив на вулиці Лесі Українки (сквер Адама Міцкевича); 
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 у конкурсі поезії, присвяченого Дню української мови та писемності 

 у загальноміському конкурсі читців поезії,  присвяченому 206-ій річниці 

від дня народження Т.Г.Шевченка 

 у фестивалі-конкурсі пісні АТО і ООС «З Україною в серці» 

 у  мистецькому марафоні «Весела новина по світу ходила» 

 рекордній ході з різдвяними зірками 

 міському конкурсі «Сад зимових фігур»   

 прийняли участь у 19 Всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності 

до Дня української писемності та мови. 

 у  загальноміській поминальній молитві та смолоскипній ході з нагоди 

102-ї річниці пам’яті Героїв Крут 

 у загальноміських заходах зі вшанування Героїв Небесної Сотні 

Зайняте місце 

Назва конкурсу  

Прізвище педагога 

ІІІ місце «Вокальний жанр» в 

обласному конкурсу аматорських 

колективів «Україна - єдина країна »  

 Леник Н.М 

міський конкурс «Різдвяна 

зірка» 

 

Учнівське 

самоврядува

ння 

Диплом ІІІ 

ступеня 

 

міський конкурс «Сад зимових фігур»   

 

Диплом І 

ступеня 

Гультай 

Максим 

Павлишин 

З.М. 

Міський фестиваль-конкурс пісні 

АТО і ООС «З Україною в серці» 

Грамота 

Синишину Я.   

Леник Н.М 

Крім навчально-виховної роботи приділяється увага розвитку спорту, художньої 

самодіяльності та організації дозвілля.  Для зайнятості учнів в позаурочний час 

працюють різноманітні секції, гуртки 

Активну участь у житті училища приймає Рада учнівського самоврядування. 

Учнів, які беруть активну участь в громадському житті училища, заохочують 
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морально та матеріально, а учні, які перебувають у скрутному сімейному 

становищі отримують матеріальну допомогу. 

В училищі приділяється належна увага роботі з батьками. Відповідно до плану 

роботи проводяться загально училищні та групові батьківські збори, індивідуальні 

зустрічі з батьками. 

В училищі функціонує музей «Галицька світлиця». 

 

Училище підтримує тісні контакти з пресою, радіо і телебаченням: 

 Обласною громадсько-політичною газетою «Галичина»; 

 Районними газетами «Вперед» (Тисменицький район); 

«Галицьке слово» (Галицький район); 

 Івано-Франківською державною телерадіомовною компанією; 

 Вуличне радіо; 

 Київським книговидавництвом «Торба»; 

 Калуською радіоінформаційною агенцією «Зоря Прикарпаття»; 

 Обласною освітянською газетою «Освітянське слово»; 

 Регіональними газетами «Західний кур’єр», «Газета в дорогу»; 

 Івано-Франківським обласним телебаченням «Галичина». 

В тісному контакті за спільними планами співпрацюємо з: 

 Духовною семінарією ім. Йосафата Кобринського м. Івано-Франківська; 

 Обласною та міською організаціями Товариства Червоного Хреста; 

 Музеєм визвольних Змагань Прикарпатського краю; 

 Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Музеєм-Меморіалом «Дем’янів Лаз». 

  

Під егідою міської організації Товариства Червоного Хреста в училищі ще у 

2000 році були створені 2 волонтерські загони «Милосердя». Зараз у навчальному 

закладі 5 волонтерських загонів. Ними проводяться спільні заходи та надається 

волонтерська допомога людям похилого віку та інвалідам мікрорайону.  
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Досвід роботи волонтерських загонів училища вивчала обласна організація 

Товариства Червоного Хреста, який був схвалений і рекомендований до 

впровадження по всій території України. 

Постійно у полі зору колективу знаходиться питання правового виховання учнів. 

Працює школа правових знань, рада профілактики правопорушень. Систематично 

проводяться зустрічі учнів з юристами, працівниками правоохоронних органів, 

лекції на правову тематику, круглі столи, бесіди, вікторини, брей-ринги, 

конкурси. 

 2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019- 

2020 

Злочини - - - - - - 2 2 

Адміністративні 

порушення 

- - - - - 1 2 2 

Учні «групи 

ризику» 

21 17 12 14 11 14 16 11 

Учні, які стоять на 

внутріучилищному 

обліку 

18 12 11 11 12 16 18 9 

 

Наш колектив працює над створенням умов для всестороннього 

розвитку учня як особистості – це одне із основних наших завдань.  

Гуртожиток 

         Особливу увагу  адміністрація училища приділяє учням, які 

мешкають у гуртожитку.  

Станом на 01 вересня 2019 року в гуртожитку училища проживало 161 

учнів на 7, 8 та 9-тому поверсі. Зважаючи на те, що Пасічна є «важким» 

мікрорайоном, в гуртожитку посилений вхідний контроль, встановлено 

двері з магнітним замком. Чергові знаходяться на першому та п`ятому 

поверсі. На виконання програми «Гуртожиток – наш дім» проведена 



33 
 

заміна труб (водопостачання гарячої та холодної води), проведена заміна 

у всіх жилих кімнатах вікон на металопластикові та дверей кухонь. На 

кожному поверсі є по дві душові кімнати, гарячу воду забезпечують 

встановлені  бойлери. Учні, які проживають в гуртожитку, забезпечені 

трьохразовим гарячим харчуванням, окрім того мають можливість 

приготувати  їжу на обладнаних кухнях, яких є по дві на кожному 

поверсі. На кожен поверх закуплені холодильники.  

Змістовно організовують дозвілля проживаючих учнів в гуртожитку 

вихователі Носурак О.І. та Петришин А.Б., Несімук Г.А. 

Куточки, стенди на поверхах гуртожитку оформлені у всіх згідно 

сучасних вимог, інформація оновлюється постійно. 

 

Харчування 

В їдальні училища забезпечено одноразовим гарячим харчуванням 81 

учнів, в тому числі трьохразовим –161 учнів за рахунок батьків. Їдальня 

училища розрахована на 300 посадочних місць, учні харчуються в дві 

зміни. Вартість одноразового харчування становить 10,17 грн, 

трьохразового –15,53 грн.  

Трьохразовим безкоштовним харчуванням забезпечені діти сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. Різниця витрати коштів на 

харчування кожного дня, за вихідні дні та канікулярний період – 

проводиться перерахунок в грошовому еквіваленті.  

Адміністрація училища займається питанням організації харчування в 

училищі з нового навчального року. З цією метою буде розміщено 

конкурсну пропозицію на майданчику Prozoro. 
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Грошова допомога дітям-сиротам при працевлаштуванні виплачується 

в розмірі 11616 грн. згідно чинного законодавства. 

 

 

Фізична культура 

Виховний процес невід’ємно пов’язаний з розвитком фізичної культури та 

спорту, які покликані цілеспрямовано підтримувати: 

- рухомий режим учнів; 

- зміцнювати здоров’я; 

- розвивати фізичні якості (силу, спритність, координацію, морально-вольові 

здібності.) 

Всі ці завдання вирішуються в процесі проведення урочної та позаурочної 

роботи. 

Уроки з фізичної культури  проводяться у відповідності до навчального плану 

підготовки з професії по 2 години на тиждень з наступних розділів: 

 теоретичні відомості; 

 легка атлетика(осінь, весна); 

 футбол (осінь, весна); 

 спортивні ігри (волейбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон); 

 гімнастика; 

 професійно-прикладна, фізична, кросова підготовка; 

 туризм. 

Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня: 

 ранкова гігієнічна гімнастика (проводиться переважно на відкритому 

повітрі громадським активом або самостійно контролюється черговим 

адміністратором училища); 
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 фізкультурні хвилинки або паузи проводяться після 2 годин навчання 

(роботи в майстернях) активом групи або самостійно під контролем викладача або 

майстра виробничого навчання; 

Позаурочна фізкультурно-масова, спортивна робота – планується спортивним 

клубом: 

 змагання з окремих видів, що передбачають відбір кандидатів у збірні 

команди; 

 підготовка та участь їх в обласних змаганнях. 

Так, в училищі проводяться: 

- змагання серед навчальних груп училища з осінньої першості з футболу (18 

команд – 108 учнів.), футзал (18 команд – 150 учнів ), волейболу (осіння першість – 

20 команди – 200 учнів, )баскетболу (13 команд – 124 учні), настільного тенісу (26 

чол), військово-спортивне свято (70чол). 

Як результат збірними командами училища в обласних змаганнях з волейболу 

зайняте - 4 місце, баскетболу – 2 місце, настільного тенісу посіли 1- місце. 

Все це є результатом роботи керівників фізичного виховання Мороза В.В. та 

Пожара В.М. та підтримки більшості майстрів виробничого навчання, класних 

керівників  

Керівник та викладач фізичного виховання зосереджують свою роботу на 

розвиток фізичних якостей – це сила, витривалість, координація, реакція та інші. 

Використовують в своїй роботі передові форми організації та проведення уроків – 

по методиці: не нашкодь, вияви та зацікав, зроби все, щоб заохотити і т.д. 

Забезпеченість навчального процесу: 

 база – 90%; 

 спорядження нове – 80%. 

Більшість обладнання спроектовано та зроблено у майстернях училища , що 

покладає відповідальність на викладачів щодо надійності його роботи, щоденного 
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контролю та періодичного випробовування, про що складається відповідний акт 

інженером з охорони праці Стефанюк Л.М. 

При допомозі ДП ВО «Карпати»  проведена заміна освітлення та ремонт 

спортивної зали.  

Пропозиції: 

Назріла необхідність заміни 30 віконних рам з метою збереження  тепла.  

 

 

VII Робота соціально-психологічної служби 

 Психологічна служба в системі освіти є складовою державної системи 

охорони психологічного здоров'я громадян України і діє з метою виявлення і 

створення  соціально-психологічних  умов для розвитку особистості. 

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психічного 

розвитку особистості, мотивів її  поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, статевих, інших індивідуальних особливостей, створення умов 

для самовиховання і саморозвитку, сприяє виконанню виховних й освітніх завдань 

навчально-виховних закладів. 

Головною метою діяльності соціально-психологічної служби ВПУ №13 є 

забезпечення психологічного і особистісного розвитку учнів. 

Психологічна служба ВПУ №13 виконує такі функцій: 

 виявлення загальних і особистих соціальних проблем учнів; 

 вивчення і діагностика індивідуальних особливостей учнів; 

 надання допомоги вчителю в роботі з учнем, групою, батьками; 

 соціальний захист того, у кого виникли проблеми; 

 виявлення індивідуально-педагогічних можливостей учителів і надання їм 

допомоги у підвищенні педагогічної майстерності, дієвості педагогічної діяльності 

в роботі з учнями, батьками; 

 соціально-педагогічна оцінка проведених виховних заходів у групах, 

училищі; 
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 безпосередня підготовка соціально-педагогічних заходів з різними групами 

учнів, окремими учнями, учителями, батьками; 

 співпраця із закладами, які забезпечують соціальний захист: центром 

зайнятості, правоохоронними органами, відділом культури; спеціалістами 

психолого-медико-педагогічних консультацій, соціальних служб для дітей, молоді 

та сім'ї, Міським Центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Дивосвіт»; представниками благодійних дитячих, 

молодіжних громадських організацій «Карітас», міським та обласним осередками 

товариства Червоного Хреста, організація «Молода Просвіта». 

Основними видами діяльності соцільно-психологічної служби є:  

 просвітницька та психопрофілактична робота ( виступи перед учнями, 

батьками та педагогічним колективом, засідання Штабу профілактики та засідання 

Наркологічного поста, тематичні лінійки, круглі столи); 

 психологічне консультування: індивідуальне консультування учнів, 

педпрацівників, батьків; групове консультування учнів , педпрацівників, батьків. 

 індивідуальна психодіагностика учнів, педпрацівників, батьків. 

 психодіагностика групова учнів, педпрацівників, батьків. 

 корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (тренінги, ділові ігри). 

 зв’язки з громадськістю (за потребою) та відвідування учнів у гуртожитку, 

відвідування учнів за місцем проживання, батьків за місцем роботи (за потребою) 

 організаційно-методична робота. 

Практичний психолог та соціальний педагог обирають та поєднують конкретні 

види робіт, визначають, які з них будуть пріоритетними, у залежності від 

специфіки закладу та проблем, що потребують розв’язання. 

  

Протягом року психологічною службою виконувалися наступні завдання: 

- підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу  (учнів, викладачів, батьків, педагогічної громадськості);   

-   психолого-педагогічна діагностика особистісного розвитку; 

 -визначення проблемних зон розвитку учнів, виявлення «груп ризику»; 

 -психологічний супровід учнів, позбавлених батьківського піклування;  
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 -робота з учнями девіантної поведінки; 

 -психологічна допомога молоді, яка перебуває у кризовій ситуації з метою 

адаптації до умов навчання і життєдіяльності; 

-запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі; 

-превентивне виховання, профілактика злочинності, алкоголізму та наркоманії, 

інших залежностей та шкідливих звичок серед учнів;  

-дослідження індивідуальних особливостей підлітків, міжособистісних 

стосунків у колективі; 

 -консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного 

процесу. 

За даними соціального паспорту на 2019-2020 рік в ПТНЗ навчаються: 

діти - сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування – 8 чол.; 

напівсироти – 43 чол.; діти із вродженими вадами–16 чол.; діти з багатодітних 

сімей – 62 чол.; з дистантних сімей – 16 чол; діти, чиї батьки перебувають в зоні 

АТО – 7 чол.; учні, які проживають у гуртожитку -161 чол.; учні, які перебувають 

на внутрішньому обліку училища 9 чол. 

 

VIII. Наявність колективного договору та додержання його умов. 

Колективний договір (11.12.2012 року) укладено між адміністрацією і трудовим 

колективом Вищого професійного училища №13 на 2012-2016 роки затверджений 

на загальних зборах трудового колективу ВПУ №13 11.12.2012р. Колективний 

договір має 10 розділів: 

1. Загальні положення; 

2. Виробничі та трудові відносини; 

3. Зайнятість працівників; 

4. Робочий час та нормування праці; 

5. Час відпочинку; 

6. Оплата праці; 

7. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації; 
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8. Умови і охорона праці; 

9. Зобов’язання і гарантії діяльності профспілкової організації; 

10. Контроль за виконанням колективного договору.  

Колективний договір підписаний у двосторонньому порядку – від адміністрації 

директором ВПУ №13 Данилюком М.П., від профспілкової організації головою 

профкому Крушельницькою Г.Б. створена комісія з контролю. 

До складу колективного договору увійшли документи: «Положення та додатки 

про матеріальне забезпечення працівників»; «Правила внутрішнього розпорядку 

працівників ВПУ №13». 

Колективний договір  Вищого професійного училища №13 м. Івано-Франківська 

пронумерований, прошитий, скріплений підписом та печаткою. Зареєстрований  

Виконавчим  комітетом Івано-Франківської міської ради за № ОП- 125 від 

17.12.2012р., про що зроблений запис, про реєстрацію колективного договору. 

Назріла потреба оновлення колективного договору. 

IX. Якісний склад педагогічних працівників 

 

За штатним розписом в училищі працює 97 працівників. 

 Із них: 

  - викладачі – 27 

  - майстри – 15 

  -і нші педпрацівники – 17 

  - фахівці, службовці – 15 

  - робітники – 26 

 

Із 63 педпрацівників мають вищу освіту – 56. 

 

 

Мають педагогічні звання: 

  -викладач-методист – 2; 

  - старший викладач – 13; 
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Кваліфікаційну категорію: 

  - спеціаліст вищої категорії – 2; 

 

 викладачі: 

  - спеціаліст першої категорії – 4; 

  - спеціаліст другої категорії – 5; 

 майстри в/н: 

  - спеціаліст першої категорії – 1; 

  - спеціаліст другої категорії – 6; 

  - спеціаліст (педагогічні працівники) – 8. 

 

Майстри виробничого навчання, які мають тарифікаційні розряди: 

  ІХ тарифний розряд – 2; 

  ХІ тарифний розряд – 3; 

  ХІІ тарифний розряд – 6; 

  ХІІІ тарифний розряд –1; 

  ХIV тарифний розряд –1. 

 

Відомчі нагороди: 

 Почесна грамота МОН України – 7; 

 Нагрудний знак «Відмінник освіти України» - 5; 

 Грамота Управління освіти облдержадміністрації – 32. 

(Диплом «Учител20  

.р. було прийнято 10 працівників, звільнено – 18. 

Педагогічний стаж роботи : 

 1-5 років – 14; 

 6-10 років – 10; 

 11-20 років – 13; 

 21-30 років – 14; 

 понад 30 років – 10. 
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X. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та 

забезпечення умов праці педпрацівників 

Умови праці педпрацівників ВПУ №13 організовані і функціонують у 

відповідності до нормативно-правових актів, якими керується в своїй роботі 

директор училища, це: 

 Закон України "Про освіту"; 

 Закон України "Про професійно-технічну освіту"; 

 Указ Президента "Про додаткові заходи щодо вдосконалення 

професійно-технічної освіти в Україні"; 

 Національна доктрина розвитку освіти 

 Державна програма "Вчитель"; 

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (у сфері 

вищої освіти); 

 Наказ МОН України від 12.12.2007р. N1121 "Про виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.11.2007 р. N 886-р "Про 

схвалення плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у 

кваліфікованих робітничих кадрах"; 

 Шляхи залучення роботодавців до участі у навчальному процесі 

ПТНЗ; 

 Постанова КМУ N 507 від 27.08.2010 "Про внесення змін до Порядку 

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики"; 

 Постанова КМУ N 781 від 27.08.2010 "Деякі питання забезпечення 

підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, 

учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців 

дошкільних навчальних закладів"; 

 Постанова КМУ N 783 від 27.08.2010 "Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240"; 

http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/zakon_ukrayini_pro_osvitu.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/zakon_ukrayini_pro_profesiyno-tehnichnu_osvitu.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/ukaz_prezidenta_pro_dodatkovi_zahodi_shchodo_vdoskonalennya_profesiyno-tehnichnoyi_osviti_v_ukrayini.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/ukaz_prezidenta_pro_dodatkovi_zahodi_shchodo_vdoskonalennya_profesiyno-tehnichnoyi_osviti_v_ukrayini.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nacionalna_doktrina_rozvitku_osviti.pdf
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/derzhavna_programa_vchitel.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/pro_vnesennya_zmin_do_deyakih_zakonodavchih_aktiv_ukrayini_u_sferi_vishchoyi_osviti.pdf
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/pro_vnesennya_zmin_do_deyakih_zakonodavchih_aktiv_ukrayini_u_sferi_vishchoyi_osviti.pdf
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_mon_ukrayini_vid_12.12.2007r._no1121.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/shlyahi_zaluchennya_robotodavciv_do_uchasti_u_navchalnomu_procesi_ptnz.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/shlyahi_zaluchennya_robotodavciv_do_uchasti_u_navchalnomu_procesi_ptnz.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/postanova_kmu_vid_27_serpnya_2010_r._no_770.doc
http://http/zppl.org.ua/sites/default/files/documents/postanova_kmu_n_781_vid_27.08.2010.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/postanova_kmuvid_27_serpnya_2010_r._n_783.doc
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 Постанова КМУ N 784 від 27.08.2010 "Про затвердження Порядку 

працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, 

підготовка яких проводилася за державним замовленням"; 

 Розпорядження КМУ N 42-p від 21.01.2009 "Питання управління 

окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, 

підпорядкованими Міністерству освіти і науки, молоді та спорту"; 

 Розпорядження КМУ N 1723-p від 27.08.2010 "Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 

роки"; 

 Постанова КМУ N 495 від 15.04.2011 "Про затвердження Державної 

цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки"; 

 Наказ Міністерства N 541 від 07.06.2011 "Про Державну цільову 

програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки"; 

 Наказ Міністерства N 1563 від 29.12.2011 "Про затвердження Положення 

про Всеукраїнську координаційно-методичну раду з питань розвитку фізичного 

виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в професійно-

технічних навчальних закладах"; 

 Наказ Міністерства N 1593 від 30.12.2011 "Про систему рейтингового 

оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 

навчальному році"; 

 Наказ Міністерства N 1336 від 22.11.2011 "Про затвердження критеріїв 

системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних 

закладів"; 

 Наказ Міністерства № 331 від 22.03.2012 "Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних 

закладів"; 

 Закон України «Про запобігання корупції» ( в училищі розроблено 

«Пам’ятку-посібник з питань забезпечення доброчесності та протидії (запобігання) 

корупційної діяльності професійно-технічних навчальних закладів»). 

 Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 щодо 

виконання вимог законодавства з питань забезпечення прозорості та інформаційної 

http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/postanova_kmu_vid_27_serpnya_2010_r._n_784.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/rozporyadzhennya_kmu_n_42-p_vid_21.01.2009.docx
http://http/zppl.org.ua/sites/default/files/documents/rozporyadzhennya_kmu_n_1723-p_vid_27.08.2010.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/postanova_kmu_n_495_vid_13.04.2011.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_ministerstva_n_541_vid_07.06.2011.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_ministerstva_n_1563_vid_29.12.2011.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_ministerstva_n_1593_vid_30.12.2011.doc
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_ministerstva_n_1336_vid_22.11.2011.rar
http://zppl.org.ua/sites/default/files/documents/nakaz_ministerstva_no_331_vid_22.03.2012_0.rar
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відкритості. Варто зазначити, що дане питання розглядалося на останній колегії 

Депертаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА, яка 

відбулася 07.06.2018 р. Вся робота по виконанні закону була покладена на 

методиста Мороз У.Б та старшого майстра Крушельницького М.П. Уляна 

Богданівна займається забезпеченням ефективного прозорого здійснення держаних 

закупівель. Інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу 

(Prozorro Публічні закупівлі). 

  

 

XI. Ефективне використання та збереження державного майна 

Перший дзвоник в училищі пролунав 1 вересня 1983року. Це стало початком 

функціонування нового навчального закладу, який забезпечував робітничими 

кадрами ВО «Карпати». В училищі функціонують: трьохповерховий навчальний 

корпус; двоповерхова споруда навчальних майстерень; окрема споруда учнівського 

тиру, частина якого на сьогоднішній день здається в оренду, інша – 

використовується в навчально-виробничому процесі;  9-типоверхова споруда - 

учнівський гуртожиток з прибудовою, яка зараз використовується як учнівська 

майстерня; стадіон. В училищі постійно функціонує бібліотека, їдальня, спортивна 

зала, для проведення заходів використовується актова зала. Проведено 

інвентаризацію споруд та виготовлено свідоцтво на право використання земельної 

ділянки загальною площею 2,2741га. Все майно знаходиться у задовільному 

технічному стані та експлуатується за призначенням. За рахунок позабюджетних  

надходжень систематично проводяться ремонтні та ремонтно-аварійні роботи, 

заходи по енергозбереженню та дотримання задовільних санітарно-гігієнічних 

норм. 

XII. Міжнародна співпраця 

Ми розвиваємося, шукаємо нових шляхів підвищення фахової майстерності  

педагогів і учнів, тому дуже важливим і перспективним напрямком роботи є 

активна участь у міжнародному проекті. 
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Результати стажування учнів показують, що вони не лише вивчають сучасні 

європейські технології, обладнання, а й ознайомлюються з культурою та звичаями. 

 В цьому навчальному році училище продовжило співпрацю в рамках 

міжнародного проекту «Міжнародна практика і стажування – дорога до 

професійного успіху молоді». Результатом практики стало одержання 

міжнародного сертифіката польського взірця. Все це призвело до укладання угоди 

про співпрацю між Центром професійної і безперервної освіти «Електрик» в місті 

Новій Сулі та Вищим професійним училищем №13 м. Івано-Франківська. Угода діє 

впродовж 2015-2020років і передбачає: 

- розширення контактів між Центром професійної і безперервної освіти 

«Електрик» в Новій Солі і Вищим професійним училищем № 13 в Івано-

Франківську; 

- обмін молодіжними групами в рамках європейської інтеграції, професійної 

освіти та виробничої практики; 

- обмін досвідом в сфері управління освітою; 

- навчальні звіти з метою вдосконалення співпраці в сфері запропонованих тем. 

Говорити про доцільність цього проекту не приходиться, адже євроінтеграція - 

це державна програма дій, це наша перспектива, наш розвиток. Наші учні під час 

стажування в Польщі та Німеччині, крім спілкування зі своїми ровесниками та 

участі в навчальному процесі, мали можливість побачити сучасне навчально-

виробниче обладнання майстерень та кабінетів, комп’ютеризацію навчального 

процесу, нові інноваційні технології, що використовуються та побували на нових 

європейських підприємствах.  

 На підставі «Угоди між професійним училищем № 13 м. Івано-

Франківська (Україна) та Центром професійної освіти «Електрік» м. Нова 

Суль (Польща) про співпрацю в галузі освіти» з 17 по 26 вересня 2019 р. в 

рамках «Polsko-Ukrainskie laboratorium zawodow» перебували у 

відрядженні викладачі Мороз Уляна Богданівна та  Ізубенко Олександр 

Андрійович та 15 учнів.  Основна мета проекту - реалізація молоді для 

впровадження інноваційних бізнес-проектів у сфері електронної комерції; 

управління виробництвом, електронного  маркетингу. 
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Робота в цьому напрямку продовжиться на початку нового навчального року у 

дистанційному режимі . 

 На підставі Меморандуму Вищого професійного училища № 13 м. 

Івано- Франківська, Громадської організації «Розробники передового 

середовища»  та Товариства з обмеженою відповідальністю  

«Європейський центр підвищення кваліфікації» та з метою розвитку  й 

поглиблення співробітництва в області підготовки фахівців та 

кваліфікованих робітників, 2 учні училища пройшли стажування в 

Литовській Республіці з 13.10.2019 р. по 11.11.2019 р. 

 

ХIII. Охорона праці 

Робота по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу здійснюється у 

відповідності  із Законом України «Про охорону праці», Положенням про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти, нормативними актами з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими 

стандартами, санітарними нормами і правилами. 

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу.  

Задля цього в училищі створені здорові і безпечні умови для праці, 

безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, 

створено оптимальний режим роботи і навчання. 

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  в училищі проводяться відповідні заходи, а саме: 

• призначені наказом відповідальні за стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в структурних підрозділах; 

• перед початком навчального року оформлено всі необхідні акти-дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах, майстернях, спортивному 

залі та акт готовності училища до нового навчального року; 
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• розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та 

видів робіт, інструкції з безпеки, пам’ятки та інструкції про заходи 

пожежної безпеки; 

• для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим блоком з 

охорони праці; 

• навчально-виробничі майстерні, кабінети, лабораторії укомплектовані 

справним інструментом та інвентарем, інструкціями з охорони праці та 

інструкціями про заходи пожежної безпеки, плакатами, медичними 

аптечками ;  

• проводяться оперативні перевірки стану охорони праці, профілактичний 

огляд спортивного та виробничо-технічного, енергетичного обладнання; 

• проведено лабораторні заміри опору ізоляції електроустановок,  

електропроводки та заземлювальних пристроїв; 

• розроблені та внесені до колективного договору училища комплексні 

заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці; 

• всі працівники пройшли медичні огляди; 

• на виконання наказів Департаменту освіти, науки та молодіжної політики в 

училищі проводились Тижні знань правил безпеки життєдіяльності та 

тиждень охорони праці;  

• в училищі протягом звітного періоду проводились також такі наступні 

організаційно- технічні заходи: 

• в майстерні електрозварників ручного зварювання встановлено витяжну 

вентиляцію; 

• проведено капітальний ремонт із повною заміною труб каналізаційної та 

водопровідної систем корпусу майстерень; 

• для покращення температурних показників повітряного середовища 

встановлено циркуляційний насос в майстерні електромонтерів; 

• проводився санітарний ремонт та заміна світильників в приміщеннях 

навчального корпусу; 

• проведено перезарядку наявних вогнегасників;  
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З метою  покращення умов проживання учасників освітнього процесу в 

гуртожитку: 

• проведено санітарний ремонт приміщення ізолятора та блочних коридорів 

гуртожитку; 

• проведено капітальний ремонт приміщення кухні 9-го поверху; 

придбано 5 сучасних електроплит для приготування їжі та 1 холодильник; 

• проведено заміну балконних блоків  (вікон та дверей) на 7-му, 8-му, 9-му 

поверхах; 

• проводився поточний ремонт електротехнічних пристроїв, часткова заміна 

електроламп на енергоощадні. 

Приміщення кухонь та санвузлів 7,8,9 поверхів забезпечені гарячою 

водою. 

Всі кошти, витрачені на заходи з ОП, фінансувалися із доходів від 

виробничої діяльності, так як державне фінансування по даному напрямку не 

ведеться.  

З метою збереження життя та здоров'я здобувачів освіти протягом 

навчального року викладачі, майстри в/н, вихователі гуртожитку проводили 

інструктажі  з безпеки життєдіяльності та з охорони праці.   

Нещасних випадків на виробництві та із здобувачами освіти протягом 

звітного періоду не було. 

 

Колективу вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій 

та науково-методичній роботі. Протягом 2019-2020 н. р. було вжито всіх 

необхідних заходів щодо вдосконалення системи управління училища, 

зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, забезпечено 

виконання державних стандартів ПТО. Поступово здійснюється модернізація 

матеріально-технічної бази, зростає фаховість педагогів, професійний та 

особистісний розвиток учнів. Важливим завданням залишається підвищення 

психолого-педагогічних знань педпрацівників, поліпшення співпраці 

з  навчальними закладами ПТНЗ, ВНЗ, роботодавцями.  

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись 
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Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної  освіти, діяльність 

училища була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних 

напрямків розвитку навчального закладу. 

 

Працювати на майбутнє – це не відкладати задуманого на завтра. 

Дякую за увагу! 

 


