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Шановні колеги! 

 

У  відповідності  до  функціональних  обов’язків  та  на  підставі  

Примірного положення  про  порядок  звітування  керівників  дошкільних,  

загальноосвітніх  та професійно-технічних  навчальних  закладів  перед  

педагогічним  колективом  та громадськістю, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі  -  

Положення про порядок звітування), керуючись у своїй  діяльності  

Конституцією  України,  законами  України,  Статутом  училища  та 

чинними  нормативно  –  правовими  документами  в  галузі  освіти  

представляю Вашій  увазі  звіт  про  діяльність  директора   та  про  

підсумки  роботи колективу у 2019/2020 навчальному році.  

 

Загальні відомості про заклад освіти 

Вище професійне училище №25 смт Демидівка Рівненської області є 

закладом професійно-технічної освіти ІІІ-го атестаційного рівня, що 

здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників з 

числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової 

та повної загальної середньої освіти, перепідготовку осіб з числа 

незайнятого населення та забезпечує реалізацію потреб громадян у 

здобутті повної загальної середньої і професійної освіти, оволодінні 

робітничими професіями і кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 

здібностей стану здоров’я. 

Професійно-технічне училище було засноване в 1963 році. Наказом 

Міністерства освіти і науки України   від 07.05.2001 року № 371 

реорганізоване у Вище професійне училище №25 смт Демидівка. Форма 

власності – державна. 

Юридична та фактична адреса училища: 35200, Рівненська 

область,         смт Демидівка, вул. Миру, 144 А. 



  

Навчально-матеріальна база училища складається із навчального 

корпусу, який розрахований на 620 навчальних місць. В навчальному 

корпусі є 10 загальноосвітніх та 13 спеціальних кабінетів. Всі вони 

розміщені в спорудах, що відповідають санітарно-технічним нормам. 

Навчальні кабінети і лабораторії паспортизовані, забезпечені 

обладнанням, технічними засобами навчання, інструментами і 

матеріалами відповідно до Державних стандартів ПТО України.  

В навчальному корпусі також знаходиться актова зала на 230 місць, 

спортивна зала площею 270 м2, яка використовується для проведення 

уроків, тренувань та спортивних змагань. На території училища є 

спортивний комплекс, загальною площею 1600 м2, який включає стадіон, 

гімнастичний майданчик, 2 майданчики для гри в баскетбол, 2 майданчики 

для гри в волейбол, легкоатлетичні доріжки, легкоатлетичні сектори, 

стрілецький тир на 50 м. Для проживання іногородніх учнів функціонує 

гуртожиток  на 300 спальних місць, в якому діє бібліотека з читальною 

залою на 40 місць. 

 

Основні напрямки діяльності та професії 

Вище професійне училище №25 здійснює первинну професійну 

підготовку, професійно-технічне навчання з 13 інтегрованих професій. 

Основний напрям груп сільськогосподарський. Підготовка кваліфікованих 

робітників ведеться відповідно ліцензій Міністерства освіти і науки 

України серія АЕ № 285191  від 16.12.2013 року. 

 

 

 

 
 



  

№ 
з/п 

Код за 
державним 

класифікатором 
України 
професії 

Назва професії Види  
підготовки 

Ліцензований 
обсяг 

Сільське господарство 

1 

8331 

Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва (категорій «А1», 
«А2», «В1») 

ППП 30 
7233 

Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування 

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорії «С») 

 
Загальні для всіх галузей економіки 

2 
7241 

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування ППП 30 

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорії «С») 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи 

3 
7122 Муляр 

ППП 30 7133 Штукатур 
7141 Маляр 

4 
7124 Столяр будівельний 

ППП 30 
7423 Верстатник деревообробних 

верстатів 
Громадське харчування 

5 
5122 Кухар 

ППП 60 
7412 Кондитер 

Професійно-технічне навчання 

6 8322 Водій автотранспортних засобів 
категорії «В» ПТН 30 

  

Відповідно до вимог ДСПТО впроваджено поетапне присвоєння 

тарифно-кваліфікаційних розрядів з професії. 

Термін навчання в училищі на основі базової загальної середньої 

освіти 3 роки. Для учнів, які успішно закінчили другий ступінь 



  

професійно-технічної освіти, в училищі організоване навчання на 

третьому ступені терміном 0,5 року. 

Протягом звітного періоду навчально-виробничий процес у 

вищому професійному училищі № 25 смт Демидівка організовувався та 

проводився у відповідності з основними нормативно-правовими 

документами – Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про засади запобігання та протидії корупції», «Положенням про 

професійно-технічний навчальний заклад», затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України № 1240 від 05.08.1998 р., Державними 

стандартами професійно-технічної освіти України, «Положенням про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України № 419 від 30.05.2006 р., іншими нормативно-правовими 

актами України, Міністерства освіти і науки України, Статутом закладу 

освіти. 

Основна мета діяльності закладу освіти – підготовка професійно-

компетентних, конкурентоспроможних кваліфікованих робітників на 

основі орієнтації на загальнолюдські цінності, виховання особистості, 

здатної до творчої та свідомої діяльності, що вміє спілкуватися і трудитися 

в гармонії з собою, природою та суспільством. Трудовий колектив закладу 

створює оптимальні умови для розвитку творчого потенціалу учня, 

згуртування учнівського та педагогічного колективів. 

Основними  пріоритетними  напрямками  діяльності  Вищого  

професійного училища №25 смт Демидівка у 2019/2020 навчальному році 

були:  

-  Виконання  плану  регіонального  замовлення,  випуску  учнів  та  

їх працевлаштування;  



  

-  Налагодження більш тісної співпраці з підприємствами та 

організаціями – замовниками  робітничих  кадрів,  з  якими  училищем  

укладені  прямі договори;  

-  Збереження  та  відновлення  матеріальної  бази  училища, 

створення  усіх необхідних  умов,  які  б  відповідали  існуючим  вимогам  

в  організації освітнього процесу з учнями на належному рівні;  

-  Широке  використання  та  застосування  в  освітньому  процесі  

сучасної техніки,  інструментів,  матеріалів,  технологій,  передового  

педагогічного досвіду в організації навчання з учнями;  

-  Бережне,  ефективне  та  раціональне  використання  коштів 

державного бюджету та спецфонду; дотримання фінансової дисципліни; 

-  Значна  увага  приділялась  роботі  з  кадрами,  виховній  роботі,  

організації позакласної роботи з учнями і таке інше.  

Що  вдалось  із  запланованого  і  чого  не  вдалось  виконати  у  

2019/2020 навчальному році, який завершується. 

 

Формування контингенту  

Розпочну  з  основних  показників  діяльності закладу освіти  

(виконання  плану прийому, випуску, працевлаштування).  

Профорієнтаційна робота, проведена у 2018-2019 навчальному році 

адміністрацією та педагогічним колективом училища, дозволила на 112 % 

виконати регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

У 2019 році план регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів становив 90 осіб. Зараховано на навчання у заклад 

освіти 101 особа.  

У 2019/2020 н.р. в училищі здійснювалася підготовка учнів за 

професіями: 

 Кухар. Кондитер – 156 учнів; 

 Муляр. Штукатур. Маляр – 85 учнів; 



  

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорій «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 

103 учні. 

Контингент учнів станом на 1 січня 2020 року – 344 учні. 

Крім професійної підготовки заклад здійснював курсову підготовку 

серед дорослого населення за професією «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В»). Курсову підготовку пройшло 30 слухачів 

Протягом навчального року випущено 109 учнів, що становить 31,7 

% від загальної кількості учнів. З них 11 випускників отримали диплом з 

відзнакою. Відраховано з різних причин – 6 учнів.  

За результатами моніторингу працевлаштування випускників 

2019/2020 н.р. з 109 випускників закладу освіти працевлаштовані 51 особа, 

продовжили навчання  –  3 особи, 1 особа призвана до лав Збройних Сил 

України. 

Протягом навчального року члени трудового колективу постійно 

займалися профорієнтаційною роботою.  

Для більш ефективної профорієнтаційної роботи були виготовлені та 

розповсюджені буклети, подані оголошення в районну газету, на сайті 

училища для абітурієнтів розміщена інфографіка. Упродовж року 

проводилась велика робота зі створення профорієнтаційної  продукції та 

розміщення її в соціальних мережах та на сайті училища. 

 

Організація освітнього процесу 

Для організації навчально-виробничого процесу у ВПУ № 25 смт 

Демидівка створено 23 кабінети  теоретичного  навчання,  8  лабораторій,  

2  майстерні  виробничого навчання.  Всі  навчальні  кабінети  та  

майстерні  відповідають  вимогам  та санітарно-гігієнічним нормам. 

Викладачі та  майстри  виробничого навчання  під  час  підготовки  та 



  

проведення  уроків  широко використовують  комп’ютери  та іншу 

оргтехніку, якою обладнані їх  робочі  місця.  Також, комп’ютери  та  інша  

оргтехніка встановлені  на  робочих  місцях працівників адміністрації, 

бухгалтерії, навчальної частини, у бібліотеці та інших місцях.  

Усього в училищі нараховується 61 одиниця комп’ютерів та іншої 

оргтехніки.  Усі  комп’ютери  об’єднані  в  єдину  локальну  мережу  з  

вільним  

виходом до мережі Internet.  

Наш  заклад освіти нараховує 90 працівників. З них: 

 Педпрацівників — 53 чол.   

 Спеціалістів вищої категорії — 14 чол. 

 Спеціалістів І категорії — 9 чол. 

 Спеціалістів ІІ категорії — 3 чол. 

 Старших викладачів - 6 чол. 

 Викладачів методистів - 3 чол. 

 Майстрів виробничого навчання І категорії — 5 чол. 

 Майстрів виробничого навчання ІІ категорії — 3 чол. 

Упродовж 2019-2020 н.р. педагогічний колектив працював над 

зміцненням навчально-матеріальної бази, комплексним методичним 

забезпеченням теоретичної та професійної підготовки, удосконаленням 

форм і методів викладання.  

Викладачі та майстри виробничого навчання розробляли 

дидактичний матеріал, створювали мультимедійні презентації, працювали 

з проєктами, впроваджували в освітній процес нові освітні технології. 

Проводилася позаурочна робота з учнями: консультації, додаткові заняття, 

тижні предметів, заходи до пам’ятних дат, підготовка до ДПА та ЗНО, 

конкурси, тощо. 

Суттєвим викликом для забезпечення освітнього процесу стало 

оголошення карантинних заходів та переведення навчання в дистанційний 



  

режим. Така ситуація спонукала нас оцінити наявні можливості щодо 

проведення освітнього процесу в нових умовах, визначити його сильні та 

слабкі сторони. З огляду на те, що перебудову освітнього процесу 

довелося здійснювати фактично «з коліс», у цих нестандартних умовах 

чітко проявилися як переваги, так і недоліки нашої системи.  

Оголошення карантинних заходів привело до інтенсифікації роботи 

педагогічного складу над проведенням дистанційного навчання. 

Матеріали для самостійного опрацювання здобувачами освіти 

розміщувалися безпосередньо на сторінках сайту (посилання на головній 

сторінці). Кожен викладач і майстер в/н розміщував посилання на 

завдання. Це тексти, в яких є посилання на відео-уроки, або просто 

завдання, які потрібно виконати. 

Класні керівники та майстри в/н підтримували постійний зв'язок з 

учнями груп за допомогою  сайту, груп у Viber, телефонних дзвінків, 

електронної пошти, соціальних мереж.  

Для дистанційного навчання педагогічні працівники 

використовують різні додатки від Google. Педагоги підбирають матеріали 

для занять на освітніх платформах «На урок», «Всеосвіта». 

Інструкції для виконання завдань надавались учням на сайті 

училища (вкладка «Дистанційне навчання») та в групах у Viber. За 

допомогою даних ресурсів також встановлюються терміни виконання 

завдань та відбувається контроль їх виконання. 

При проведенні лабораторно-практичних робіт викладачами 

надавались рекомендації щодо їх самостійного виконання на сайті. 

Викладачі також надавали посилання на відео, розташовані на YouTubе, 

або Google Диску. 

Під час карантину педагогічні працівники на сайті училища 

розміщували важливі для навчання матеріали – електронні книги та 

навчальні посібники, презентації, схеми, таблиці, аудіо- та відеофайли, 



  

давали посилання на корисні ресурси для додаткового вивчення матеріалу. 

Застосування електронних ресурсів допомагає педагогічним працівникам 

надавати учням знання на достатньому рівні та без скорочених тем. 

Щоб проводити консультації для учнів у режимі реального часу, 

здійснити відеозв’язок з колегами, батьками, організувати засідання 

методичної комісії використовували такі електронні ресурси:  сервіси для 

організації онлайн-конференцій та відеозв’язку ZOOM, Skype, МЕЕТ,  

Viber, соціальні мережі Facebook, Instagram. 

 

Навчально-виробнича діяльність 

Організація навчально-виробничої діяльності в училищі 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

07.06.1999 р. № 992 «Про затвердження порядку надання робочих місць 

для проходження учнями (слухачами) ПТНЗ виробничого навчання та 

виробничої практики» зі змінами  від 27.08.2010 р. № 770, наказу МОН 

України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ». 

ВПУ № 25 смт Демидівка є одним із постачальників кваліфікованих 

робітничих кадрів для потреб регіону. Основними замовниками 

робітничих кадрів є заклади громадського харчування, агрофірми, 

фермерські господарства, підприємства з будівництва та  ремонту. 

Училищем укладено договори з роботодавцями регіону про 

проходження виробничої практики учнями закладу освіти з можливістю 

наступного працевлаштування: ПП «Агро-Експрес-Сервіс», ПП 

«Деметра», Аф «Камаз-Агро», ТзОВ «Агро-Захід», ТзОВ «Добрий 

урожай», ТзОВ «Волинь-Зерно-Продукт», Ресторація «Вулик», Кафе 

«Левада», ТОВ «Сушия», Міні-маркет «Наш край», Кафе-бар «Ватра», 

Ресторан «Дріада», Ресторан «Олександра», Кафе «Кречко», Кафе 

«Гетьман», ТзОВ «Іква», Будівельно-монтажна організація Промбуд-21, 



  

Кафе «Зустріч» м. Луцьк,  Ресторан «Пузата Хата» м.Луцьк, Піцерія 

«Пепероні» м. Дубно, Кафе “Хмеляр” м. Дубно, Кафе “Меркурій” смт 

Млинів, ПП “Тімаркет” м. Луцьк, Кафе «Замок» та Кафе «Демидівчанка» 

смт Демидівка, ТзОВ “Рівненський комбінат святкових прикрас” с. 

Дядьковичі Рівненський р-н, Піцерія «PROSTO PIZZA» смт Демидівка, 

ТЗОВ “Мрія Старосілля” с. Боратин, Луцький р-н, ФГ “Червоний промінь 

” с. Рудка, Демидівський р-н, ФГ “Щедрість” с. Княгинине, Демидівський 

р-н, ФГ «БАКВІТ»с. Лішня,  Демидівський р-н, ТЗВО «СБЕ УКРАЇНА 

РІВНЕ», ПП “Промбуд-5” с. Зміїнець Луцький р-н та інші. 

Закладом освіти на 2019/2020 н.р. заплановано надходження за 

виробничу діяльність. Станом на 01.07.2020 р. надходження від 

виробничої практики дало можливість отримати 54,2 тис. грн. а також 

286,8  тис. грн. від реалізації продукції від навчально-виробничої 

діяльності на учбовому господарстві. 

Карантинні заходи унеможливили проходження виробничої 

практики в заплановані терміни, тому до завершення карантину 

надходження від виробничої діяльності тимчасово призупинені. 

Майстри виробничого навчання та учні брали участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності WorldSkills за 

компетенція ми  «Кондитерське мистецтво» (бронзова медаль, Пожиленко 

Вікторія учениця 39 к3 групи, майстер в/н Ласкаржевська Л.В.) та 

«Кулінарне мистецтво» (Голуб Катерина учениця 49к3 групи, майстер в/н 

Якимчук Т.М.). 

Майстри виробничого навчання постійно вдосконалюються, 

підвищують свій кваліфікаційний рівень шляхом стажування  у провідних 

кондитерів України та передають отримані знання та вміння для колег і 

здобувачів освіти.  

 



  

Методична робота 

Основною метою методичної роботи у закладі освіти є забезпечення 

умов систематичної колективної, групової та індивідуальної діяльності 

педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та 

методичного рівнів та на психолого-педагогічну підготовку педагогів. 

Наш заклад намагається постійно оновлювати зміст, форми і 

методи освітнього  процесу, за яких весь педагогічний колектив може 

реалізувати свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий 

потенціал. І тому методична робота спрямована на розвиток та 

удосконалення творчої діяльності педагогів та на успішну організацію  

освітнього процесу. 

У 2019-2020 н. р. наш педагогічний колектив закінчив роботу над 

впровадженням методичної теми «Удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності 

навчально-виробничого процесу  шляхом використання інформаційно – 

комунікаційних технологій». Підведені підсумки, створена база даних 

вивченого досвіду, розроблені методичні рекомендації щодо використання 

ПЗНП в освітньому процесі. 

Основними органами методичної роботи в закладі є педагогічна  та 

методична ради. Активно працюють методичні  та предметні комісії.  

Протягом року було проведено майстер-класи: з приготування піци 

; оздоблення імбирних пряників; виставка - продаж кулінарних та 

кондитерських виробів «Подорож країнами світу». 

З профорієнтаційною метою на базі Рудківської гімназії 

Демидівського району майстрами виробничого навчання було проведено  

майстер-класи з оформлення імбирних пряників білковою малювальною 

масою  та оформлення капкейків   білковим та вершковим кремом. 

З метою забезпечення  якісної  організації навчально-виробничого 

процесу, проводилися інструктивно-методичні наради для педагогічних 



  

працівників з розглядом важливих питань планування та здійснення 

навчальної, методичної та виховної роботи. Радою методичного кабінету 

організовано та проведено ряд заходів, спрямованих на удосконалення 

професійної компетентності педагогів та підвищення ефективності 

навчально-виробничого процесу. 

Для педагогів протягом навчального року було проведено тренінги: 

«Майстерність педагога» , «Профілактика стресу у професійній 

діяльності». 

Належна увага у закладі  приділяється питанням атестації та 

підвищення кваліфікації педпрацівників.  Так, у 2019-2020 н.р. курси 

підвищення кваліфікації  пройшли  5 викладачів та 2 майстри виробничого 

навчання. Стажування на базі навчально-практичних центрів пройшов 1 

майстер виробничого навчання.  У звітному навчальному році  

проатестовано 3 педагогічних працівників. За результатами атестації : 

Підтверджено кваліфікацію «спеціаліст вищої кат.»  - 2 чол.   

Присвоєно педагогічне звання « викладач методист » - 1 чол. 

Підтверджено 13 тарифний розряд - 1 чол. 

За звітний період педагогічні працівники училища  брали участь в 

обласних та всеукраїнських заходах. Матеріали викладача історії 

Макарчука І.М.  та викладача англійської мови Боратинського І.М. було 

розміщено у інформаційно-методичному  збірнику «Методичний вісник » 

№1\2020. Викладач математики Прендецький П.І. працював в обласній  

творчій групі по впровадженню  STEM-технологій на уроках математики 

та взяв участь в обласному інтернет-семінарі з доповіддю «Впровадження  

STEM – навчання в освітній процес». Майстри виробничого навчання за 

професією «Кондитер» брали участь у роботі авторської школи  

кондитерського мистецтва короля десертів Руслана Вичерова та Мар’яни 

Зелінської. 

 



  

Виховна та позаурочна робота,  

розвиток учнівського самоврядування 

В закладі  освіти  створено систему виховної  роботи, структура якої 

забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних 

форм виховної  діяльності освітнього процесу. 

Виховна робота була спланована та спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

професійно- технічну освіту», «Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді», інші нормативні документи та досягнення 

головної мети – формування морально-духовної, життєво компетентної 

особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин , сім’янин, 

професіонал. 

Учасники виховного процесу поставили за мету – формування 

громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну 

освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах, 

модернізації змісту виховної роботи, від якої значною мірою залежить: 

інтелектуальний та емоційний розвиток майбутнього робітника, 

формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних 

ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття першого 

досвіду творчої діяльності. 

           У закладі освіти було розроблено єдину комплексну систему 

планування виховної роботи, що включала в себе плани виховної роботи 

класних керівників, майстрів виробничого навчання, бібліотеки, 

практичного психолога, вихователів гуртожитку, керівників гуртків 

художньої самодіяльності, спортивних, предметних гуртків та гуртків за 

інтересами. В цих планах були охоплені всі напрямки виховання, 

передбачені «Основними орієнтирами виховання учнів», які включали у 



  

себе календарні, традиційні свята, масові заходи, конкурси, заходи щодо 

зміцнення моральності, утвердження здорового способу життя та ін. 

           Значна увага приділялась створенню оптимального соціально-

культурного мікроклімату в колективах, який сприяв формуванню творчої 

особистості учасників освітнього процесу через організацію різноманітних 

форм виховної діяльності. 

Відповідно до річного плану роботи ВПУ №25 смт Демидівка у  

2019-2020 н. р. були заплановані та проведені загальноучилищні виховні 

заходи та виховні години.  Зокрема: 

- урочиста лінійка присвячена Дню знань ( бібліотекар Сіранчук 

Р.М.); 

- В рамках Всеукраїнського тижня протидії булінгу в  закладі освіти 

відбувся флеш-моб "Зупинимо булінг разом"; 

- 7 жовтня 2019 року в актовій залі нашого закладу освіти з нагоди 

Дня професійно-технічної освіти відбулася вітальна гумористично-

розважальна програма, підготовлена викладачами Старят Р.П. та Савичем 

Р.В.; 

- 16.10.2019 року в актовій залі викладачі Макарчук І.М та 

Савич Р.Б. провели виховну годину "Нам сурми не грали, коли ми 

вмирали...", приурочену до Дня захисника України; 

- 4 листопада 2019 року викладачі спецдисциплін Варшик Л.С. та 

Фігловська О.В. спільно з кафедрою кухарів провели захід "Посвята в 

кухарята" для учнів груп 16к3 та 19к3 за спеціальністю "Кухар. Кондитер"; 

- 6 листопада під керівництвом викладачів Старят Р.П. та Савича Р.В. 

було проведено загальноучилищний лінгвістичний флешмоб «Звучи, 

лунай, українське слово!»; 

- Виховний захід «Мова – літ минулих повість!» ( викладачі Савич 

Р.В. та Старят Р.П.); 



  

-  Учні та працівники училища взяли участь  у ХІХ Всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності; 

- 20 листопада в актовій залі закладу було проведено святковий 

концерт до Дня студента (викладач Веремчук Г.М. та керівники груп); 

- 21 листопада у навчальному закладі викладач історії Бакалейко О.Г. 

провела виховну годину, приурочену до Дня Гідності та Свободи, на тему 

"Невтрачене покоління"; 

- 03.12.2019 р. в актовій залі училища керівником драматичного 

гуртка Андрусюк Ю.С. було проведено виховний захід «Хліб 1932-1933 

років»; 

- В рамках відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом був 

проведений виховний захід: «Ми – проти СНІДу». ( викладачі Кисіль О.М. 

та Кисіль М.Р.); 

-  З 9 по 13 грудня у закладі освіти відбувся Тиждень правових знань 

(підготувала викладач суспільних дисциплін Бакалейко О.Г); 

- в гуртожитку відбулися Андріївські вечорниці (підготували 

вихователі Костюкевич А.І. та Тимощук О.В.); 

- до Дня Соборності України проведено виховну годину «Соборна 

мати Україна – одна на всіх як оберіг»( викладач Веремчук В.В); 

- 30 січня проведено захід «Пам’ятай про Крути»! (підготував 

викладач Прендецький П.І); 

- До Дня безпечного Інтернету проведено виховну годину «Безпечний 

Інтернет»(викладачі  Савич Р.В, Старят Р.П); 

- До Дня Святого Валентина відбувся виховний захід «На крилах 

любові» (виклакладачі Боратинський І.В., Костюкевич А.І.); 

- В гуртожитку до Дня Закоханих проведено захід «Весь вечір лише 

про любов» (вихователі Тимощук О.В, Костюкевич А.І.); 

- До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні проведено виховний 

захід «Вони помирали, щоб жила Україна»; 



  

- До 206 річниці з Дня народження Т.Г.Шеченка проведено 

літературну композицію «Провісник долі України»; 

- Проведені зустрічі спільно із працівниками Демидівського 

районного відділу РАЦС на тему «Профілактика булінгу в учнівському 

середовищі»; 

- Протягом року проводилися зустрічі спільно із працівниками поліції 

на  профілактичні теми, зокрема: «Попередження вчинення 

адміністративних та кримінальних правопорушень неповнолітніми». 

У 2019-2020 н.р  учні училища під керівництвом своїх наставників  

були активними учасниками та переможцями обласних конкурсів: 

    -    І місце в обласному конкурсі гуртожитків; 

-  ІІ місце в обласному конкурсі читців-гумористів «Поліські 

пересмішники»(учень 31т3 групи Яцюк Дмитро, під керівництвом Старят 

Р.П.); 

- в обласному  конкурсі фотоаматорів «Моя Україна » наші учні 

зайняли 2 других місця та  1 третє місце; 

- І місце в обласному конкурсі патріотичної пісні «Поліська січ» 

(Мартинюк Юлія, учениця 36к3 групи під керівництвом Мельникова 

В.В.);  

- у конкурсі проектів "Ефективний лідер - успішна країна"  серед 

євроклубів,  євроклуб "EUROWORLD" ВПУ №25 смт Демидівка  під 

керівництвом І.В. Боратинського здобув перемогу.   Наші  учасники 

отримали дипломи та грошові винагороди (Михайлюк Світлана - 1 місце у 

номінації "Оригінальність задуму"(малюнки), Возняк Марія - 1 місце у 

номінації "Есе", Ціхановська Оксана - 2 місце у номінації "Оригінальність 

задуму"); 



  

- У обласному конкурсі читців декламаторів, юних поетів «Живи 

Кобзаре в пам’яті людській», учениця 29к3 групи Яцерук Марія  зайняла  І 

місце; 

- У дистанційному конкурсі «Юна зірка онлайн», учениця 36к3 групи 

Мартинюк Юлія отримала диплом лауреата; 

- У обласному  конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край», отримали перемогу у наступних 

номінаціях: 

• У номінації «Народна лялька»,  учениця 39к3 групи  Пожиленко 

Вікторія здобула ІІ місце. 

• У номінації «Бісероплетіння»,  учениця 29к3 групи  Шуляр 

Софія здобула І місце. 

• У номінації «В’язання шпицями, гачком»,  учениця 36к3 групи  

Мартинюк Юлія здобула ІІ місце. 

• У номінації «Образотворче мистецтво»,  учениця 16к3 групи  

Сірко Уляна здобула ІІ місце.                                                  

Однією зі складних проблем сучасної освіти є наявність 

правопорушень серед дітей та підлітків. Основним у діяльності 

педагогічних  працівників  залишається превентивне виховання, яке 

спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і 

молоді. З цією метою  розроблені і діють   заходи: з профілактики 

правопорушень;  з боротьби зі злочинністю; протиалкогольній пропаганді; 

проти куріння та наркоманії; заходи із забезпечення захисту здобувачів  

освіти  від будь-яких форм фізичного  або психічного насильства в закладі 

освіти; забезпечення правопорядку на території закладу  освіти.   

Організація та проведення заходів щодо попередження злочинності та 

правопорушень, протидії розповсюдження наркоманії, тютюнопаління, 



  

захворювання на СНІД здійснюється відповідно до Комплексної програми 

профілактики злочинності. В  закладі освіти здійснюються зустрічі з 

працівниками правоохоронних органів, лікарями, працівниками 

молодіжних організацій, соціальних служб.   

В училищі постійно працює Рада профілактики правопорушень. На 

засіданнях Радою профілактики розглядаються питання поведінки 

окремих учнів, які допускають пропуски занять та отримують незадовільні 

оцінки. Заслуховуються звіти майстрів, класних керівників, вихователів 

гуртожитку про стан виховної роботи. 

Важливим фактором у вихованні майбутніх робітників соціальної 

відповідальності, підвищення рівня самостійності є учнівське 

самоврядування, в якому учні розвивають політичні навички управління 

громадськими справами, набувають знань, умінь і навичок в 

організаторських функціях. В  училищі  діє Рада учнівського 

самоврядування та рада учнівського гуртожитку.  

До основних завдань змісту виховної роботи входить організація 

соціального захисту учнів-сиріт,  учнів, які залишилися без батьківського 

піклування, учнів  з малозабезпечених та багатодітних сімей.  На даний 

час у нас навчається 14 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, напівсиріт -  39  учнів,  з багатодітних сімей – 103 учні. 

        Питання профілактики злочинності і правопорушень у підлітковому 

середовищі та дитячої бездоглядності сьогодні поставлено у ряд 

пріоритетних проблем, які потребують невідкладного рішення, тому в 

закладі  освіти налагоджено щоденний контроль за відвідуванням учнями  

закладу освіти; ведеться    облік  пропущених занять; проводиться 

щоденна індивідуальна робота зі здобувачами освіти, що потребують 

додаткової уваги, ведеться щоденник психолого-педагогічних 

спостережень за цими здобувачами освіти, проведено рейди контролю за 



  

відвідуванням; за наслідками цього було зроблено детальний аналіз стану 

відвідування здобувачами освіти  закладу  освіти. 

        З метою  виховання  правової культури  в здобувачів освіти 

проводиться широка роз’яснювальна робота щодо вивчення основних 

положень норматив-них норм, які гарантують право особи, родини, нації. 

Практична реалізація цих норм у повсякденному житті сприяє появі в 

здобувачів освіти почуття захищеності.             

         Адміністрація закладу приділяла належну увагу виховній  роботі, 

питання виховної роботи розглядались на  засіданнях педагогічної ради:  

«Виховна робота в освітньому процесі  2019-2020 н.  р., нарадах при 

директорові,  викладачів, майстрів виробничого навчання. 

 

Фізкультурно-масова та спортивна робота 

Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист 

та збереження здоров’я учнів, тому кожного навчального року проводимо 

багато різних спортивно-масових заходів, метою яких є формування 

здорового способу життя, підвищення соціальної активності і зміцнення 

здоров’я, спираючись на кращі традиції українського народу. Вся робота в 

цьому напрямку підпорядкована єдиній меті «Здорова людина – здорова 

країна», орієнтуванню всіх учасників освітнього процесу на здоровий 

спосіб життя. 

З 09.09.2019р. по 13.09.2019р. у навчальному закладі було проведено 

Тиждень фізичної культури і спорту (Олімпійський тиждень) з нагоди 

святкування Дня фізичної культури і спорту. У ході проведення тижня 

відбувся шахово-шашковий турнір серед юнаків та дівчат, а в кожній 

навчальній групі проведено виховні години на тему: «Спорт і фізичне 

виховання – утвердження здорового способу життя». Підведення 

підсумків тижня відбувалось на урочистій лінійці, на якій було 



  

нагороджено перехідними кубками і грамотами фізкультурні колективи 

31т3 та 29к3 груп за перемогу в Спартакіаді Вищого професійного 

училища №25 смт Демидівка 2018-2019 н.р., та призерів Спартакіади: 21т3 

та 36к3 групи за друге місце; 39к3 та 35мб3 групи за третє місце. 

Слід відмітити, що учні всіх навчальних груп брали активну участь у 

змаганнях Спартакіади училища 2019-2020 навчального року з 15 видів 

спорту (шахи, шашки, футбол, настільний теніс, спартакіада 

допризовників, волейбол, міні-футбол, легка атлетика, гімнастика, 

стрільба, баскетбол, армрестлінг, гирьовий спорт, ЗФП, спортивні ігри 

«Козацька наснага»). 

За результатами змагань місця в загальному заліку Спартакіади 

училища розподілилися таким чином: І місце посіла 31т3 група серед 

юнаків та 39к3 група серед дівчат; ІІ місце – 21т3 група та 29к3 група; ІІІ 

місце - 11т3 група та 19к3 групи. 

Велика увага приділяється вихованню в учнів патріотизму, любові 

до рідної землі, традицій українського народу, бажанню бути українцем та 

пишатися своєю нацією. З цією метою традиційно в жовтні проходить І 

етап Всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага», а в листопаді - 

турнір з кульової стрільби, приуроченому вшануванню пам’яті загиблого 

випускника училища у зоні АТО Зубчука Романа. 

Також з метою залучення працівників училища до занять фізичною 

культурою і спортом, організації їх активного відпочинку, пропаганди 

здорового способу життя під час зимових канікул проводимо «Тиждень 

здоров’я» серед працівників ВПУ №25 смт Демидівка (настільний теніс, 

шашки, стрільба та волейбол). 

Для успішної організації дозвілля учнівської молоді в училищі 

створена система гурткової роботи. На базі училища та гуртожитку 

працюють 3 спортивні гуртки, в яких займається 75 учнів. 



  

Цього року взяли участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на 

кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України. Наші 

спортсмени приймають активну участь в обласних змаганнях Спартакіади 

серед закладів професійно – технічної освіти Рівненської області. 

Найкраще виступили: 

1. Армрестлінг: Чемпіоном Рівненської області у ваговій категорії до      

55 кг став учень 31т3 групи Гах Володимир. Срібні нагороди завоювали: 

Голуб Катерина, учениця 49к3 групи (вагова категорія до 60 кг), Голуб 

Валентин, учень 21т3 групи (вагова категорія до 70 кг), Борискевич Назар, 

учень 31т3 групи (вагова категорія + 80 кг). Бронзову нагороду виборола 

Мартинюк Марія, учениця 39к3 групи (вагова категорія до 65 кг). У 

загальнокомандному заліку юнаки посіли друге місце, а дівчата – 

четверте. 

2. Команда юнаків з баскетболу – 4 місце. 

3. Команда дівчат з баскетболу – 5 місце. 

За рейтингом 2019-2020 навчального року наш заклад освіти 

розташувався на шостому місці серед закладів професійно – технічної 

освіти Рівненської області. 

За звітній період значно покращена спортивно-масова робота, 

оновлена матеріально-спортивна база, закуплено волейбольні та 

баскетбольні м’ячі, гімнастичні мати та інший спортивний інвентар. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Головним завданням адміністративних і господарських служб 

училища є утримання матеріально-технічної бази в належному 

експлуатаційному стані, створення необхідних умов для забезпечення 

навчальної діяльності здобувачів освіти і педагогічних працівників, 

вирішення їхніх соціальних питань. Постійна увага приділялася 



  

експлуатації навчальних приміщень, майстерень, гуртожитку та об’єктам 

інфраструктури.  

Під час карантинних заходів училище продовжило виконувати 

роботи з підготовки матеріальної бази до нового навчального року та 

благоустрою території.  

 Протягом навчального року було виконано наступні роботи: 

− замінено вікна на енергозберігаючі (5 шт. у навчальному корпусі 

та 3 шт. у гуртожитку); 

− проведено капітальний ремонт душової кімнати гуртожитку; 

− розпочато капітальний ремонт двох секцій гуртожитку; 

− проведено поточні ремонти гуртожитку; 

− проведено капітальний ремонт коридору І поверху навчального 

корпусу; 

− проведено поточні ремонти навчальних приміщень; 

− закуплено 3 телевізора,  2 ноутбуки; 

− переобладнано кабінет ПДР. 

Виплата академічної та соціальної стипендій, інші виплати учням 

проводяться вчасно, в повному обсязі. 

Позабюджетні кошти – благодійний фонд, кошти від виробничої та 

господарської діяльності, надходження за надання платних послуг – 

використовуються для оновлення та покращення матеріально-технічної 

бази навчального закладу. 

Фінансування навчального закладу: 

Загальний фонд – 14298800 грн. 

З них:        Заробітна плата – 8767810  грн. 

Нарахування на заробітну плату – 1834715 грн. 

Комунальні послуги та енергоносії – 1210224 грн. 

З них:        Тепло – 1013402 грн. 



  

Вода – 13125 грн. 

Електроенергія – 183697 грн. 

Стипендія – 1970089 грн. 

Харчування учнів – 253843 грн. 

Матеріальна допомога при працевлаштуванні учнів з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 79040 грн. 

Інші видатки – 183079 грн. 

З них витрати:   Стенди, плакати – 23400 грн. 

Електрообладнання для будівельників – 35840 грн. 

Спортивний інвентар – 18100 грн. 

Дизельне паливо – 59880 грн. 

Спеціальний фонд. 

Надходження – 907665 грн. 

З них:       Господарська та виробнича діяльність – 801768 грн. 

Оренда приміщень – 2491 грн. 

Плата за послуги – 103360 грн. 

Витрати:   Заробітна плата – 41547 грн. 

Нарахування на заробітну плату – 9140 грн. 

Будівельні матеріали – 444560 грн. 

Паливно-мастильні матеріали – 109228 грн. 

Мінеральні добрива – 74280 грн. 

Протравник – 12457 грн. 

Мийка автомобілів – 6999 грн. 

Міктохвильова піч – 2600 грн. 

Інші витрати (відрядження, навчання, передплата 

періодичних видань, доставка підручників, обслуговування оргтехніки, 

обладнання відео спостереження, поточні ремонти, миючі засоби) –  

206 854 грн. 

 



  

Пріоритетні завдання на 2020-2021 навчальний рік 

Підсумовуючи, варто наголосити, що перед колективом постає низка 

завдань, успішне вирішення яких дозволить утримувати і зміцнювати 

позиції ВПУ №25 смт Демидівка у сфері професійно-технічної освіти 

регіону та забезпечити подальший його сталий розвиток. Це вимагає 

застосування нових підходів для модернізації головних складових 

діяльності училища та підвищення відповідальності кожного учасника за 

досягнуті результати. Для цього необхідно: 

–  Продовжити аналітичну, прогнозну роботу щодо перспектив 

розвитку кожного із секторів промисловості України в новій «цифровій» 

економіці з метою проведення швидких змін щодо структури, обсягів, 

змісту та якості підготовки кваліфікованих робітників. 

– Продовжити зміцнення навчально-матеріальної бази училища, 

звернувши особливу увагу на оновлення змісту підготовки кваліфікованих 

робітників. 

– Забезпечити постійне підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників. 

– Активізувати співпрацю з соціальними партнерами, роботодавцями. 

– Проліцензувати такі професії: «Кухар», «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорій «А1», «А2», «В1», «В2»», 

«Водій мототранспортних засобів категорій «А1», «А»». 

Вдячний всім небайдужим працівникам за співпрацю, за розуміння, 

підтримку, ініціативу. І нагадую, що наше головне завдання зберегти  і 

примножити контингент. Для цього треба створити сучасний освітній 

простір конкурентоспроможний на ринку освітніх послуг, що дасть 

можливість переконати громадськість  і суспільство у необхідності 

робітничих професій, а саме пріоритетності професійних кадрів для 

відновлення економіки України і розбудови добробуту на сучасному етапі 

державотворення. 



  

Шановні колеги, спільними злагодженими діями наш колектив гідно 

подолає нові виклики і з новими досягненнями пройде наступний етап 

свого розвитку. Бажаю міцного здоров’я, натхнення й успіхів у новому 

навчальному році. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


