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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 2020/2021 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 2020/2021 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; 

- Ліцензування та розширення освітньої діяльності училища; 
-  Значна  увага  приділялась  роботі  з  кадрами,  виховній  роботі,  

організації позакласної роботи і таке інше.  
Що  вдалось  із  запланованого  і  чого  не  вдалось  виконати  у  

2020/2021 навчальному році, який завершується. 
 

Формування контингенту  
Розпочну з основних показників діяльності закладу освіти 

(виконання плану прийому, випуску, працевлаштування).  
Профорієнтаційна робота, проведена у 2019-2020 навчальному році 

адміністрацією та педагогічним колективом училища, дозволила на 100 % 
виконати регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

У 2020 році план регіонального замовлення на підготовку 
робітничих кадрів становив 120 осіб. Зараховано на навчання у заклад 
освіти 120 здобувачів освіти.  

У 2020/2021 н.р. в училищі здійснювалася підготовка учнів за 
професіями: 

 Кухар. Кондитер – 172 учні; 
 Муляр. Штукатур. Маляр – 64 учні; 
 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорій «А1», «А2», «В1»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «С») – 
105 учнів. 



  

Контингент здобувачів освіти станом на 1 січня 2021 року – 341 
учень. По курсах це становить: 

І-ий курс – 112 учнів; 
ІІ-ий курс – 94; 
ІІІ-ій курс – 87 учнів; 
ІV-ий курс – 48 учнів. 

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 70 учнів, що становить 20,1 % 
від загальної кількості учнів. З них 9 випускників отримали диплом з 
відзнакою. Протягом навчального року до нашого закладу освіти було 
зараховано у зв’язку з переведнням 4 учні, а також було відраховано з 
різних причин – 14 учнів.  

За результатами моніторингу працевлаштування випускників 
2020/2021 н.р. з 70 випускників закладу освіти працевлаштовані 51 особа, 
продовжили навчання  –  1 особа, 3 особи призвані до лав Збройних Сил 
України. 

Профорієнтаційна робота у звітному році у зв’язку з карантинними 
обмеженнями здійснювалася переважно дистанційно. Однак у межах, 
дозволених нормативними актами, активно проводили й очні заходи. 
Значно розширено співпрацю із закладами загальної середньої освіти 
регіону, яка передбачає презентацію училища для учнів випускних класів, 
а також сприяє їм у правильному виборі майбутньої професії. Цю 
співпрацю адаптовано під карантинні умови і передбачено, що в разі 
запровадження у регіоні червоної зони його проводитимуть дистанційно. 
Для супроводу розроблено методичне забезпечення, сценарій 
профорієнтаційного тренінгу, опитувальний тест у Google Forms, а також 
презентації для занять. 

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. 

Упродовж 2020/2021 навчального року в училищі ліцензовано 
первинно-професійну підготовку на базі повної загальної середньої освіти 
(ліцензійний обсяг 30 осіб), птофесійно-технічне навчання (ліцензійний 
обсяг 15 осіб) та перепідготовку (ліцензійний обсяг 15 осіб) дорослого 



  

населення за професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва. 

 
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.  

Усього в училищі нараховується 65 одиниць комп’ютерів та іншої 
оргтехніки. Усі комп’ютери об’єднані в єдину локальну мережу з вільним 
виходом до мережі Internet.  

Наш заклад освіти нараховує 89 працівників. З них: 
 Педпрацівників — 48 чол.   
 Спеціалістів вищої категорії — 18 чол. 
 Спеціалістів І категорії — 6 чол. 
 Спеціалістів ІІ категорії — 0 чол. 
 Cпеціаліст – 1 чол. 
 Старших викладачів - 6 чол. 
 Викладачів методистів - 3 чол. 
 Майстрів виробничого навчання І категорії — 5 чол. 
 Майстрів виробничого навчання ІІ категорії — 3 чол. 
Упродовж 2020-2021 н.р. педагогічний колектив працював над 

зміцненням навчально-матеріальної бази, комплексним методичним 
забезпеченням теоретичної та професійної підготовки, удосконаленням 
форм і методів викладання.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-
2», з урахуванням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину, затверджених Постановами Головного державного санітарного 
лікаря України та з метою запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (СОVID-19) протягом навчального року для здобувачів освіти 
освітній процес був організований у звичайній, змішаній формі та з 



  

використанням технологій дистанційного навчання. Для здійснення 
обміну навчальними матеріалами кожен педагогічний працівник 
самостійно обирав форму, методи, технології і засоби організації 
дистанційного навчання, що відповідають освітній програмі із 
застосовуванням будь-яких пристроїв та інструментів, зокрема мобільного 
телефону, а також розміщення навчальних матеріалів на вебсайті училища, 
в тому числі відео-уроки або гіперпосилання на них. Розклад занять в 
дистанційному режимі було встановлено у відповідності до розкладу 
навчальних занять та поточного режиму роботи училища. Оцінювання 
результатів навчання здобувачів освіти та зазначення тем здійснювалось 
відповідно до безпосередньо проведених навчальних занять у 
дистанційному режимі через електронні та інші наявні засоби у зручний 
для педагогічних працівників спосіб. Кожним педагогічним працівником 
було вжито заходів щодо виконання методичної, організаційно-
педагогічної роботи, зокрема розроблення індивідуальних планів 
професійного розвитку, підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо. 

Завдання для учнів висвітлювалися на офіційному сайті училища у 
розділі «Дистанційне навчання» для кожної групи окремо, з розміщенням 
у ньому інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси 
(відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти. Під час 
організації дистанційного навчання було забезпечено чітке дотримання 
нормативно-правового забезпечення з цього питання. З метою 
забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 
програм використовувалися інструменти онлайн-спілкування та 
електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі, 
веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувалися індивідуальні 
консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу. Всіх 
батьків здобувачів освіти було проінформовано про особливості 
освітнього процесу в період карантину, були визначені форми зворотного 
зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками. Для спілкування 
в дистанційному навчанні використовувались електронна пошта, форуми, 
чати, відеоконференції, блоги тощо.  

Для дистанційного навчання педагогічні працівники 
використовують різні додатки від Google та інтернет-ресурси для 
самоосвіти: EdEra, Рrometheus, Всеосвіта, Освіторія, Youtube-контент 
(освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п).  

Під час карантинних обмежень 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.  

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», 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, 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» та інші. 

Закладом освіти на 2020/2021 н.р. заплановано надходження за 
виробничу діяльність. Станом на 01.07.2021 р. надходження від 
виробничої практики дало можливість отримати 240,3 тис. грн. а також 



  

468,2  тис. грн. за реалізацію продукції від навчально-виробничої 
діяльності на учбовому господарстві. 

 
Методична робота 

Метою методичної роботи є створення умов для особистісного 
професійного розвитку кожного педагога. Ця мета конкретизувалася в 
завданнях: 

 створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку 
педагога різними засобами, зокрема й із використанням інформаційних 
технологій, всеукраїнських освітянських сайтів та сайту закладу освіти 
тощо; 

 створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для 
участі в училищній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для 
задоволення професійного інтересу педагогічних працівників та 
вдосконалення ними власної педагогічної практики; 

  спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 
структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного 
педагогічного працівника закладу. 

Цього року заклад освіти  розпочав роботу над новою методичною 
проблемною темою «Створення комфортних умов для вільного розвитку 
особистості та забезпечення ефективної освітньої діяльності в умовах 
компетентнісного підходу», яку було обрано  в результаті проведеного 
анкетування серед членів предметних та методичних комісій і 
затверджено на засіданні педагогічної ради. 2020-2021 н.р. – перший етап 
реалізації проблемної теми (діагностико-теоретичний). Метою 
діагностико-теоретичного етапу є: комплексна діагностика особистісної 
готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; 
опанування теоретичних основ проблеми; забезпечення теоретичної та 
психологічної готовності педагогів до впровадження проблемного 
питання; оволодіння технологічними компетентностями; підготовка 
педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному 
просторі;  формування єдиного освітнього середовища для успішної 
адаптації учасників освітнього процесу. З цією метою у плани предметних 
та методичних комісій включені питання по даній темі. За підсумками 
роботи  на першому етапі над проблемною темою закладу  було проведено 
педагогічну раду-тренінг «Розвиток професійної компетентності». 



  

Згідно планів роботи щотижня проводяться інструктивно-методичні 
наради, на яких вивчаються та обговорюються нормативні документи, 
доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо 
удосконалення освітнього процесу. Розглядаються також питання 
виробничого навчання, виробничої практики, виховної та гурткової 
роботи, проведення конкурсів професійної майстерності та олімпіад. 

Вагома частка методичної роботи припадає на діяльність 
предметних та методичних комісій. В цьому навчальному році в училищі 
працювало сім предметних(методичних) комісій за напрямками: 
 Кухарів. Кондитерів 
 Трактористів-машиністів с\г виробництва. Слюсарів з ремонту с\г 

машин та устаткування.  
 Мулярів. Малярів. Штукатурів. 
 Предметна комісія викладачів природничого – математичних 

дисциплін. 
 Предметна комісія викладачів гуманітарних та суспільних 

дисциплін. 
 Предметна комісія викладачів предметів фізична культура та Захист 

України. 
 Методична комісія класних керівників і вихователів. 

Роботу всіх предметних (методичних) комісій сплановано згідно з 
річним планом роботи училища, з урахуванням вимог нормативних 
документів і підпорядковано головній методичній проблемі училища. 
    В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і 
схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, детальні програми 
практики, а також членами предметних (методичних)  комісій проводяться 
відкриті уроки, майстер-класи. 

Впродовж 2020-2021 навчального року активно працювали всі 
предметні (методичні) комісії. Особливо відповідальна робота випала на 
долю методичної комісії будівельного напрямку. Їм довелося витримати 
обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед 
учнів ЗПТО за професією «Штукатур», який вперше проводився онлайн. 
Наш заклад представляв учень 25 мб3 групи Станіслав Краска (майстер 
виробничого навчання Васькевич С.Г., викладач спецдисциплін Пузьо 
Ж.І.), який посів шосте місце. 

Дуже важливою сторінкою методичної роботи є участь в обласних 
методичних секціях. Наші педагогічні працівники  брали активну  участь у 
роботі обласних секцій та творчих груп. 



  

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення 
професійної майстерності педагога через його самоосвіту, 
самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та 
фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Було погоджено 
самоосвітню роботу педагогічних працівників і взято вектор на наступну 
систематичну самоосвітню діяльність у міжатестаційний період. 

Впродовж вересня 2020  року викладачі та майстри в\н  взяли участь та 
отримали сертифікати в онлайн-курсі «Про дистанційний та змішаний 
формати навчання». На сайті закладу освіти створені сторінки: 

 «Підвищення кваліфікації» запропоновані ресурси, які допоможуть 
педагогічному працівнику максимально ефективно організувати 
процес підвищення кваліфікації. 

 «Ресурси і засоби для дистанційного навчання» добірки ресурсів, 
програм та онлайн сервісів для дистанційного навчання. 

  Згідно «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників» до 25 грудня складено і затверджено 
орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 
2021рік. Орієнтовний план оприлюднений на інформаційному стенді 
закладу освіти та на сайті. Загальна кількість педагогічних працівників, які 
підвищуватимуть кваліфікацію – 5 осіб. Згідно плану роботи всі 
педпрацівники пройшли чергову атестацію та курси підвищення 
кваліфікації. 

З профорієнтаційною метою у квітні 2021 року було проведено 
онлайн Тиждень відкритих дверей, в рамках якого щодня презентувалися 
на офіційному сайті та соціальних мережах професії та майстер-класи.  

У травні 2021 року училище взяло участь в обласній виставці-
ярмарці робітничих професій, де презентували власний заклад, власні 
вироби та досягнення, провели майстер-класи з кондитерського мистецтва 
та виготовлення декоративної плитки.  

У рамках співпраці з опорним закладом «Малівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» Боремельської територіальної громади у травні 2021 року 
організовано День відкритих дверей для випускників 9-х класів. 
Педагогічні працівники провели екскурсію закладом освіти, організували 
майстер-класи з виготовлення декоративної плитки та приготування 
шаурми. 

Належна увага у закладі  приділяється питанням атестації та 
підвищення кваліфікації педпрацівників.  Так, у 2020-2021 н.р. курси 
підвищення кваліфікації пройшли 5 викладачів та 2 майстри виробничого 
навчання.  У звітному навчальному році проатестовано 11 педагогічних 



  

працівників. За результатами атестації : 
Підтверджено кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії»  - 4 чол.   
Присвоєно кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії»  - 3 чол.    
Присвоєно кваліфікацію «спеціаліст І категорії» - 2 чол. 
Підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» - 2 чол. 
Підтверджено педагогічне звання «старший викладач» - 1 чол. 
Підтверджено педагогічне звання «майстер в/н І категорії» - 1 чол. 
Підтверджено 14 тарифний розряд - 1 чол. 
Встановлено 13 тарифний розряд - 1 чол. 
 

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  
2020-2021 н. р. були заплановані та проведені загальноучилищні виховні 
заходи та виховні години.  Зокрема: 

1. Організація початку навчального року та першого уроку 
«Профілактика коронавірусу. Як захиститись!»  

2.  З нагоди Дня професійно-технічної освіти підготовлено 
відеопривітання та музичний подарунок  (Сіранчук Р.М., Мельников В.В), 
а також організовано виставку квіткових композицій «Профтехосвіті – 80» 

3. Викладач  Макарчук І.М   підготував  дистанційно  виховну годину 
"Нам сурми не грали, коли ми вмирали...", приурочену до Дня Захисника 
України. 

4. До Дня писемності та мови, учні та працівники училища взяли 
участь  у  Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності! 

5. Цьогоріч наш заклад освіти взяв участь у проєкті  по пропаганді 
здорового способу життя! Участь передбачала проведення різноманітних 
заходів, форм і методів роботи і з використанням дистанційних та очних 
технологій спрямованих на популяризацію здорового способу життя серед 
молоді. 

6. 18 – 19 листопада в закладі освіти відбулися заходи з протидії 
булінгу: 

 Викладач Старят Р.П провела круглий стіл «Булінг – ми разом 
можемо це зупинити!» 

 Викладач Бакалейко О.Г. провела тренінг «Не переступи межу!» 
 Вихователі Костюкевич А.І, Тимощук О.В провели в гуртожитку 

тренінгові заняття «Профілактика боулінгу в учнівському середовищі». 
 Класний керівник Веремчук Г.М на своїй виховній годині  

«Кібербулінг: способи розпізнавання та захист», розглянула сучасну 
форму агресії та насильства яка підстерігає молодь на цифровому 
просторі. 

 Викладач Стрихарук Н.В. провела ворк шоп з англійської мови 
«Stop bulling» 

7. 21 листопада  психолог Паляднік Т.Б. провела тренінг «Не смійся з 
мене»  з метою профілактики боулінгу в учнівському середовищі. 

8. 25 листопада  відбувся тренінг «Репродуктивне здоров»я 
молоді»(психолог Паляднік Т.Б). 

9. 26 листопада,  вихователями гуртожитку Костюкевич А.І. та 
Тимощук О.В. проведено круглий стіл «Небезпечний коронавірус. Як 
захистити себе від інфекції ?» 



  

10. 1 грудня до Дня боротьби зі СНІДом було проведено акцію «Ми – за 
життя!» (викладач Кисіль О.М). 

11. 3 грудня  майстром в/н Кайдик О.В. була проведена виховна година 
«Здорове зарчування». 

12. 9 грудня викладач Бакалейко О.Г провела урок турнір на правову 
тематику «Правовий турнір» з метою профілактики правопорушень. 

13. Викладач історії Бакалейко О.Г. провела виховну годину, 
приурочену до Дня Гідності та Свободи, на тему "Невтрачене покоління". 

 14. Майстрами спеціальності «Кухар. Кондитер» підготовлено 
відеоролик «Харчуйся правильно» з метою  популяризації культури 
харчування відповідно до здорового раціону, режиму харчування та умов 
прийому їжі. 

15. Викладач Макарчук І.М.  провів виховну годину «Над Крутами 
Круки» приурочену подвигу українських юнаків. 

16.  Бакалейко О.Г. приготувала дистанційну виховну годину до Дня 
Соборності України 

17.  18 лютого Бакалейго О.Г провела виховну годину приурочену 
сьомій річниці протистоянь на Майдані «Герої не вмирають». 

18.  До Дня Героїв небесної сотні Макарчук І.М. провів  виховну 
годину «Герої живуть у наших серцях». 

19.  З нагоди 150-річчя від Дня народження Лесі Українки Старят Р.П. 
провела літературну вітальню «На гостинах у Лесі Українки». 

20. Проведено інформаційно-просвітницькі заходи: «Безпека підлітків в 
інтернеті », «Кібербулінг: як розпізнати та захиститися».  

16.  В закладі освіти проведено ряд челенджів, акцій, флешмобів. З 
метою  залучення молоді до спорту, популяризації активного відпочинку 
проведено: 

 Флешмоб «Рух заради життя!» 
 Челендж «Який твій улюблений вид спорту?» 
 Майстер клас з пішохідного туризму 

З метою створення сприятливих психологічних умов, запобігання 
стресу, депресії проведено: 

 Челендж «Танцюємо разом!» 
 Челендж «Мій рецепт від стресу» 
 Акцію «Підтримую лікарів!» 
 Челендж «Захищайся красиво!»    

17.  Протягом навчального року  проводилися зустрічі спільно із 
працівниками поліції на  профілактичні теми, зокрема: «Попередження 
вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень 
неповнолітніми». 

 



  

У 2020-2021 н.р наші учні під керівництвом своїх наставників  були 
активними учасниками та переможцями обласних конкурсів: 

1. Учениця 36 к3 групи  Шуляр Софія  взяла участь у обласному 
конкурсі читців гумористів   «Поліські пересмішники». 

2. У конкурсі на кращу вітальну «Квіткову композицію» серед 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти області. У номінації 
«Дари осені»  наша композиція «Колоситься щедрим урожаєм 
профтехосвітянська нива!» -  стала переможцем. 

3. Учениця 46 к3 групи  Юлія Мартинюк під керівництвом 
Мельникова В.В взяла участь в  обласному конкурсі патріотичної пісні 
«Поліська січ»  

4. У конкурсі іноземної пісні «НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ ДО ЄВРОПИ» 
серед євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
області наш заклад освіти отримав  перемогу у кількох номінаціях:  

- У номінації «Виконавець пісні» - ІІІ місце  
виконавець - Юлія Мартинюк, відеографи - Артем Костюкевич та 
Тарас Мулько, керівник євроклубу «Euroworld»  -  Ігор Боратинський. 

- У номінації «Оповідач» (відео) -  ІІ місце оповідач - Володимир 
Старят, керівник євроклубу «Euroworld» - Ігор Боратинський. 

- У номінації «Оповідач» (перзентація) -  ІІІ місце оповідач - 
Володимир Старят, керівник євроклубу «Euroworld» - Ігор 
Боратинський. 

5. Ансамбль «Різдвяні дзвони» Вищого професійного училища 
№ 25 смт Демидівка взяв  участь у обласному етноконкурсі «Вифлиємська 
зірка». 

6. У ІІ обласному етапі дистанційного конкурсу читців 
декламаторів «В Тарасовій думі у Лесиній пісні живе Україна моя» 
(інсценізація та композиція) - ІІІ місце. 

7. У ІІ етапі української естрадної пісні  «Юна зірка» учениця 
16к3 групи Шаула Мар’яна  посіла І місце 

8. У  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає 
ззоров’я» команда «Тандем» у конкурсі «літературно-музично-спортивних 
міні композицій» посіла ІІІ місце; у конкурсі плакатів Десятник Оксана, 
учениця 26к3 групи, посіла ІІІ місце. 

9. У ІІ етапі конкурсу «Міс профтехосвітяночка» учениця 36к3 
групи Шуляр Софія стала переможницею і отримала титул «Третя віце-
міс». 

10. За підсумками обласного конкурсу рекламних відеороликів 
«Моя професія найкраща» учні 36к3 групи (Старят Р.П., Рандюк Р.П)  
посіли ІІ місце . 

11. В обласному конкурсі «Знай і люби свій рідний край» 
декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва у номінації:  

«Народна лялька» Пожиленко Вікторія посіла II місце; 
«Бісероплетіння» Шуляр Софія посіла I місце; 



  

«В’язання шпицями і гачком» Мартинюк Юлія посіла II місце; 
«Образотворче мистецтво» Сірко Уляна посіла II 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 нормативних 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, 
нарадах при директорові. 

Фізкультурно-масова та спортивна робота 

Фізична культура і спорт, як складова частина загальнолюдської 
культури, мають відігравати один з важливих факторів національного 
прогресу, як життєвий ресурс держави, поліпшення якого повинно стати 
головним напрямком її соціальної політики. У цьому контексті збереження 
і зміцнення здоров’я учнів у період навчання - одна з актуальних проблем 
охорони здоров’я нації. 

В нашому училищі вирішенню цього питання приділяється належна 
увага, а саме:  

1. Створено хороші умови для занять фізичною культурою і 
спортом. Спортивна база училища є однією з найкращих в області. 

2. Крім уроків фізичної культури проводиться багато фізкультурно-
спортивних заходів, працюють спортивні гуртки. 
 У переддень святкування Дня фізичної культури і спорту України 
(12 вересня 2020 р.) у навчальному закладі відбулося нагородження 
перехідними кубками і грамотами переможців та призерів Спартакіади 
ВПУ №25 смт Демидівка 2019-2020 н. р. Перше місце серед юнаків - 31т3 
група, а серед дівчат - 39к3. Друге місце - групи 21т3 та 29к3. Третє місце - 
групи 11т3 та 19к3. 

В 2020-2021 н.р. дотримуючись всіх карантинних заходів у зв'язку із 
пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, змагання Спартакіади ВПУ 
№25 смт Демидівка, що включала 14 видів спорту: шахи, шашки, футбол, 
настільний теніс, спартакіада допризовників, волейбол, міні-футбол, легка 
атлетика, гімнастика, стрільба, баскетбол, армрестлінг, гирьовий спорт, 
ЗФП, вдалось успішно провести. 



  

За результатами змагань місця в загальному заліку Спартакіади 
училища розподілилися наступним чином: 

І місце посіла команда 31т3 групи серед юнаків та 16к3 групи серед 
дівчат;  

II місце - 11т3 група та 29к3 групи;  
III місце у команди 35мб3 групи та 19к3 групи. 
З 30.11.2020 р. по 07.12.2020 р. проведено спортивні заходи в рамках 

участі у Всеукраїнській програмі з популяризації здорового способу життя 
Healthy Challenge (рухлива перерва, відеоролик «Мій улюблений вид 
спорту», майстер-клас із пішохідного туризму, флешмоб «Рух заради 
здоров'я). 

8 червня 2021 р. учні та працівники закладу освіти взяли участь  у 
фізкультурно-оздоровчому заході «Рух-це здорово!» з нагоди святкування 
Дня захисту дітей та Міжнародного Олімпійського дня. 

Для успішної організації дозвілля учнівської молоді в училищі 
створена система гурткової роботи. На базі училища та гуртожитку 
працюють 4 спортивні гуртки, в яких займається 105 учнів. 

Також з метою залучення працівників училища до занять фізичною 
культурою і спортом, організації їх активного відпочинку, пропаганди 
здорового способу життя під час зимових канікул провели «Тиждень 
здоров’я» серед працівників ВПУ №25 смт Демидівка (настільний теніс, 
шашки, стрільба та волейбол). 

Уроки фізичної культури проводяться згідно програми. Якісна 
успішність з предмету «Фізична культура» за 2020-2021 навчальний рік 
становить 83,9 %, середній бал - 8,4 

Усі проведені заходи, постійно висвітлюються на сайті училища та в 
соцмережах. 
 

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 звітного періоду було виконано наступні роботи: 

- замінено вікна на енергозберігаючі ( каб. №15, каб. №9, коридор ІІІ 
поверху навчального корпусу, кабінет інспектора з кадрів) – 10 шт.; 

- проведено поточний ремонт навчального корпусу; 
- проведено поточний ремонт навчальних приміщень; 
- проведено поточний ремонт гуртожитку; 
- розпочато капітальний ремонт коридору ІІІ поверху навчального 

корпусу; 
- замінено двері навчальних кабінетів ІІІ поверху навчального 

корпусу – 4 шт.; 
- замінено учнівські крісла у кабінетах №7; 
- повністю оновлено твердий інвентар та стенди у кабінеті англійської 

мови; 
- придбано 2 телевізори, 3 ноутбуки, 2 принтери, 1 пректор та 1 екран; 
- проводиться капітальний ремонт кабінету № 15. 

                   Виплата академічної та соціальної стипендій, інші виплати 
здобувачам освіти проводяться вчасно, в повному обсязі. 

 Позабюджетні кошти – благодійний фонд, кошти від виробничої та 
господарської діяльності, надходження за надання платних послуг – 
використовується для оновлення та покращення матеріально-технічної 
бази закладу освіти. 

Фінансування навчального закладу: 
Загальний фонд – 17588377 грн. 
З них:               Заробітна плата – 10889229 грн. 
                         Нарахування на заробітну плату – 2307089 грн. 
Комунальні послуги та енергоносії – 1628082 грн. 
З них:               Тепло – 1352521 грн. 
 Вода – 23199 грн. 
 Електроенергія – 252361 грн. 
Стипендія – 2112157 грн. 
Харчування учнів – 24786 грн. 
Матеріальна допомога при працевлаштуванні учнів з числа сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування – 36484 грн. 
Інші видатки – 390548 грн. 
З них витрати: Дизельне паливо – 190754 грн. 
Вікна металопластикові – 40140 грн. 
Спеціальний фонд. 
Надходження – 1380160 грн. 
З них:        Господарська виробнича діяльність – 1272755 грн. 
                 Оренда приміщень – 3585 грн. 



  

Плата за послуги – 103430 грн. 
Витрати: Заробітна плата 41391 грн. 

Нарахування на заробітну плату – 9106 грн. 
Запасні частини – 54583 грн. 
Будівельні матеріали – 521340 грн. 
Паливно – мастильні матеріали – 110609 грн. 
Насіння кукурудзи – 49392 грн. 
Протравник  - 12457 грн. 

        Інші витрати (відрядження, навчання, передплата періодичних 
видань, доставка підручників, обслуговування оргтехніки, обладнання 
відео спостереження, поточні ремонти, миючі засоби) – 33783 грн. 

Пріоритетні завдання на 2021-2022 навчальний рік 
Аналізуючи здобутки 2020-2021 навчального року, варто 

наголосити, що наші досягнення не є випадковими чи спонтанними. 
Кожен крок продуманий і спланований. Ми маємо напрацьований 
Стратегічний план розвитку до 2025 року, який дає змогу скоординовано 
розвивати училище, щоб досягти стратегічної мети — стати одним з 
найкращих серед закладів професійно-технічної освіти регіону. Чітко 
сформовані цілі забезпечать досягнення нашої мети, та вже тепер дають 
змогу відповідати на виклики сьогодення.  

У Стратегічному плані розвитку окреслено п’ять основних цілей: 
1. Збільшити контингент та залучити талановиту молодь, 

мотивовану до навчання. 
2. Створити середовище, сприятливе для навчання, праці та розвитку 

особистості. 
3. Покращити якість персоналу. 
4. Вийти на новий рівень співпраці з роботодавцями. Залучення 

роботодавців до освітнього процесу. 
5. Підвищити рівень присутності училища в інформаційному 

середовищі. 
Наша мета є амбітною, і для того, щоб її досягти, потрібна 

консолідація зусиль усіх працівників. Важливо розуміти, що всі 
працівники є невіддільною складовою того, що відбувається у нашому 
закладі освіти, і мають величезний вплив на те, як училище розвивається 
та чого досягає. Прагнення до змін для кожного з нас  має стати стилем 
життя. Адже сучасний світ надзвичайно динамічний. Кожен, хто в той чи 
інший спосіб працює з молоддю, має змогу переконатися, наскільки 
відрізняються своїми цінностями сучасні учні від тих, що завершили 



  

навчання п’ять чи десять років. Сьогодні молодь очікує від навчання в 
училищі не так обсягу інформації, як можливості її практично застосувати 
в умовах сучасного ринку праці. 

Важливим для нас, і це зазначено у Стратегічному плані розвитку, є 
імідж. На нього неабияк впливає те, наскільки наші щоденні вчинки, 
ставлення до учнів та одне до одного є доброчесними. Адже це 
впливатиме на те, що про нас говорять інші. Професіоналізм наших 
працівників, відданість справі та орієнтованість на високу 
результативність допоможуть нашому закладу освіти стати ще 
успішнішим.  

Переконаний, що 2021-2022 навчаьний рік буде для нашого закладу 
освіти значно успішнішим! Спільними зусиллями ми можемо зреалізувати 
й інші проєкти, які відкриють нові можливості для нашого училища. 
 

 

 

 

 

 


