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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

ДНЗ « Білоцерківське професійно-технічне училище 

 ім. П.Р. Поповича» 

1.1. Коротка історична довідка про училище 

 
         Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне училище                       

ім. П.Р. Поповича» – заклад другого атестаційного рівня, підпорядкований Міністерству 

освіти і науки України, департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації. Місцезнаходження та юридична адреса: Україна, 09109, Київська область, м. 

Біла Церква, вул. Карбишева, 9-а. 

Білоцерківське професійно-технічне училище було засноване в 1927 році як школа 

фабрично-заводського учнівства з метою забезпечення робітничими кадрами ремонтних 

сільськогосподарських підприємств Міністерства сільського господарства та з метою 

забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами заводу «Сільмаш ім.1 Травня» та 

підприємств м. Білої Церкви та району. 

У 1940 році школу ФЗУ було реорганізовано у ремісниче училище № 13. 

З 1964 року училище функціонувало як технічне училище №36, яке об’єднало  два 

навчальні заклади: спеціальне ПТУ №1 і МПТУ №56. З 1972 року училище функціонує як 

МПТУ №35, потім – ТУ №15. 

Наказом Державного комітету з професійно-технічної освіти УРСР від 14 серпня 1984 

року №458 ТУ №15, контингент якого налічував понад 600 осіб, був реорганізований у 

професійно-технічне училище №5 з правом надання повної загальної середньої освіти. 

У відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України №3440 від 26.05.2009р. 

ПТУ №5 перейменовано у ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище». 

На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1440 від 

16.12.2011 року Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-технічне 

училище» перейменовано в Державний навчальний заклад «Білоцерківське професійно-

технічне училище ім. П. Р. Поповича» 

За час діяльності заклад підготував майже 30 тисяч кваліфікованих робітників, чверть з 

яких отримали кваліфікацію з двох і більше професій. Водночас із здобуттям робітничої 

кваліфікації випускники мають можливість отримати повну загальну середню освіту. 

Професійне навчання здійснюється відповідно до державних стандартів з конкретних 

професій, навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку та 

погоджених з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. 

Підготовка робітничих кадрів здійснюється за чотирма галузевими напрямками: 

«Автомобільний транспорт», «Електротехнічне виробництво», «Громадське харчування», 

«Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи». 

ДНЗ «БПТУ ім. П.Р. Поповича» розташоване у навчальному п’ятиповерховому корпусі 

площею 1616 м² з проектною потужністю на 540 місць, в якому обладнано 24 навчальних 

кабінети, оснащені технічними засобами навчання, що мають відповідне обладнання, 

устаткування та методичне забезпечення для проведення уроків. Навчальна площа кабінетів, 

лабораторій, майстерень відповідає санітарним нормам і складає відповідно від 1,8 м² до 6 

м² на одного учня. 

Училище має 7 навчально-виробничих майстерень, 4 лабораторії загальною площею 

1360м², лабораторії, спортивний, тренажерний та актовий зали, їдальню на 140 місць, 
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гуртожиток на 60 місць, футбольне поле, баскетбольний майданчик, майданчик загальної 

фізичної підготовки; бібліотеку, книжковий фонд якої налічує 29441 примірник, у тому 

числі підручники - 9829 примірників, художня література - 19612 примірників, інтерактивна 

читальня із доступом до Інтернету, книгосховище. 

Обладнано медичний пункт. Контроль за станом здоров’я учнів здійснює фельдшер. 

Санітарно-технічний стан будівель задовільний, що підтверджено щорічними актами 

готовності закладу до нового навчального року. 

Училище має веб-сайт www.bptu.kiev.ua/,   сторінку в соцмережі 
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-

531455823965496/      Навчання здійснюється в одну зміну. Курсова підготовка проходить за 

вечірньою формою навчання. Лабораторно-практичні заняття та виробниче навчання 

проводяться у групах по 10-15 осіб.  

Основним джерелом фінансування навчального закладу є кошти обласного бюджету, 

додатковим – надходження від надання платних освітніх послуг, виробничої діяльності, 

благодійні внески.  

У своїй діяльності навчальний заклад керується Законом України «Про професійно-

технічну освіту», Постановою Кабінету Міністрів від 05.08.1998р. №1240 «Про 

затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 року №225 «Положення про вище 

професійне училище та центр професійно-технічної освіти», наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 № 419 «Про організацію навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних закладах освіти», Статутом училища, іншими діючими нормативно-

правовими актами. 

Прийом учнів (слухачів) на навчання здійснюється за державним замовленням на 

підготовку робітників, замовленням служби зайнятості, а також на договірній основі з 

підприємствами, організаціями, фізичними особами. Адміністрацією училища укладено 

угоди про співпрацю, підготовку кадрів, надання робочих місць для організації виробничого 

навчання та виробничої практики з такими організаціями та підприємствами: ВАТ 

«Саливінківський цукровий завод», ПАТ «Управління виробничо-технологічного 

комплектування», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМАЗ»», ТОВ 

«Агропромгес», ТОВ «Ніктрансімперіал», ФОП «Повшедний М.П.», ПП Фірма «Босс», ПП 

торгівельно-виробнича фірма «Галант», ФОП «Денисенко Л.В.», КП «Білоцерківський 

вантажний авіаційний комплекс», Гребінківський завод технологічних комплексів, ТОВ 

фірма «Автотехніка», КП Білоцерківської міської ради «Комбінат шкільного харчування», 

УВП «УТОС», ТОВ завод «ТЕРМО-ПАК», СТ ВФ «Агрореммаш»,  ППФ «Гіпрон», АСФ 

«СФЕРА-АВТО», ПАТ «УкрАВТО». 

Станом на 01 березня  2020 року в училищі навчалися 508 учнів та слухачів, з яких: 442 

осіб – первинна професійна підготовка, 66 осіб – слухачі професійно-технічного навчання 

та перепідготовки. 

 Згідно з ліцензією серії АЕ №458903 від 27.08.2014 року училищу надано право на 

провадження професійно-освітньої діяльності за 24 професіями. 

Обсяги підготовки відповідають встановленим ліцензією нормам. 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на базі: базової загальної середньої 

освіти зі строком навчання 3 роки; повної загальної середньої освіти зі строком навчання 1 

рік. Мова навчання – українська.  
Відповідно до рішення регіональної експертної ради з ліцензування і атестації закладів 

освіти при управлінні освіти Київської обласної державної адміністрації від 30.05.2007 року 

http://www.bptu.kiev.ua/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
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протокол № 92 діяльність з надання повної загальної середньої освіти визнано атестованою 

(Свідоцтво про атестацію ЗД ІІІ №101378 реєстраційний № 1378 від 31.05.2007 року). 

Відповідно до рішення ДАК від 03.07.2017 протокол №126 та від 12.06.2018 протокол 

№130 діяльність з професійної підготовки визнано атестованою. 

Училище внесено до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДБО), до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виписка з ЄДРЮОФОП 

серія АД № 101348). 

  
1.2. Сучасний стан училища  

 
 Стратегічною метою управлінської діяльності училища є створення 

найсприятливіших умов для професійного навчання, саморозвитку та самореалізації 

особистості. 

 Місія училища - забезпечення права громадян України,  в тому числі соціально-

незахищених категорій населення (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також інші категорії громадян, які 

потребують соціальної допомоги), на професійне навчання відповідно до їхніх покликань, 

інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки регіону, країни у 

кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 

 Пріоритети училища – якість, доступність і конкурентоспроможність освіти; 

розвиток соціального партнерства та співробітництва.  

 Кінцевою метою діяльності училища є: 

-    підготовка висококваліфікованих робітників ; 

- забезпечення ефективного функціонування закладу в умовах ринкової економіки. 

 Училище  здійснює підготовку робітників відповідного рівня кваліфікації, як правило, з 

числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної 

загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення. 

 На сьогоднішній день первинна професійна підготовка в закладі здійснюється 

за 18 сучасними професіями: 
№ з/п     Код КП Назва професії  

1. 
7233 

7212 

Слюсар-ремонтник ; 

Електрозварник ручного зварювання. 

2. 
7231 

8322 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

Водій автотранспортних засобів (категорії «С»). 

3. 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

4. 

7231 

8322 

8332 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

Водій автотранспортних засобів (категорії  «С»); 

Машиніст крана автомобільного 

5.    8332 Машиніст крана автомобільного 

6. 
7212 

   7213 

Електрогазозварник; 

Рихтувальник  кузовів 

7. 7212 Електрогазозварник 

8. 
5122 

   5123 

Кухар; 

Офіціант 

9. 5122 Кухар 

10. 8211 Токар 

11. 8211 Фрезерувальник 
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12. 
8211 

7231 

Токар; 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

13. 
7241 

7231 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

14. 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В»). 

15. 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «С»). 

16. 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «СЕ»). 

17 8211 Верстатник широкого профілю 

18 7233 Слюсар-ремонтник 

 

Училище є юридичною особою, діє на підставі Статуту, має самостійний баланс, рахунки 

в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку із своїм найменуванням та із 

зображенням Державного Герба України.  

 

 

1.3. Матеріально-технічна база 

 

 Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих 

кадрів училище використовує навчально-матеріальну базу . 

 Освітній процес проводиться у типовому п’ятиповерховому корпусі,  

розташованому на земельній ділянці 3,2 га.  

В училищі є 24 навчальних кабінети, 4 лабораторії, 7 майстерень виробничого 

навчання, Інформаційно-ресурсний центр, конференц-зал, спортивний зал, спортивний 

майданчик, актова зала, бібліотека з Інтернет-залою, медпункт, їдальня та гуртожиток.   

Чотири кабінети, з них: конференц-зал, інформаційно-ресурсний центр, навчальні 

кабінети хімії, інформатики обладнані мультимедійним комплексом з інтерактивною 

дошкою. 

Протягом 2019/2020 н. р. в училищі створено Навчально-практичний центр 

зварювального виробництва, де встановлені сучасні зварювальні апарати. 

 Приміщення і споруди училища обладнані відповідно до діючих нормативів і 

санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил пожежної 

безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

 Трудовий розпорядок в училищі визначається правилами внутрішнього 

розпорядку. 

 Колективний договір діє на 2020-2023 роки. На сьогоднішній день пройшли 

консультації між профспілковим комітетом та адміністрацією училища  з питань підготовки 

колективного договору на наступний період.  

Керівний та педагогічний склад училища  сформований згідно зі штатним розписом. 

Станом на 01.06.2020 року, в училищі працює 90 працівників, у тому числі педагогічних 

працівників – 70 чоловік. 

Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо-кваліфікаційним 

характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку кваліфікованих робітників на рівні 

вимог Державного стандарту. 
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1.4. Фінансово-господарська діяльність 

 

 Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення училища 

визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими та 

нормативно-правовими актами. 

 Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист учнів та 

педагогічних працівників училища, в межах обсягів регіонального замовлення, 

здійснюється відповідно до законодавства. 

 Училище є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та 

іншими пільгами згідно із законодавством. 

 В училищі забезпечується своєчасне складання в установленому порядку річного 

кошторису доходів і видатків та подача його на затвердження до департаменту освіти і науки 

Київської облдержадміністрації. 

        За звітний період заборгованості із платежів до бюджету та перед працівниками по 

заробітній платі немає. У повному обсязі проведені рахунки з учнями по виплаті стипендії. 

 Використання коштів спеціального фонду спрямовувалося на зміцнення 

матеріально-технічної бази училища. 

 

Звіт за 2019 рік (вересень-грудень) 

  

                     По загальному фонду бюджету                                                             тис. грн 

Профінансовано і використано 5193,1 

в тому числі:   

Оплата праці                                                                                           2978,4 

Нарахування на заробітну плату                                                     603,3 

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря                         96,2 

Продукти харчування                                                                            81,9 

Оплата  послуг  (крім  комунальних)                                                        132,7 

Оплата відряджень 4,4 

Оплата комунальних послуг                                                              515,6 

Виплата стипендій і допомог                                                            780,6 

По коштах отриманих як плата за послуги надійшло 694,3 

в тому числі:   

Навчання токарів 400,5 

За проходження виробничої практики                                                                    28,0 

Добровільні внески батьків 134,7 

Навчання 131,1 

Витрати складають                                                                 540,5 

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря                         201,5 

Стипендії                     95,9 

Оплата послуг (телефон, інтернет, заправка картриджів, сміття) 10,2 

Зарплата та нарахування 232,9 
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Звіт за 2020 рік (січень-червень) 

  

                    По загальному фонду бюджету    тис. грн.  

Профінансовано і використано 9793,7 

в тому числі:  

Оплата праці                                                                                           6464,8 

Нарахування на заробітну плату                                                     1422,2 

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря                         29,9 

Продукти харчування                                                                            124,7 

Оплата послуг (крім комунальних)                                                        109,9 

Олата відряджень 1,5 

Оплата комунальних послуг                                                              445,7 

Виплата стипендій і допомог                                                            1195,0 

По коштах отриманих як плата за послуги надійшло 843,3 

в тому числі:  

Навчання токар 638,7 

За проходження виробничої практики                                                                    34,2 

Навчання 68,4 

Добровільні внески батьків 58,5 

Спонсорська допомога в матеріальній формі 43,5 

Витрати складають                                                                 892,4 

Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря                         183,7 

відшкодування комунальних витрат                     4,8 

Оплата послуг (телефон, інтернет, заправка картриджів, вивіз сміття) 5,8 

Стипендії  141,6 

Зарплата та нарахування 426,6 

  

Спонсорська допомога: 

• від спонсорів отримано різних товарів і обладнання - 817,4 тис. грн. 

За виробничу практику учнів: 

• надійшло коштів на суму - 62,2 тис. грн. 

 

1.5. Використання інформаційних ресурсів в адміністративній роботі 

 

  Училище постійно удосконалює роботу щодо програмно-технічного та 

інформаційного забезпечення своєї діяльності, слідкує за змінами в сучасних 

інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних технологіях, системному 

програмному забезпеченні.  

    Училище  працює через мережу Інтернет з: 

- ЄДЕБО (Єдиною електронною базою освіти) в он-лайн режимі; 

- Автошкола (облік учнів та формування свідоцтва водіїв); 

- робота з електронним підписом документів центру оцінювання знань. 
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Електронні ресурси: 

web-сайт училища https://bptu.kiev.ua/ 

 e-mail: 5ptu@ukr.net  

Училище забезпечує вільний доступ до мережі Wi-Fi в навчальному корпусі, 

інформаційно-ресурсному центрі, бібліотеці, методичному кабінеті. 

 

Ми в соціальних мережах: 

Facebook  https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-
Поповича-531455823965496/   
 

2. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА 

 

2.1. Організація навчально-виробничої роботи 

 

      Навчально-виробничий процес в училищі відповідає вимогам Державного стандарту 

професійно-технічної освіти та здійснюється на підставі Положення   про   організацію   

навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 419 та інших законодавчих і 

нормативно-правових актів.  

   Навчально-виробничий процес в училищі проводиться згідно з річним планом 

роботи закладу освіти, розглянутим та схваленим на засіданні педагогічної ради. План містить  

аналіз діяльності за минулий рік та визначає основні напрямки діяльності закладу та важливі 

проблеми, над якими працює колектив протягом поточного навчального року. Кожний розділ 

плану відповідає меті та завданням закладу освіти. На виконання річного плану розроблено 

плани роботи на місяць.  

 В училищі   діє 5-ти денний робочий тиждень. Загальне тижневе навантаження 

відповідає навчальним планам і не перевищує 36 годин, тривалість навчального дня не 

перевищує 8 академічних годин, академічна година має 45 хвилин. 

  Графік навчального процесу включає теоретичне та виробниче навчання, виробничу 

практику в навчально-виробничих майстернях та на підприємстві, поетапну кваліфікаційну 

атестацію, державну кваліфікаційну атестацію та канікули. 

  Якість підготовки учнів оцінюється за 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних 

досягнень. Результати оцінювання знань учнів відображаються в журналах теоретичного та 

виробничого навчання, які ведуться згідно інструкцій. 

  Поурочно-тематичні плани, розроблені викладачами і майстрами виробничого навчання 

з кожного предмета і з кожної професії розглянуті на засіданнях методичних комісій та 

відповідають вимогам робочих навчальних планів, робочих навчальних програм та типових 

навчальних програм.  

  Наявна навчально-матеріальна база навчальних кабінетів і майстерень дозволяє реально 

організувати і здійснювати навчальний процес у повному обсязі відповідно до  вимог програм 

підготовки з кожного предмету і професії. 

   

2.2. Педагогічні працівники 
 

 Навчальний процес здійснює 70 педагогічних працівників, з них:  

- 1 директор; 

- 3 заступники директора; 

https://bptu.kiev.ua/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
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- 1 старший майстер; 

- 2 методисти; 

- 16 викладачів загальноосвітніх дисциплін; 

- 7 викладачів професійно-технічної підготовки; 

- 34 майстрів виробничого навчання;  

- 6 інших педагогічних працівників. 

Педагогічний склад володіє високим рівнем майстерності та вміннями, що дозволяють 

забезпечувати ефективний процес викладання й навчання відповідно до вимог і стандартів 

 Заклад укомплектований  викладачами та майстрами виробничого навчання для підготовки 

робітничих кадрів. Забезпеченість становить 100%. Базова і фахова освіта викладачів, 

майстрів відповідає вимогам напряму підготовки робітничих кадрів. Терміни проходження 

атестації та курсів підвищення кваліфікації відповідають вимогам Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України. 

 Педагогічне навантаження розподілено раціонально, не перевищує нормативи і 

складає для  одного викладача від 720 до 1080 годин на рік, а для сумісників до 360 годин 

на рік. 

  Протягом 2019/2020 н. р. курси підвищення кваліфікації пройшли 15 

педагогічних працівників згідно затвердженого плану-графіку. За результатами рішення 

атестаційної комісії у 2019/2020 н. р. пройшли атестацію та підвищили свій кваліфікаційний 

рівень 10 педагогів.  

 

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 н. р. 

 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Спеціальність за дипломом 

(кваліфікація),(робітничий та  

тарифний розряд для майстрів в/н) 

Посада Педагогічний 

стаж, стаж на 

посаді 

Курсова 

перепідготовка, де, 

рік проходження 

(за всіма 

предметами) 

Результати  

попередньої 

атестації, коли 

На яку 

категорію, 

педагогічне 

звання 

претендує 

2 3 4 5 6 7 8 

Демко 

 Микола 

Вікторович 

Монтаж і ремонт промислових 

устаткування, технік-механік, 

майстер в/н, слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування 5 

розряду, слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 5 розряду. 

Майстер 

виробничого 

навчання 
 

31 

31          

КНЗ КОР 

«Київський 

обласний інститут 
післядипломної 

освіти 

педагогічних 
кадрів, 2015 р. 

  

Відповідність 

раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню «майстер 

в/н  І категорії» 
 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 
педагогічному 

званню 

«майстер в/н  І 
категорії» 

Присяжнюк 

Микола 
Володимирович 

Товарознавство і організація торгівлі 

непродовольчими товарами, 
товарознавець вищої кваліфікації, 

історія, вчитель історії і 

суспільствознавства, 5 розряд кухаря, 

5 розряд офіціанта, 14 тарифний 

розряд. 

Майстер 

виробничого 
навчання 

32 

32 

Інститут 

післядипломної 
освіти інженерно-

педагогічних 

працівників, 2016 

р. 

Відповідність 

раніше 
присвоєному 

педагогічному 

званню «майстер 

в/н  І категорії» 

 

Відповідність 

раніше 
присвоєному 

педагогічному 

званню 

«майстер в/н  І 

категорії» 

Зануда Микола 
Іванович 

Інструктор з індивідуального 
навчання водінню, водій категорії 

«В», «С», 13 тарифний розряд. 

Майстер 
виробничого 

навчання 

водіння 
транспортних 

засобів 

21 
19 

Національна 
академія 

педагогічних наук 

України, ДВНЗ 
«Університет 

менеджменту 

освіти», 
Білоцерківський 

Відповідність 
раніше 

присвоєному 13 

тарифному розряду 

Відповідність 
раніше 

присвоєному 

13 тарифному 
розряду 
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інститут 

неперервної 

професійної освіти, 

2019 р. 

Чирка Андрій 

Петрович 

Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія, вчитель історії і 

правознавства, викладач ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації, організатор освіти. 

Правознавство, юрист. 

Викладач 

історії, 

правознавства
, 

громадянської 

освіти 

16        16 Департамент 

освіти і науки 

Київської обласної 
державної 

адміністрації  КНЗ 

КОР «Київський 
обласний інститут 

післядипломної 

освіти 
педагогічних 

кадрів», 2019 р. 

Відповідність 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії             

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційно

ї категорії   
«спеціаліст І 

категорії» 

Ільченко Галина 

Юріївна 

Економіка, інформатика і 

автоматизовані системи управління, 
інженер економіст. 

Викладач  

інформатики і 
економіки 

19         

1 

Навчається на ІІ 

курсі ступеня 
«магістр» 

факультету 

інформатики 
Національного 

університету ім. 

М.П. Драгоманова 
 

Присвоєна 

кваліфікація 
 «спеціаліст ІІ 

категорії» 

Присвоєння 

кваліфікаційно
ї категорії   

«спеціаліст І 

категорії» 
 

 

 
 

Кригіна Галина 

Михайлівна 

Бібліотечна справа, бібліотекар 

середньої кваліфікації. 

Вихователь 

гуртожитку 

 19 

19 

Департамент 

освіти і науки 
Київської обласної 

державної 

адміністрації  КНЗ 
КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної 
освіти 

педагогічних 

кадрів», 2015р. 

Відповідність 

раніше присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії             

«спеціаліст ІІ 
категорії» 

Відповідність 

раніше 
присвоєній 

кваліфікаційні

й 
категорії             

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

Синявський 

Микола 

Петрович 

Механізація сільського господарства, 

технік механік, інструктор з 

індивідуального навчання водінню, 
практичне керування транспортним 

засобом категорії: «А1», «А», «В1», 

«В», «С1», «С», «Д1», «Д», «ВЕ», 
«С1Е», «СЕ». 

Майстер 

виробничого 

навчання 
водіння 

транспортних 

засобів 

16 

16 

Національна 

академія 

педагогічних наук 
України, ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 
освіти», 

Білоцерківський 

інститут 
неперервної 

професійної освіти, 

2019 р. 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 13 
тарифному розряду 

Відповідність 

раніше 

присвоєному 
13 тарифному 

розряду 

Радчук Ігор 
Петрович 

Монтаж, технічне обслуговування та 
ремонт холодильно-компресорних 

машин та установок, технік –механік; 

практичне керування транспортним 
засобом категорії: «А1», «А», «В1», 

«В», «С1», «С», «Д1», «Д», «ВЕ», 

«С1Е», «СЕ». 

Майстер 
виробничого 

навчання 

водіння 
транспортних 

засобів 

11         
4 

Національна 
академія 

педагогічних наук 

України, ДВНЗ 
«Університет 

менеджменту 

освіти», Інститут 
післядипломної 

освіти інженерно-
педагогічних 

працівників, 2015 

р. 

Встановлено 12 
тарифний розряд 

 

Встановлення 
13 тарифного 

розряду 

 

Ходисько Руслан 

Миколайович 

Технологія та устаткування 

зварювання, інженер-механік-
дослідник, електрогазозварник 4 

розряду, водій автотранспортних 

засобів (категорія «С»), 12 тарифний 

розряд. 

Майстер 

виробничого 
навчання 

4 

2 

Національна 

академія 
педагогічних наук 

України, ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 

Білоцерківський 
інститут 

неперервної 
професійної освіти, 

2019 р. 

Встановлено 12 

тарифний розряд 
 

Встановлення 

13 тарифного 
розряду 
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Дяченко Віктор 

Володимирович 

 

 
 

 

 
 

 

Гідротехнічне будівництво, технік-

гідротехнік, штурманська тактична 

морської ракетоносної авіації, офіцер 

з вищою військово-спеціальною 
освітою – штурман-інженер. 

Викладач 

правил 

дорожнього 

руху 

20 

2 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України, ДВНЗ 
«Університет 

менеджменту 

освіти», 
Білоцерківський 

інститут 

неперервної 
професійної освіти, 

2019 р. 

 Присвоєння 

кваліфікаційно

ї категорії   

«спеціаліст ІІ 
категорії» 

 

Курси підвищення кваліфікації у 2019/2020 н. р. пройшли: 

 
н\п Прізвище, ім'я, по батькові 

слухача (повністю) 

Посада Заклад післядипломної 

освіти 

1. 

Авраменко Олександр Вікторович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

2. 

Онопко Віктор Миколайович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

3. 

Бакай Василь Ігорович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

4. 

Демко Микола Вікторович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

5. 

Сливка Галина Степанівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

6. 

Радчук Ігор Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

7. 

Вовчек Олег Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 

8. 
Шевченко Тарас Григорович  

Викладач захисту 

Вітчизни 

КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут 
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післядипломної освіти 

педагогічних кадрів 

9. 

Плигань Зінаїда Олександрівна  
Заступник 

директора з ВР 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти АПН України 

10. 

Лужанська Галина Володимирівна 
Заступник 

директора з НВР 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти АПН України 

11. 

Кузьменко Олександр 

Анатолійович 

викладач фізичної 

культури 

КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

12. 

Кригіна Галина Михайлівна  
вихователь 

гуртожитку 

КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

13. 

Фанасєєва Леся Миколаївна  викладач історії 

КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

14. 

Рубан Ірина Леонідівна 
 викладач 

фізичної культури 

КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів» 

 

15 

Зеленець Світлана Вікторівна 
викладач 

спецдисциплін 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти 
 

 Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо-кваліфікаційним 

характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку кваліфікованих робітників на 

рівні вимог державного стандарту. 

 Викладач-методист – 4 

 Старший викладач – 2 

 Спеціаліст вищої категорії – 14 

 Спеціаліст І категорії – 7 

 Спеціаліст ІІ категорії –5 

 Майстер в/н І категорії – 9 

 Майстер в/н ІІ категорії – 3 

 

2.3. Формування контингенту учнів 
       Формування контингенту учнів та слухачів закладу здійснюється відповідно до ліцензій 

та правил прийому до ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.                          

П.Р. Поповича», розроблених на основі Типових правил (затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 29.05.2013 за №823/23355), зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН 
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№1550 від 12.12.2019 р. в межах державного і регіонального  замовлення на конкурсній 

основі (конкурс свідоцтв або атестатів), а також за кошти фізичних і юридичних осіб, за 

направленнями міськрайонного центру зайнятості. 
      Правила прийому своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової 

інформації, активну профорієнтаційну роботу з використанням друкованої продукції, 

мережу Інтернет. 
      Прийом учнів до навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад і обов’язки 

якої визначаються наказом директора училища. 
Усі вступники користуються рівними правами. Вони подають на ім’я директора заяву про 

прийом на навчання із зазначенням обраної професії, місця проживання. До заяви додають 

документи про освіту (оригінали), медичну довідку встановленого зразка, фотокартки. 

Особові справи учнів зберігаються відповідно до вимог і сформовані відповідно до правил 

прийому. 
      Зарахування учнівської молоді до складу учнів училища оформляється відповідними 

наказами. Записи в книзі наказів про зарахування учнів та слухачів (З-УДЗ, З-СПН) 

здійснюються згідно з вимогами Інструкції про порядок ведення книг наказів про 

контингент учнів та слухачів (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2003    № 

278). Всі учні занесені до поіменної книги. 
       Своєчасно вноситься інформація до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 
       Професійне навчання працюючого населення проводиться за курсовою формою 

підготовки (строк навчання від трьох до шести місяців). 
Формування контингенту учнів та слухачів закладу починається з профорієнтаційної роботи 

серед учнів загальноосвітніх шкіл міст Білої  Церкви, Фастова, Таращі та Білоцерківського, 

Рокитнянського, Васильківського, Таращанського районів, а також інших областей України. 
Щорічно розробляються заходи щодо організації профорієнтаційної роботи навчального 

закладу відповідно до спільного плану заходів департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації. 

За кожним педагогічним працівником училища для профорієнтаційної роботи 

закріплено школи міста. Викладачі та майстри виробничого навчання, відвідуючи 

педагогічні ради, батьківські та учнівські збори в загальноосвітніх навчальних закладах, 

знайомлять учнів шкіл із можливістю здобуття робітничої професії. 

Під час проведення заходу «День відкритих дверей» випускники загальноосвітніх шкіл 

знайомляться з історією та традиціями навчального закладу, його матеріально-технічною 

базою, оглядають виставку продукції, яка випускається під час проведення уроків 

виробничого навчання, майстри виробничого навчання демонструють «майстер-клас» з 

професій. 

Широко застосовуються для проведення профорієнтаційної роботи і засоби масової 

інформації: місцева преса, радіо та телебачення, функціонує веб-сайт закладу 

www.bptu.kiev.ua/,   сторінка в соцмережі https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-
технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/        

            

Фактичний контингент учнів станом на 01.06.2020 

№ 

за/п 

Код за 

ДК 

України 

Назва професії 

Вид 

професійної 

підготовки С
т
р

о
к

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

(р
о
к

и
) 

осіб за курсами 

I

І ІІ ІІІ ТУ слухачі 

http://www.bptu.kiev.ua/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
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2.3.1. Профорієнтаційна робота  

 
   З метою формування контингенту проводиться профорієнтаційна робота серед учнів 

шкіл міста і району, згідно заходів, які затверджуються наказом директора училища.  

 

 

 

7231 

8322 

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів; 

Водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»). 

ППП 

Пр.П 
3 2  

2

27 

4

45 
 

 7231 
Слюсар з ремонту  колісних 

транспортних засобів 
ПТН 0,6     1 

 

7231 

8322 

 

8332 

Слюсар з ремонту  колісних 

транспортних засобів ; 

Водій автотранспортних засобів 

(категорії  «С»); 

Машиніст крана автомобільного 

ППП 

 
3 

2

27 
 

25 

2

19 
  

 8332 Машиніст крана автомобільного 

ППП 

ПТН 

Пр.П 

0,4     1 

 
7212 

7213 

Електрогазозварник; 

Рихтувальник  кузовів 

ППП 

 
3 

2

27 

2

25 

2

22 
  

 7212 Електрогазозварник 

ППП 

ПТН 

Пр.П 

ПК 

0,5     39 

 
5122 

5123 

Кухар; 

Офіціант 
ППП 3 

2

27 

2

25 

2

19 
  

 5122 Кухар 

ППП, 

Пр.П, 

ПК, 

ПТН 

0,6     1 

 8211 Токар ПТН 0,5     2 

 
8211 

7231 

Токар; 

Слюсар з ремонту  колісних 

транспортних засобів 

ППП 3 
2

27 

2

16 

2

22 
  

 
7241 

7231 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; 

Слюсар з ремонту  колісних 

транспортних засобів 

ППП 3 
2

29 

2

24 

2

22 
  

 8322 
Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В»). 
ПТН 0,2     11 

 8322 
Водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»). 
ПТН 0,2     10 

 8322 
Водій автотранспортних засобів 

(категорії «СЕ»). 
ПТН 0,2     15 

 7233 Слюсар-ремонтник ПТН       

 8322 
Водій автотранспортних засобів 

(категорії «С1»). 
ПТН       

Всього: 
137 113 131 45  

426 80 
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Протягом 2019/2020 н. р. проведено наступні профорієнтаційні заходи: 

 
н\п Категорія 

учасників 

Тематика заходу Результат  

1. Педагогічний 

колектив, 

здобувачі освіти  

Профорієнтаційний захід «ПРОФ FEST 

OK» 

Презентація закладу, 

популяризація  робітничих 

професій. 

2. Викладачі 

закладу, учні 

шкіл 

Профорієнтаційні тренінги  Презентація закладу, 

популяризація  робітничих 

професій, формування 

контингенту. 

3. Педагогічний 

колектив, 

здобувачі освіти 

Розповсюдження рекламної продукції – 

флаєрів, буклетів для вступників 

 

Презентація закладу, 

популяризація  робітничих 

професій, формування 

контингенту. 

4. Педагогічний 

колектив 

Розміщення інформації для вступників на 

веб-сайті училища www.bptu.kiev.ua/,   в 

соцмережі 

https://www.facebook.com/Білоцерківське-
професійно-технічне-училище-ім-П-Р-
Поповича-531455823965496/ та 

інформаційних стендах 

Презентація закладу, 

популяризація  робітничих 

професій, формування 

контингенту. 

 
 Використання можливостей ЗМІ для популяризації професійної освіти 

 

2.4. Організація виробничої практики та виробничого навчання 

 
   Практична підготовка здобувачів освіти училища регламентується постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого 

н\п Автор Назва публікацій Назва ЗМІ 

1. Л. Шекера 

З. Плигань 

Ніколи знову!  Газета «Майдан-Брок» 

№ 20, 16 травня 2019 р. 

2. Л. Шекера 

З. Плигань 

Фестиваль 

професій 

Газета «Майдан-Брок» 

№ 17 25квітня  2019 р. 

3. Л. Шекера 

З. Плигань 

Глобальна мережа 

має бути 

безпечною! 

Газета «Майдан-Брок»  

№ 7 14 лютого  2019 р. 

4. Л. Шекера 

З. Плигань 
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навчання та виробничої практики» від 7 червня 1999 р.   № 992 (зі змінами), «Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006  № 419 (зі 

змінами). 

   Основними видами практичного навчання учнів є уроки виробничого навчання, а 

також виробниче навчання та виробнича практика на виробництві. Перелік видів 

практичного навчання визначається робочими навчальними планами та програмами 

практик, терміни їх проведення – графіками навчального процесу. 

   З метою забезпечення практичної підготовки учнів у 2018/2019 н. р. між училищем  

та підприємствами, установами, організаціями, у тому числі, фізичними особами-

підприємцями, укладаються договори про навчально-виробничу практику. Всього укладено 

-145 договорів. 

 

 

   Базами для проведення виробничого навчання та виробничої практики 

учнів у 2019/2020 н. р. були: 

 

 

Професія Назва підприємства 

Токар; Слюсар з 

ремонту колісних 

транспортних засобів 

ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (м. Біла Церква) 

ПАТ «Сфера-Авто» (м. Біла Церква) 

ПП «Бриг» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Фастівка» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Роктранс» (м. Біла Церква) 

ПМП «ОВВА» (м. Біла Церква) 

ФОП «Калініченко» (м. Біла Церква) 

ФОП «Коломієць» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Агрофірма-Колос» (м. Біла Церква) 

ФОП «Мельничук» (м. Біла Церква) 

Кухар. Офіціант кафе «Пристань» (м. Біла Церква) 

кафе «Ноєв Ковчег» (м. Біла Церква) 

кафе «Палладіум» (м. Біла Церква) 

кафе «Садиба» (м. Біла Церква) 

кафе «Бірюза» (м. Біла Церква) 

ПП «Критюк О.М.» (м. Біла Церква) 

кафе «Торнадо» (м. Біла Церква) 

кафе «Мілан» (м. Біла Церква) 

кафе «Колиба» (м. Біла Церква) 

кафе «Ze Grill» (м. Біла Церква) 

Електрогазозварник; 

Рихтувальник кузовів 

ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» (м. Біла Церква) 

ТОВ ТЕРМО-ПАК» (м. Біла Церква) 

ТВВ «Білоцерківський кар’єр»  (м. Біла Церква) 

ТОВ «ГРАНТЕХІНЖЕНЕРІНГ» (м. Біла Церква) 

ТОВ «ЕСІ Промметал» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Механік – 2» (м. Біла Церква) 
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ФГ «Відродження» (с. Ожигівка») 

ТОВ «Шамраївське» (с. Руда) 

ФОП «Стойчик» (смт. Ставище) 

ТОВ «Праймстіл» (м. Київ) 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів; 

водій 

автотранспортних 

засобів категорії «С»; 

Машиніст крана 

автомобільного 

УКРБУДФІРМА (м. Вишневе) 

ТОВ «Інтер Агросервіс» (м. Біла Церква) 

ПП «Бриг» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Агрошляхбуд» (м. Жашків) 

ТОВ «Ківшовата Агро» (с. Ківшовата) 

ТОВ «Металтехресурс» (м. Київ) 

ФОП «Письменка» (м. Узин) 

ФОП «Счастливий» (м. Біла Церква) 

ПП «Прайм – Брух» (м. Біла Церква) 

ТОВ СТО «Екіпаж» (м. Біла Церква) 

Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування; 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів 

ППТА «Ікарус» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Ольшаницький каменедробильний завод» 

ТОВ «Ресурс Активи» (смт. Рокитне) 

ПП «Агро Потіївка» (с. Потіївка) 

ФОП «Святюк» (м. Біла Церква) 

СПД ФО «Сандул» (м. Біла Церква) 

ПП «Прам Агро Рось» (м. Біла Церква) 

ПП «Русс» (м. Біла Церква) 

СТО «Спартак» (м. Біла Церква) 

ФОП «Кондратюк» (м. Біла Церква) 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів; 

водій 

автотранспортних 

засобів категорії «С» 

ФОП «Мартинчук» (м. Біла Церква) 

ФОП «Галюк» (м. Біла Церква) 

ТОВ «Агрофірма «Росішки» (с. Росішки) 

ФОП «Гайдайчук «ДИЗ-АВТО» (м. Біла Церква) 

ФОП «Іваніцький» (м. Біла Церква) 

СФГ «ЛЕВАДА» (с. Богатирка) 

СФТ «Перспектива» (с. Княжа Криниця) 

ТОВ «Земля Томилівська» (с. Томилівка) 

Агрофірма «Нива» (с. Пищики) 

ТОВ «Скибинці» (с. Скибинці) 

 

Організація виробничої практики та виробничого навчання на виробництві у 

2019/2020 н.р. 
 

Група Професія Термін виробничої 

практики та виробничого  

навчання 

121 Токар; Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

01.04.-24.06.2020 

131 21.04.-19.06.2020 

113 
Електрогазозварник; Рихтувальник кузовів 

01.04.-24.06.2020 

123 24.02.-30.03.2020 
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133 16.03.-16.06.2020 

114 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; водій автотранспортних засобів 

категорії «С»; Машиніст крана автомобільного 

28.04.-24.06.2020 

124 17.03.-29.04.2020 

134 04.05.-19.06.2020 

116 

Кухар; Офіціант 

09.06.-26.06.2020 

126 08.06.-26.06.2020 

136 01.05.-19.06.2020 

117 Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів 

21.04.-24.06.2020 

127 16.03.-16.04.2020 

137 02.04.-18.06.2020 

135 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

02.04.-18.06.2020 

213 24.03.-18.06.2020 

214 24.03.-18.06.2020 

 

2.5. Співпраця з роботодавцями 

 
  Напрямки співпраці з роботодавцями: 

• укладання Договорів про працевлаштування випускників; 

• участь фахівців підприємств у проведенні ДКА; 

• запрошення фахівців підприємств для проведення майстер-класів, участі у конкурсах 

фахової майстерності; 

• екскурсії, ознайомлення з роботою підприємств; 

• проведення спільних заходів, круглих столів, ярмарок вакансій, Днів кар'єри. 

 

 З метою працевлаштування випускників дирекція училища щорічно укладає договори про 

працевлаштування.  

За 3 роки кількість укладених договорів зросла майже в 5 разів: 

                  2018  – 4 договори на підготовку 120 учнів 

                  2019  - 20 договори на підготовку 180 учнів 

                  2020  – 4 договорів на підготовку 50 учнів 

  

ПРОБЛЕМА: Договори укладаються як правило на 3-5 років. Однак, значна кількість 

роботодавців, які потенційно можуть бути соціальними партнерами відмовляються укладати 

довгострокові угоди у зв’язку з економічною нестабільністю. 

 

Реалізація інших напрямків співпраці: 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» було  укладено 

договір про співпрацю з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини 

«Україна», Інженерно-технологічний інститут, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст з спеціальностей: транспорт, харчові технології. 

  
ПРОПОЗИЦІЇ щодо вдосконалення роботи з роботодавцями: 

1. Створення бази даних роботодавців Київського регіону. 

2. Активізація співпраці з Державною службою зайнятості. 

3. Популяризація училища і робітничих професій у засобах масової інформації.  
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4. Реалізація дієвих форм співпраці з роботодавцями.  

5. Залучення роботодавців регіону до училищних заходів (ДКА, ПА, Дні відкритих 

дверей, майстер-класи). 

6. Спільна взаємодія адміністрації, педагогічного колективу й учнів із роботодавцями 

регіону. 

 

2.5.1. Працевлаштування випускників 

 
   Працевлаштування випускників училища здійснюється відповідно до «Порядку 

працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких 

проводилася за державним замовленням», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 р. № 784. 

  На підставі укладених Договорів із змовниками робітничих кадрів випускники 

училища отримують «Направлення на роботу» із «Зворотнім талоном до направлення на 

роботу». «Направлення на роботу» видається випускникам разом з врученням диплому, 

«Зворотний талон» повертається до закладу протягом 5 днів з дня закінчення закладу.  

Протягом трьох  останніх років було випущено  504 осіб, усі отримали дипломи 

кваліфікованого працівника. У 2018році випуск становив 181 осіб, з яких працевлаштовано 

178осіб, відповідно у 2019 р. 148 особи, у 2020 році - _178 осіб. 

 

Працевлаштування випускників у 2019 році 

 

Випуск кваліфікованих робітників - 145, з них: 

• 98 %   отримали гарантоване робоче місце за обраною професією 

• 1 %     продовжили навчання 

При цьому, 98 % випускників працевлаштовані саме на підприємствах, установах і 

організаціях Київського регіону. 

 

Працевлаштування випускників у 2020році 

Випуск кваліфікованих робітників - 178, з них: 

• 93 %   отримають направлення на роботу за професією 

 

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

3.1. Завдання та зміст методичної роботи 

 
Методична робота в училищі у 2019/2020 н. р. спланована та проводилася на підставі: 

- Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 1119. 

- Рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи в системі 

післядипломної педагогічної освіти, розроблених науково-методичним центром середньої 

освіти Міністерства освіти і науки України (Лист МОН від 03.07.2002 № 1/9-318). 

- Наказу по училищу  «Про організацію навчально-методичної роботи з 

педагогічними кадрами в училищі у 2019/2020 н. р.». 

- Річного плану роботи на 2019-2020 навчальний рік. 
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Узагальнені дані про головні досягнення та інновації методичної служби в закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти за 2019-2020 навчальний рік 

 

 Науково-методична проблема, над якою працював колектив училища  у звітному періоді 

"Формування компетентного учня через підвищення професійної майстерності 

педагогів в контексті сучасних освітніх технологій".  В училищі  працює 5 методичних 

комісій. 

З метою реалізації загальної методичної проблеми методична робота педагогічного 

колективу була спрямована у таких напрямках: 

1. Модернізація змісту професійної освіти - передумова професійної мобільності та 

конкурентоспроможності випускника: 

- розробка нових освітніх стандартів; 

- оновлення діючих професій; 

- нові напрямки підготовки кваліфікованих робітників. 

2.  Підготовка робітничих кадрів для підприємств України - нові можливості 

працевлаштування випускника. 

У межах роботи над визначеними методичними темами методичні комісії 

працювали над вирішенням наступних проблем та завдань: 

- організація ефективної роботи методичних комісій; 

- впровадження інтеграційних методик; 

-  формування компетентної особистості педагога в умовах інноваційного 

розвитку освітнього середовища; 

- урізноманітнення організації позаурочної діяльності учнів; 

-  реалізація диференційованого оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти. 

З метою створення оптимальних умов для професійного зростання педагогічних 

працівників, поглибленого вивчення найбільш важливих питань навчально-виховного 

процесу, підвищення якості проведення навчальних занять всіх видів підготовки, 

впровадження наставницької роботи, пропаганди та впровадження позитивного 

педагогічного досвіду в училищі  працює «Школа передового педагогічного досвіду» та  

«Школа молодого педагога». 

Педагогічний колектив брав результативну участь в обласних  оглядах- конкурсах 

кабінетів, майстерень, бібліотек: 

•  Призове місце  в обласному конкурсі-огляді методичних кабінетів закладів ПТО 

Київщини.  Методисти: Л. Шекера , Л. Фанасєєва. 

У звітному періоді педагогічний колектив училища здійснював системну роботу в 

напрямку модернізації змісту професійної освіти. Оновлення змісту професійної освіти 

повинно максимально синхронізуватися зі змінами на ринку праці і є однією з передумов 

успішного та перспективного розвитку навчального закладу. Нові професії одночасно 

задовольняють потреби галузевих роботодавців у кваліфікованих професійно мобільних та 

широко обізнаних працівниках і потреби молоді у професійній самореалізації. 

Основою подальшого економічного зростання нашої країни, поліпшення добробуту її 

громадян є підвищення ефективності всіх галузей вітчизняного виробництва, для 

забезпечення якого вкрай необхідні освічені, компетентні, висококваліфіковані кадри. 

Інтенсивний розвиток сучасних технологічних процесів висуває нові вимоги до підготовки 

робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти. З метою оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічного навчального закладу для якісної підготовки 

робітничих кадрів з урахуванням потреб сучасного виробництва,  на базі нашого 
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навчального закладу  за сприянням департаменту освіти і науки КОДА створено навчально-

практичний центр за професією 7212 «Електрогазозварник». Центр оснащений новітнім 

обладнанням: сучасні 8 кабінок для механізованого та ручного дугового зварювання, 

тренажер для ручного, механізованого і аргонно-дугового зварювання, збиральний стіл для 

зварювання з пристроями. 

 Функціонування навчально-практичного центру  в першу чергу  ставить за мету 

впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методів професійного навчання із 

застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, обладнання, інструментів і 

матеріалів. Здобувачі освіти зможуть застосовувати свої знання як на промисловому 

виробництві, так і в сільському господарстві, будівництві.  

Педпрацівники закладу  у складі робочої групи працювали над розробкою стандарту 

професійної (професійно-технічної) освіти за модульно-компетентнісним підходом з 

професії «Зварник пластмас». 

 Педагогічний колектив впроваджує модульно-компетентісний підхід у професійну 

підготовку кваліфікованих робітників. 

У 2020 році розроблено  для  впровадження освітні програми з підготовки 

кваліфікованих робітників  за професіями: 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

- Машиніст крана автомобільного; 

- Кухар; 

-  Офіціант; 

- Електрогазозварник; 

- Рихтувальник. 
 

Проєктна діяльність закладу 

н/п Тематика Назва Результати 

1. Компетентнісний підхід – 

основа якості змісту освіти 

«Упровадження 

компетентнісного 

підходу в професійній 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників у закладу 

професійно-технічної 

освіти» 

Представлення на виставку    

«Сучасні заклади освіти 

2020» 

2. Обласний пошуково-

краєзнавчий проєкт 

«Київщина кулінарна: 

традиції та сучасність» 

«Гарбузу та його роду 

повік не буде переводу» 

Презентація проєкту на 

обласному рівні в                         

м. Переяслав-Хмельницький  

3 Обласний соціальний проєкт 

«З теплом в душі,  добром в 

долонях» 

«З теплом в душі,  

добром в долонях» 

Висвітлення на сайті закладу, 

в соціальних мережах. Робота 

триває… 

4. Обласний професійно-

мистецький проект «Доля 

мого народу на полотні» 

«В узорах на полотні 

закодована вічність» 

Висвітлення відеопрезентації 

на сайті закладу, в соціальних 

мережах. Робота триває… 
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Упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних та виробничих технологій в 

освітній процес (навчально-виробничий процес) у закладі професійної (професійно-

технічної) освіти 

Н\п Вид технологій Тематика Результат 

1. Освітні технології «Впровадження особистісно 

орієнтованого навчання на 

уроках української мови та 

літератури» 

ІІІ місце у ІІІ (обласному ) етапі 

Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Тараса Шевченка; 

ІІІ місце у заключному  етапі Х 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді ім. Тараса Шевченка - 

Петренко Станіслав - учень 135 

групи. Викладач –                      

Г. Лужанська 

2. Впровадження новітніх 

технологій на уроках 

фізики 

Виготовлення діючого 

приладу            «Активний 

режективний фільтр з 

режекцією частоти 10 кГц» 

Участь в обласному конкурсі 

фізичних приладів - Зеленець 

Дмитро - учень 137 групи, 

викладач - В. Корнієнко, 

майстер в\н – В. Мельніченко  

3.  Інформаційно-

комунікаційні 

технології 

Застосування технологій 

дистанційного навчання в 

освітньому процесі 

 

 

 

Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

 

н\п Автор Тематика Пропозиції 

1. Кириченко Віктор 

Андрійович 

«Використання 

інноваційних технологій 

на уроках виробничого 

навчання» 

 

 Пропонуємо 

ознайомитися з 

матеріалами досвіду на 

засіданнях фахових 

методичних об’єднань:  

«Притарання клапанів», 

«Нарізання різьби»,                   

« Виставлення запалення 

двигуна ВАЗ 2101» 

2. Лужанська Галина 

Володимирівна 

«Упровадження 

інтерактивних технологій 

навчання на уроках 

української літератури» 

 

Пропозиції для 

впровадження досвіду на 

всеукраїнському рівні 
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Участь у конкурсах фахової майстерності та їхня результативність 

н\п Рівень конкурсу Категорія 

учасників 

Назва конкурсу Кількість 

учасників 

Результат 

1. І-ий етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності  

Здобувачі 

освіти 

«Worldskills Ukraine» 

з компетенції 

«токарні роботи» 

 

2 

І місце – 

Сливка 

Тарас, 

ІІ місце – 

Бердник 

Олександр 

2. І-ий етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності  

Здобувачі 

освіти 

«Worldskills Ukraine» 

з компетенції 

«зварювальні роботи» 

 

1 

 

ІІ місце –

Кузьменко 

Віталій 

3. Обласний  Здобувачі 

освіти 

Конкурс фахової 

майстерності з 

професії 

«Електрогазозварник» 

2 І місце – 

Російський 

Максим, 

ІІ місце  - 

Кузьменко 

Віталій 

4. І-ий етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності 

Здобувачі 

освіти 

«Worldskills Ukraine» 

з компетенції 

«кулінарне 

мистецтво» 

 

 

        1 

Диплом 

учасника – 

Джура 

Юлія 

5. І-ий етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності 

Здобувачі 

освіти 

«Worldskills Ukraine» 

з компетенції 

«слюсарні роботи» 

 

 

        1 

Диплом 

учасника – 

Поліщук 

Євгеній 

 

Проведення та участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах, конкурсах педагогічної 

майстерності, майстер-класах тощо 

    н\п Рівень заходів Учасники Назва 

( тематика заходу) 

Форма 

проведення 

заходу 

Кіл

ькі

сть 

Результат 

1. Обласний  Викладач 

іноземної мови 

«Батишев - патріарх 

професійної освіти» 

Вебінар 1 Диплом 

учасника 

2. Всеукраїнський  Методист 

    

«Еразмус + : можливості 

міжнародної співпраці 

для українських 

організацій» 

Семінар 1 Участь  
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3. Всеукраїнський  Заступник 

директора з 

НВР 

«Навчання  з написання 

грантів від Британської 

Ради в Україні» за 

програмою  «Активні  

громадяни» 

Тренінг 1 Сертифікат 

 

4.  Всеукраїнський Викладач 

біології та хімії 

Другий конгрес 

«Впровадження СТЕМ-

освіти - запорука 

успішного економічного 

розвитку» 

Семінар, 

тренінг 

1 Сертифікат 

5. Обласний  Майстри 

виробничого 

навчання, 

здобувачі 

освіти 

Навчальний тренінг у 

сфері готельно-

ресторанного бізнесу       

«НАССР: система 

харчової безпеки».                  

«Тенденції в сфері  

HORECA» 

Тренінг 27 Сертифікати 

6. Всеукраїнський Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

«Як ефективно 

планувати та 

організовувати освітній 

процес: лайфхаки 

методичного 

конструктора» 

Вебінар 1 Сертифікат 

7. Всеукраїнський Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

«Використання хмарних 

технологій в освітньому 

процесі закладів 

професійної 

(професійно-технічної) 

освіти» 

Освітній 

коворкінг 

1 Сертифікат 

 

Співпраця із закладами освіти, освітніми і науковими установами, громадськими 

організаціями, об’єднаннями роботодавців 

н\п Назва закладу, 

(установи, 

організації), з якими 

укладено угоду про 

співпрацю 

Тематика Результати Перспективи 

1. Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

Спільна 

діяльність 

Реалізація ступеневої 

освіти.  Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Реалізація спільних 

освітніх проєктів, 

участь у  

конференціях, 

науково-практичних 

семінарах 

2. Центр  позашкільної 

освіти          

«Соняшник» 

Спільна 

діяльність 

Профорієнтаційна 

робота, популяризація 

професій 

Продовжувати 

співпрацю 

3.  Білоцерківська 

загальноосвітня 

спеціальна школа 

Спільна 

діяльність 

Впровадження 

елементів інклюзивної 

освіти 

Продовжувати 

співпрацю 
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№19 

4. ТОВ «Термо-Пак»  Спільна 

діяльність. 

Упроваджен

ня елементів 

дуальної 

форми 

навчання 

Проходження 

виробничого навчання, 

виробничої практики та 

стажування  

Продовжувати 

співпрацю. 

Реалізація спільних 

проєктів  

5.  ТОВ «Трібо»  Спільна 

діяльність 

Проходження  

виробничої практики 

Продовжувати 

співпрацю 

6. ФОП «Святюк» Спільна 

діяльність 

Проходження  

виробничої практики 

Продовжувати 

співпрацю 

 

Використання можливостей ЗМІ для популяризації професійної освіти 

 

Участь у масових заходах міського та обласного рівнів 

н\п Рівень 

заходів  

Категорія 

учасників 

Тематика заходу Кількість 

учасників 

Результат  

1.  Обласний  Педагогічний 

колектив, 

здобувачі освіти  

Профорієнтаційний 

захід «ПРОФ FEST OK» 

 

 

300 

Презентація 

закладу, 

популяризація  

робітничих 

професій 

2. Обласний  Викладачі 

закладу, учні 

шкіл 

Профорієнтаційні 

тренінги  

 

150 

Презентація 

закладу, 

популяризація  

робітничих 

професій, 

н\п Автор Назва публікацій Назва ЗМІ 

1. Л. Шекера 

З. Плигань 

Ніколи знову!  Газета «Майдан-Брок» 

№ 20, 16 травня 2019 р. 

2. Л. Шекера 

З. Плигань 

Фестиваль 

професій 

Газета «Майдан-Брок» 

№ 17 25 квітня  2019 р. 

3. Л. Шекера 

З. Плигань 

Глобальна мережа 

має бути 

безпечною! 

Газета «Майдан-Брок»  

№ 7, 14 лютого  2019 р. 

4. Л. Шекера 

З. Плигань 

«Калібру 7, 62» - 

5 років! 

Газета «Майдан-Брок» 

№ 2, 10 січня  2019 р. 

5.    А. Чирка 

З. Плигань 

Всеукраїнський 

тиждень права 

Газета «Майдан-Брок» 

№ 52, 27 грудня  2018 р. 

3.   Висвітлення 

діяльності закладу 

https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-

технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/    

4.   Висвітлення 

діяльності закладу 

www.bptu.kiev.ua/    

https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
https://www.facebook.com/Білоцерківське-професійно-технічне-училище-ім-П-Р-Поповича-531455823965496/
http://www.bptu.kiev.ua/


 
 

27 

 

формування 

контингенту. 

3. Обласний  Керівники груп, 

здобувачі освіти 

Поширення флаєрів  

"Твори добро своїми 

руками" у рамках 

соціального проєкту 

«З теплом в душі,  

добром в долонях»   

Здобувачі 

освіти 

закладу 

Популяризація 

закладу та 

доброчинної 

діяльності 

 

Завдання методичної роботи у 2019/2020 н. р.: 

• розвиток педагогічної творчості, ініціативи; 

• впровадження концепцій педагогічного працівника як чинник його професіоналізму 

в умовах Нової української школи; 

• розвиток життєвої компетентності учня, як особистості; 

• впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання, 

досягнень передового педагогічного досвіду; 

• опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних технологій, 

як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок учнів; 

• впровадження елементів професійного спрямування при вивченні окремих тем з 

предметів загальноосвітньої підготовки; 

• удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів; 

• забезпечення змістовного наповнення веб-сайту училища. 

 

3.2. Пріоритетні напрямки методичної роботи на 2020/2021 н. р. 

  

 ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ для подальшої роботи:  

 

1) Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

2) активізація роботи щодо вивчення, узагальнення і впровадження в практику 

перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів; 

3) організація системної роботи зі здібними й обдарованими дітьми та з дітьми, що 

потребують підвищеної педагогічної уваги; 

4) забезпечення системності й послідовності проходження педагогами всіх етапів 

самоосвіти; 

5) застосування методів і форм  компетентнісного та особистісно орієнтованого підходу до 

педагогів та учнів; 

6) підвищення показників результативності навчально-виховного процесу, культури 

поведінки та спілкування. 

 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ на 2020/2021 н. р.: 

-  

- Підвищення якості викладання (формування у викладачів та майстрів в/н нового 

педагогічного мислення, готовність використовувати в роботі сучасні ІКТ технології). 

- Удосконалення виховного процесу та позакласної роботи з учнями. 
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- Залучення педагогів до участі у конкурсах педагогічної та фахової майстерності, 

семінарах-практикумах тощо. 

- Формування в учнів критичного мислення та конкурентоспроможності особистості. 

- Продовження роботи в «Школі молодого педагога». 

- Організація самоосвіти педагога. 

- Поповнення інформаційно-методичного банку. 

- Розроблення нових методик викладання предметів та формування в кожного 

викладача та майстра виробничого навчання ППД. 

- Активне використання викладачами та майстрами в/н ІКТ та інноваційних методів і 

прийомів навчання. 

- Підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через 

курси підвищення кваліфікації та стажування. 

- Розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо 

стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві. 

 

ВИСНОВКИ: методична робота в училищі є системною і результативною та сприяє 

зростанню рівня фахової майстерності педагогічних працівників. 

 

3.3. Методичні заходи 

 
Традиційно у лютому, щорічно, проводиться місячник методичної роботи. У 2019-2020 

навчальному році місячник відбувався з 03.02 до 28.02.2020. 

Цьогорічний місячник мав назву «І творчість, і праця, і успіх». Упродовж місяця були 

проведені заплановані заходи: відкриті уроки, тижні професій та предметні тижні, 

молодіжний фестиваль «ПРОФ FEST OK», засідання методичних комісій та методичної 

ради, відкриті години спілкування.  

 

Предметні тижні 

№ 

п/п 
Теми предметних тижнів Відповідальні 

Термін 

виконання 

1 
 Тиждень української мови «Наше диво калинове» 

 

Шекера Л.В. Березень 

2 
Тиждень  Захисту Вітчизни «Зродились ми великої 

години, з пожежі війн, із полум’я вогнів»  

Шевченко Т.Г. Грудень  

3 

Тиждень автомобільних професій «Слюсар – це 

круто! » 

Малишко О.Д. 

Кириченко В.А. 

Ходисько Р.М. 

  

Жовтень 

4 
Тиждень фізики та астрономії «Фізика – опора і 

основа» 

Корнієнко В.В. Квітень   

5 

Тиждень з професії «Електрогазозварник»  

 

Бакало О.М. 

Онопко В.М. 

Резнік І.І. 

Лютий  

6 

Тиждень з професії «Кухар» «Родзинки фуршетного 

столу» 

Зеленець С.В. 

Присяжнюк М. В. 

Сливка Г.С. 

 

Жовтень 

7  Всеукраїнський тиждень права  Чирка А.П. Грудень 
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8 
Тиждень біології  та хімії «Біологія і хімія – науки 

про життя» 

Шанусь Ю.О. 

Стрельчук Т.М. 

 Листопад  

9 
Тиждень іноземної мови «Новорічні та  різдвяні 

свята в англомовних країнах» 

Ляленко А.В. 

 

Грудень 

10 
Тиждень з професії «Токар» Пугач В.А. 

Авраменко О.В. 

Андрійчук Ю.А. 

Грудень  

11 Тиждень історії «Лабіринтами минулого» Фанасєєва Л.М.  Квітень  

12 
Тиждень математики «Математика – це мова плюс 

роздум» 

Ляшенко Ж.В. Листопад  

13 

Тиждень з професії «Слюсар-електрик»                    Демко М.В. 

Мельниченко В.Є. 

Вовчек О.П. 

Листопад 

14 
Тиждень інформатики «Комп’ютер - мій друг і 

товариш» 

 Ільченко Г.Ю. Лютий  

15 

Тиждень фізичної культури «Здоров’я людини – її 

багатство» 

Кузьменко О. А. 

Погорілий Ю.В. 

Рубан І.Л. 

Жовтень  

16 Тиждень ПДР «Світ дорожних знаків» Дяченко В.В.  Травень  

18 
Тиждень охорони праці  Бакало О.М. 

 Предивний П.Г. 

Квітень  

19 

Тиждень фізичної культури «Вище, далі, 

сильніше!» 

  

Кузьменко О. А. 

Погорілий Ю.В. 

Рубан І.Л. 

Червень 

 

3.4. Використання ІКТ у навчальному процесі 

   Важливим завданням методичної роботи у звітному періоді було: 

– використання сучасних комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчальному процесі;  

Перевагами використання ІКТ є: 

1). можливість зробити процес навчання цікавим, різноманітним, інтенсивним; 

2). спонукати педагогів до пошуків нових нетрадиційних методів навчання; 

3). стимулювати професійнє зростання педагогів і подальше освоєння комп’ютера. 

 

У 2019/2020 н. р. в освітньому процесі використовувалися такі сучасні комп’ютерні 

технології та мультимедійні засоби навчання: 

 

Назва Кількість, од. 

мультимедийні комплекси 5 

учнівські комп’ютерні комплекси 19 

проєктори 7 

документальні камери 4 

3D-принтери 2 

Цифрові мікроскопи  2 
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4. ВИХОВНА РОБОТА 

4.1. Зміст та форми виховної роботи 

 
Виховна робота в училищі охоплює  всі напрямки Концепції національного виховання 

учнів та спрямована на виконання основного завдання, яке стоїть перед сучасним закладом 

освіти – формування всебічно розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової 

відповісти на потреби сучасного життя. 

 У 2019/2020 н. р. педагогічним колективом училища були визначені наступні 

пріоритетні завдання виховної роботи: 

1. Формування у підлітків системи життєвих координат та життєвих компетенцій 

особистості, яка передбачає:  

- вироблення чіткої громадянської позиції, правової й політичної культури, 

патріотичної свідомості учня;  

- поваги до української держави і любові до народу з орієнтацією на загальнолюдські 

цінності й гуманістичні ідеали;  

- виховання моральних якостей;  

- формування потреби в здоровому способі життя та зміцненні здоров’я.  

2. Формування професійних компетенцій, а саме: набуття учнями необхідних професійних 

знань, умінь та навичок; виконання взятих на себе обов’язків, розвиток самостійності та 

відповідальності; прищеплення вмінь і навичок керування колективом у різних формах 

учнівського самоврядування. 

 Виховна робота проводилась відповідно до річного плану роботи училища  на 2019/2020 

н. р., плану виховної роботи заступника директора з виховної роботи, планів виховної 

роботи класних керівників, розроблених на підставі рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України щодо організації виховної роботи у 2019-20120 навчальному році та 

Концепції національного виховання.  

  Організація виховного процесу реалізовувалась через систему роботи 

загальноучилищних та класних виховних заходів, діяльність органів учнівського 

самоврядування, роботи соціального педагога, бібліотекаря, співпрацю з батьками, 

використання інноваційних форм і методів роботи. 

  На початку року досліджується соціальний стан контингенту учнів, який відображає 

повну картину щодо контингенту учнів по групах.  

 

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ  

на 2019/2020 н. р. (на початок навчального року) 
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Найпоширенішими формами організації виховної роботи були:  

1. Індивідуальна виховна робота з учнями. 

2. Тематичні години спілкування в учнівських групах. 

3. Години спілкування з елементами тренінгу. 

4. Дискусії, диспути, круглі столи. 

5. Тренінгові заняття. 

6. Робота органів учнівського самоврядування. 

7. Співпраця з батьками учнів. 

8. Співпраця з соціальними партнерами (органами та службами, які здійснюють захист прав 

та інтересів дітей). 

9. Співпраця з громадськістю та формування позитивного іміджу училища (участь учнів у 

міських, обласних заходах). 

         На виконання поставлених завдань були проведені наступні виховні заходи: 

➢ Цикл заходів, спрямованих на виховання поваги до національної символіки, 

Конституції України, законів Української держави;  

➢ Цикл заходів, присвячених Дню пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 

➢ Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

➢ Заходи щодо відзначення Дня Соборності України. 

➢ Заходи щодо реалізації курсу на Європейську інтеграцію. 

➢ Заходи щодо вшанування пам’яті героїв Небесної сотні. 

➢ Комплекс заходів, присвячених відзначенню 75-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні. 

➢ Акції «Ветеран живе поруч», «Зірка пам’яті». 

➢ Тиждень української писемності та мови. 

➢ Виховні заходи до Дня писемності і мови. 

➢ Проведено екскурсії до музеїв міста з метою вивчення історичного минулого рідного 

краю та його культурної спадщини. 

➢ Цикл заходів до Міжнародного дня толерантності. 

➢ Цикл заходів до Міжнародного Дня інвалідів. 

➢ Тиждень боротьби зі шкідливими звичками (грудень). 

➢ Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності (лютий 2020 

р.) 

➢ Організація чергування по групах та гуртожитку. 

➢ Участь у акції «Чисте довкілля». 

➢ Організація прибирання території училища. 

      Озеленення училища. 

      Акція «Чисте довкілля». 

      Участь у заходах до Всесвітнього Дня Землі. 

      Участь в заходах до Дня Чорнобильської трагедії  

      До річного плану включені заходи, спрямовані на попередження дорожньо-

транспортного та побутового травматизму. 

➢ Тиждень безпеки дорожнього руху. 

➢ Тиждень пожежної безпеки (листопад). 

Щотижня керівники груп проводять бесіди з питань профілактики травматизму з 

відповідним записом до сторінки журналу. 

Загальноучилищні свята: 

• День знань; 

• Святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти;  
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• Свято рідної мови; 

• День Захисника Вітчизни; 

• Святого Миколая; 

• День Соборності України; 

• День святого Валентина; 

• Свято 8 Березня; 

• День Космонавтики; 

• День пам’яті та примирення; 

• День вишиванки; 

• День захисту дітей; 

• Випуск. 

Участь в обласних конкурсах: 

• квітень 2020 року - обласна виставка-конкурс фоторобіт учнів «Світ моїми очима». 

Свої роботи на конкурс в кількості 9 світлин представили  учні училища. Дипломом за ІІ 

місце нагороджено учня Івана Щура  за роботу «Бандерівська кава», дипломами в номінації 

«Приз глядацьких симпатій» за роботу «Простори рідної землі» нагороджений Іван Щур та 

за роботу «Погляд з глибини століть» - Дмитро Зеленець. 

• жовтень 2019 року - обласна (підсумкова) пошуково-краєзнавча конференція за 

результатами Обласного пошуково-краєзнавчого проекту «Герої сучасності. Київщина», 

взяли участь учень групи 131 Ростислав Волинець та герой проєкту, учасник АТО, майстер 

виробничого навчання училища, Олег Вовчек. 

           З метою виховання правової культури, поваги до законів України, державної 

символіки проведено:  

• Круглий стіл з нагоди Всесвітнього Дня дитини і 30-річчя Конвенції ООН про права 

дитини; 

• Інформаційні години в рамках кампанії «16 днів проти насильства»; 

•  У рамках Всеукраїнського тижня права: 

- оформлення стіннівок «Захистимо свої права»; 

- конкурс учнівських рефератів  та презентацій на правову тематику; 

- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини; 

- учнівська конференція «Розірви коло насилля»; 

- юридична вітальня: превентивна зустріч інспектора ювенальної превенції                           

І. Музиченка з учнями І курсу; 

- година спілкування з елементами тренінгу «Запобігання дискримінації і насильства в 

навчальному закладі»; 

- правовий турнір «Ми знаємо право» (між командами учнів І курсу).  

• Тематичний лекторій «Підліток і Закон», 

• Заходи просвітницького проєкту «Я маю право. Стоп булінг».  

• Зустріч з юристом Білоцерківського МЦ з надання безоплатної правової допомоги     

Ю. Лобчинською на тему: «Школа безпеки кібербулінгу та як від нього захиститися». 

 2019 рік в Київській області оголошено «РОКОМ ДИТИНИ». На виконання рішення 

Київської обласної державної адміністрації щодо оголошення 2019 року – «Роком дитини» 

була розроблена програма заходів: Дні відкритих дверей, флеш-моби, квести за 

професійним спрямуванням, для учнів з особливими освітніми потребами, інформаційні та 

культмасові заходи, участь у соціальному проєкті.  
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         Проєкт «З теплом в душі, добром у долонях» спрямований на розвиток громадянської 

ініціативи і громадянської відповідальності всіх учасників освітнього процесу ЗПТО 

області, стимулювання інтересу до вирішення актуальних проблем суспільства, формування 

в учасників проєкту соціального досвіду шляхом інтеграції у суспільство дітей соціально 

незахищених категорій різного віку. Проєкт сприяв об`єднанню учнівського колективу 

доброчинною справою; розробці нових стратегій у вирішенні питання доброчинності; 

розвитку життєвих компетентностей; розширенню банку інноваційних ідей; виробленню 

вмінь самостійно працювати, систематизувати матеріали, робити висновки; розвитку умінь 

працювати в команді; формуванню моральних цінностей та активної життєвої позиції; 

удосконаленню вмінь презентувати результати своєї роботи. 

 З метою створення в училищі безпечного освітнього середовища та на виконання Закону 

України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі» від 22 серпня 2018 р. № 658, наказу департаменту 

освіти і науки Київської облдержадміністрації «Про запобігання булінгу в системі освіти 

Київської області» від 11.01.2019 № 09, була проведена масштабна та комплексна робота: 

1. Затверджено наказом по навчальному закладу «План заходів щодо запобігання та протидії 

булінгу». 

2. Питання щодо запобігання та протидії проявам булінгу (цькування)  розглянуто на 

засіданні Педагогічної ради, на батьківських зборах, годинах спілкування та засіданнях рад 

профілактики правопорушень. 

2. Створено комісію з розгляду випадків булінгу. 

3. Призначено уповноважену особу для здійснення невідкладних заходів реагування у 

випадку виявлення фактів насильства, булінгу (цькування) та/або отримання 

заяв/повідомлень від постраждалої дитини або інших осіб – заступника директора з виховної 

роботи Плигань З.О. 

4. Внесено зміни до посадових інструкцій педагогічних працівників щодо обов’язку 

запобігати булінгу. 

5. Проведено психолого-педагогічні семінари та тренінги для педагогічних працівників 

училища. 

6. Розроблено папку з рекомендаціями для педагогічних працівників. 

7. На сайті училища  розміщено інформаційні та методичні матеріали: «БУЛІНГ: причини, 

наслідки, запобігання та відповідальність». 

8. Соціальним педагогом проведена діагностика психологічного клімату в навчальних 

групах та тренінгові заняття з учнями всіх груп. 

       З метою формування в учнів прагнення до доброчинності та милосердя проведено цикл 

заходів до Міжнародного Дня інвалідів: годину спілкування  «Етика спілкування»; виховний 

захід «Виховуємо в собі толерантну людину». 

Учні груп були активними учасниками  благодійних акцій, що виховували 

відповідальність, доброту, співчуття, гуманізм, а саме: 

• акція «Ветерани живуть поруч»; 

• акція «День без тютюну» (міняю цигарку на цукерку); 
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• акція «Протидія торгівлі людьми». 

        Значна увага приділялася питанням пропаганди здорового способу життя, 

впровадження в практику роботи училища інтерактивних форм навчання для здобуття знань 

і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ–інфікування.  

З цією метою було проведено:  

• профілактичну бесіду «Як захистити себе від туберкульозу?»;  

• виховний захід в гуртожитку «Шкідливі звички»;  

• виховну годину «ВІЛ/СНІД: подумай про майбутнє» за участю представників 

Білоцерківського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;  

• виховну годину «Геть паління! Ми за здорове покоління» за участю лікаря – нарколога.  

• протягом навчального року для учнів проводяться профілактичні бесіди медичним 

працівником з актуальних питань. 

В училищі традиційно проводилися заходи фізкультурно-оздоровчої спрямованості: 

щорічні спартакіади  серед учнів; спортивні свята; масові змагання й турніри з різних видів 

спорту. 

У позаурочний час працювали секції з настільного тенісу, футболу, волейболу, 

баскетболу.  

 

4.2. Соціальний захист учнів 

 Одним з важливих напрямків виховної роботи є підтримка учнів з числа 

соціально-незахищених категорій, які навчаються в училищі. На початок навчального року 

були оновлені списки учнів пільгових категорій. На кожну дитину-сироту заведена особова 

справа, яка містить необхідні документи, що підтверджують особу дитини та її правовий 

статус, місце проживання, навчання, склад сім’ї, майнові та житлові права, характеристика.  

 На даний час в училищі навчаються:  

• дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування – 15, 

• дітей з багатодітних сімей – 50 

• малозабезпечених сімей – 10 

• дітей з інвалідністю – 7  

• переселенців зі Сходу – 1 

• дітей учасників АТО – 13.  

 Ці категорії учнів першочергово (за потребою) забезпечені гуртожитком та отримують 

усі гарантовані законодавством пільги. 

 Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, постійно 

перебувають у центрі уваги адміністрації училища, заступників директора та соціального 

педагога. З опікунами даних учнів підтримується постійний зв'язок. Систематично 

контролюються успіхи цих учнів у навчанні, їхнє дозвілля та побут. 

 У рамках вивчення адаптованості учнів до нових умов навчання та рівня 

тривожності була проведена діагностика учнів пільгових категорій. Враховуючи 

індивідуальні особливості таких учнів в училищі розроблені та проведені психологічні 

консультації, тренінги, лекторії, діагностична робота (анкети, листи). 

 Здійснювався контроль за відвідуванням занять та проведенням вільного часу учнями з 

числа дітей-сиріт. Проводяться заходи по залученню цієї категорії до позанавчальної 

діяльності: гурткової роботи, позаурочної та спортивної роботи. 
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4.3. Профілактика правопорушень 

 Однією з важливих складових виховної роботи є профілактика правопорушень. В 

училищі створені та працюють: 

-  рада з профілактики правопорушень; 

-  комісія з профілактики правопорушень. 

 Рада з профілактики правопорушень діє на основі плану роботи. За участю фахівців 

міських служб проводяться бесіди, лекції в групах профілактики правопорушень. Учнів 

знайомлять з оперативною обстановкою в нашому місті та районі, надають консультативну 

допомогу, роз’яснюють складні питання виховання. Проведено 7 засідань ради з 

профілактики правопорушень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 До складу комісії з профілактики правопорушень входять заступники директора, 

представники педагогічного колективу та членів учнівського самоврядування. Засідання 

комісії відбуваються раз на місяць відповідно до плану роботи училища. У 2019/2020 н. р. 

пройшло 6 засідань комісії.  

 На розгляд комісії виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, 

приймаються рішення про передачу питань до розгляду в служби у справах дітей та сім'ї. 

РОБОТА РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ 

розгляд питань 

впливу сім’ї на 

виховання 

розгляд 

конкретних 

правопорушень 

внутрішній облік 

правопорушень 
робота з сім'ями, які 

опинилися у СЖО 

організація контролю за станом відвідування училища 

щоденний контроль 

адміністрації училища  

за відвідуванням учнів 

робота з класними 

керівниками щодо 

запобігання пропусків 

занять без поважних 

причин  

робота з батьками із 

запобігання пропусків 

занять 
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Всього на внутрішньому обліку в училищі перебуває 32 учні, що становить 7% від загальної 

кількості учнів.  

З метою запобігання скоєння злочинів і правопорушень класними керівниками груп 

контролюється відвідування учнями навчальних занять, з'ясовуються причини їх пропусків, 

доводиться до відома батьків інформація про випадки порушення дисципліни. Особлива 

увага приділяється дітям з кризових сімей, схильних до асоціативної поведінки. 

Планомірна роз'яснювальна і профілактична робота проводилась як для учнів, так і 

для батьків: бесіди класних керівників та викладачів-предметників, індивідуальні 

консультації для учнів, батьків В училищі працює клуб «Довіра», в якому надається 

кваліфікована консультація батькам, учням та педагогам з проблемних питань виховання.  

 

СПІВПРАЦЯ з батьками учнів – одна з умов успішного навчання та гідної поведінки 

учнів. Двічі на рік проводяться батьківські збори в учнівських групах та їхні зустрічі з 

викладачами, постійно відбувається спілкування класних керівників груп з батьками учнів 

у телефонному режимі. З боку соціального педагога батькам надаються індивідуальні 

консультації щодо корекції поведінки дитини, всього консультації отримали 93 особи. 

Протягом року: 

• Поновлено банк даних на дітей соціально незахищених категорій (вересень, 2019; 

січень, 2020 р.) 

Проведено: 

• Профілактичні рейди «Урок», «Вулиця», «Курінню – бій!» (протягом року). 

• Рейди в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги, за участю 

керівників груп, представників служби у справах дітей та сім'ї (протягом року). 

• Рейди у сім’ї учнів, схильних до пропусків занять, за участю членів учнівського 

самоврядування та ради профілактики (січень, 2020 р.). 

• Семінар-практикум «Адиктивна поведінка учнів» (січень, 2020 р). 

• Спільне засідання ради з профілактики правопорушень та ювенальної поліції щодо 

попередження насильства над неповнолітніми (грудень, 2019 року). 

• Аналіз зайнятості учнів, схильних до правопорушень, у позаурочний час (лютий, 

2020 року). 

      Здійснюється щомісячний моніторинг відвідування учнями  занять. 

На нарадах при директорові систематично заслуховуються питання щодо контролю за 

відвідуванням занять, щодо запобігання дитячої бездоглядності, профілактики злочинності, 

щодо роботи з важкими підлітками; щодо своєчасного ведення керівниками груп обліку 

відвідування учнями училища в журналі обліку відвідування. Значна увага приділяється 

учням з числа дітей-сиріт, дітей з особливими освітніми потребами.  

 Аналізу стану проведення виховної роботи класних керівників показав, що основні 

заплановані заходи з виховної роботи на навчальний рік виконані, враховуючи карантинні 

заходи щодо пандемії.  

  

4.4. Учнівське самоврядування 

Учнівське  самоврядування в училищі є важливою ланкою у розвитку 

демократичних засад, виявленні потенційних лідерів, формуванню 

конкурентоспроможного майбутнього фахівця.  

Учнівське самоврядування представлено: 

- радою учнівського самоврядування; 

- учнівською радою гуртожитку. 
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 Робота органів учнівського самоврядування здійснювалася в рамках педагогіки 

партнерства, яка покликана формувати у учнів ставлення до себе як до особистості та 

громадянина.  

Рада учнівського самоврядування обирається щорічно і має 8 комітетів за 

напрямами роботи. 

  
Рада учнівського самоврядування працює згідно плану роботи на рік та семестр. 

Голова органу учнівського самоврядування був обраний демократичним шляхом – 

загальними таємними виборами, які відбулися 13 жовтня 2019 року. 

Рада учнівського самоврядування спільно з адміністрацією училища бере участь у 

розподілі місць для поселення в гуртожитку, її члени входять до складу стипендіальної 

комісії, бере участь у проведенні розважально-виховних заходів. Діяльність органів 

учнівського самоврядування спрямовується на вдосконалення освітнього процесу в 

училища, сприяння творчій активності учнів.  

Рада учнівського самоврядування також бере активну участь у вихованні  

навчальної та дисциплінарної відповідальності учнів, сприяє вирішенню питань щодо 

порушень правил внутрішнього розпорядку училища, генерує нові ідеї масових 

культурно-розважальних заходів та застосовує значні зусилля для їхньої підготовки І 

проведенню.  

Учнівська рада гуртожитку сприяє дотриманню учнями правил проживання, 

пропонує ідеї для покращення щоденного побуту, спостерігає за станом кімнат, допомагає 

учням перших курсів адаптуватися до умов самостійної життєдіяльності.  

 Таким чином, органи учнівського самоврядування не тільки надають багату підтримку 

педагогічному колективу, а й виконують важливу функцію покращення комунікації між 

представниками адміністрації, викладачами та учнями . 

Порівнюючи роботу органів учнівського самоврядування поточного року з минулим, 

слід відзначити більшу самостійність та ініціативність органів учнівського самоврядування 

у прийнятті рішень, систематичність проведення  засідань комітетів. Особливу активність 

виявила комітет з дисципліни та правової культури (тьютор - Чирка А.П.). 
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У цілому роботу органів учнівського самоврядування слід вважати задовільною. Така 

самостійна діяльність згуртовує учнів, навчає бути відповідальними, розвиває 

організаторські здібності, творчість, привчає до дисциплінованості, пунктуальності, виявляє 

нові сторони їх характеру.  

На засіданнях комітетів учні розглядали питання роботи ради гуртожитку, захисту 

прав дітей пільгової категорії, організації освітнього процесу, культурно - та спортивно-

масових заходів. При вирішенні складних проблем на засідання запрошувалися  

представники адміністрації. 

Дирекція училища завжди заохочує  учнів, які досягли значних успіхів у навчанні, 

громадській діяльності та спорті. 

 

4.5. Аналіз виховної роботи у 2019/2020 н. р. та завдання на 2020/2021 н. р. 

Аналіз виховної роботи протягом звітного періоду виявив крім позитивних сторін і ряд 

проблем, які потребують подальшого  удосконалення і вирішення в наступному 

навчальному році. 

Проблеми, які потребують подальшої роботи: 

1. Пропуски занять учнями без поважних причин. 

2. Осучаснення роботи класних керівників, ширше використання ними інноваційних 

педагогічних технології при проведенні виховних заходів (ділові та рольові ігри, 

моделювання життєвих ситуацій, дискусії, робота в малих група тощо) 

3. Удосконалення форм і методів роботи органів учнівського самоврядування. 

4. Активізація роботи прес-центру. 

5. Максимальне залучення до гурткової роботи статусних учнів. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ щодо покращення виховної роботи у 2020/2021 н. р.: 

1. Впровадження нових форм і методів співпраці та взаємодії з батьками. 

2. Організація змістовного дозвілля учнів, пошук нових його форм (маршрути «вихідного 

дня», тематичні екологічні екскурсії). 

3. Збільшення кількості заходів, спрямованих на піднесення моральності в суспільстві, 

правової культури учнів, патріотичного та родинно-сімейного виховання. 

4. Продовження подальшого виховання в учнів свідомого ставлення до навчання. 

5. Просвітницька діяльність, спрямована на формування негативного ставлення до 

протиправних діянь, профілактику шкідливих звичок, вироблення ціннісного ставлення 

до свого здоров’я. 

6. Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю 

внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових 

етапів. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів. 

7. Налагодження роботи учнівського прес-центру. 

8. Проведення соціально-психологічного супроводу учнів з урахуванням типу 

обдарованості, соціального та психологічного станів. 

9. Своєчасне виявлення учнів з числа соціально-незахищених категорій.  

 

      ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ виховної роботи  на 2020/2021 навчальний рік  

- підвищення ефективності діяльності органів учнівського самоврядування училища і 

колективів груп шляхом використання у практичній діяльності інноваційних форм виховної 

роботи, спрямованих на розвиток в учнів лідерського потенціалу, громадянської активності, 

співпраці класного керівника, майстра виробничого навчання  та активу учнівського 

самоврядування. 
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       Класним керівникам рекомендовано:  

• здійснювати діагностику ціннісних орієнтацій та рівня вихованості учнів, що полегшить 

їм планування виховної роботи у групі; 

• творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над підвищенням свого 

методичного рівня, активніше вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного 

виховання та застосовувати їх на практиці; 

• у роботі використовувати форми і методи, що сприяють вихованню громадської 

активності учнів; 

• виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи виховання; 

• вивчати умови проживання учнів групи і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях 

адміністрацію училища; 

• активізувати та удосконалювати роботу з батьками (згідно з тематикою педагогічного 

всеобучу батьків), залучати батьків до позакласної роботи училища. 

 

ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши виховну роботу училища за 2019/2020 навчальний рік слід 

зазначити, що педагогічним колективом училища докладено багато зусиль по вихованню 

справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним 

шляхом. 

 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

 У звітному періоді бібліотека училища працювала над наступними завданнями:  

1) Формування, використання і розвиток електронних ресурсів та послуг;  

2) комплектування та організація фондів;  

3) бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів;  

4) проведення культурних та виховних заходи для учнів закладу. 

- Бібліотека училища в роботі з педагогічним колективом пропонує: оперативне та 

якісне бібліотечно-бібліографічне обслуговування педагогів з використанням сучасних 

технологій навчання, основ інформаційної культури, проведення інформаційних та 

просвітницьких заходів, надає послуги з використанням комп'ютерної техніки, забезпечує 

доступ до інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету. Має вільний доступ до мережі 

Wi-Fi. 

- у бібліотеці використовуються Інтернет-ресурси провідних бібліотек України: 

www.library.kr.ua/libworld/ukraine.html   
www.libr.dp.ua  

www.library.kr.ua/zakon/index.html 
- до послуг учнів та викладачів електронна бібліотека, яка постійно поповнюється 

новими електронними виданнями, а саме електронні підручники загальноосвітнього 

напрямку та підручниками професійного напрямку; 

- форми співпраці бібліотеки проявляються у виступах на педрадах, предметних 

тижнях, проведеннях комбінованих уроків, індивідуальному інформуванні методистів та 

груповому інформуванні викладачів, майстрів виробничого навчання закладу; 

- бібліотека навчального закладу поступово перетворюється в медіатеку, яка буде 

надавати учням, викладачам, майстрам нові види послуг використання сучасних носіїв 

інформації. 

 

 

 

http://www.library.kr.ua/libworld/ukraine.html
http://www.libr.dp.ua/
http://www.library.kr.ua/zakon/index.html
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Статистичні дані роботи бібліотеки за  2019/2020 навчальний рік 

 

№ 

п\п 

Зміст Загальна кількість 

примірників 

1. Фонд бібліотеки складає всього: 

- в тому числі підручників 

- електронні версії підручників, посібників 

- художня література  

16598 

15198  

62 

8 посилань 

2. Надійшло підручників 6642  

3. Вибуло 4577 

4. 
Кількість читачів за єдиним читацьким 

формуляром 

489 

5.        Книговидача 7205 

6.        Відвідувань 3970 

 

Бібліотека була активним учасником освітнього процесу, спрямованого на 

формування у здобувачів освіти громадської свідомості, сприяння інтелектуальному 

розвитку особистості, прагнення до постійного професійного росту. До цієї роботи 

працівник бібліотеки підходить творчо. Використовувалися різноманітні форми 

культурно-просвітницької роботи: бесіди, презентації, огляди, семінари. Особливо 

важливою складовою роботи була виставкова діяльність. Великого значення бібліотека 

надавала назвам книжкових виставок та їхньому оформленню. 

Для виконання запитів користувачів працівник бібліотеки проводить роботу з 

бібліографічного пошуку, бібліографічній обробці та добірці тем. Для цього 

використовувалися як книги, так і періодичні видання. 

У наступному році бібліотека продовжуватиме роботу з: 
• пошуку надійних джерел комплектування; 

• вивченню ринку електронних видань і надання їх користувачам; 

• вивченню ефективності і використання передплатних видань; 

• подальше вдосконалення і впровадження автоматизованих технологій в процесі 

комплектування, обробки та обліку фонду бібліотеки; 

• проведення заходів по збереженню фонду; 

• своєчасній передплаті періодичних видань. 

 

 

6. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Робота училища з питань охорони праці регламентується планом роботи на навчальний 

рік в якому передбачено окремий розділ «Охорона праці». Всі заплановані заходи протягом 

2019-2020 н. р. були виконані. 

У колективному договорі на 2020-2023 роки передбачено питання з охорони праці, в 

якому викладено взаємні зобов’язання адміністрації і профспілкового комітету, заплановано 

комплекс заходів з охорони праці, з призначення відповідальних осіб та терміни їх виконання. 

Протягом навчального року була вирішена багаторічна проблема з питань безпеки 

учасників освітнього процесу, зокрема: 

1. Виготовлена проектна документація та здійснено монтаж системи пожежної 

автоматичної сигналізації навчального корпусу, їдальні та гуртожитку. 
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2. Оброблені дерев’яні конструкції горищ всіх приміщень вогнезахисною речовиною. 

3. Проведені вимірювальні та випробувальні робіт електроустановок та 

електропристроїв. 

 Протягом навчального року постійно проводилися заходи, спрямовані на попередження 

травматизму та професійних і інфекційних захворювань учасників освітнього процесу. 

  Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та учнів училища, 

інструктажу на робочому місці, нещасних випадків, інструктажу при проведенні позакласних 

та позаурочних заходів. У навчально-виробничих майстернях ведуться окремі журнали 

реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів під час виробничого 

навчання. Розроблена та затверджена директором програма вступного інструктажу та інші 

інструкції. 

  В училищі діють 42 інструкції з охорони праці, які розроблено у відповідності до 

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом міністерства 

юстиції, від 07.04.1998 р. № 226/2666 та наказом Держнаглядохоронпраці України від 

29.01.1998 р. № 9 і затверджено наказом директора. Своєчасно проводяться інструктування 

учнів на уроках виробничого навчання в майстернях училища. 

  Члени педагогічного колективу систематично проходять навчання та перевірку знань з 

охорони праці і безпеки життєдіяльності. В училищі створена і постійно діє комісія з перевірки 

знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

Щорічно проводиться медичний огляд працівників та учнів училища, заміри опору 

ізоляції електроустановок, заземлюючих пристроїв з оформленням протоколів. 

Систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної 

безпеки, здійснюють працівники пожежної інспекції міста. 

  Навчання учнів з охорони праці та правил дорожнього руху здійснюється згідно програм 

для професійно-технічних навчальних закладів. Обсяг навчальних годин курсу «Охорона 

праці» становить 30 годин та «Правил дорожнього руху» - 8 годин. В навчальному плані 

обидва предмети вивчаються на першому курсі. Виконання навчального плану і програм 

здійснюється в повному обсязі з оцінюванням учнів в кінці вивчення курсу.  

  Щорічно розробляються заходи щодо усунення  недоліків, покращення умов праці та 

навчання. У період підготовки училища до нового навчального року щорічно здійснюється 

поточний ремонт навчальних і виробничих приміщень по завершенню яких, комісія проводить 

огляд та складає відповідні акти, щодо дотримання норм з охорони праці. 

Кабінети і майстерні укомплектовані аптечками медичної допомоги, які періодично 

поповнюються медикаментами.  

Випадків виробничого травматизму за звітний період не зареєстровано.  

 Зауваження за результатами перевірок усуваються своєчасно. 

  Періодично, один раз на тиждень, перевірявся санітарний стан та дотримання правил 

провітрювання і вологого прибирання приміщень. 

           Проведено перевірку та складено акт готовності училища до роботи в зимовий період. 

  Всі робочі місця забезпечені інструкціями з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом 

Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 

29 січня 1998 року № 9, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за   № 

226/2666.   
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7. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

              Управління та контроль за організацією навчально-виробничої діяльності в училищі 

здійснюється відповідно до «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

ПТНЗ», затвердженого наказом МОН України 30.05.2006 р. № 419. 

 Управління училищем здійснювалося відповідно до річного плану роботи на 

2019/2020  навчальний рік, який виконано на 100%, плану внутрішнього контролю та 

календарних планів викладачів, поурочно-тематичних планів майстрів виробничого навчання, 

планів виховної роботи класних керівників та вихователя.  

  Така система планування, що відпрацьована в училищі і заснована на взаємодії всіх 

ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, 

єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню 

ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний 

розвиток закладу освіти. 

  В училищі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Завдяки вже багаторічному підключенню 

до мережі Інтернет педагоги мають можливість користуватися матеріалами сайтів 

Міністерства освіти і науки  України, департаменту освіти і науки, обласних інститутів 

післядипломної освіти, інших закладів освіти, вчасно знайомитися з новими документами. 

Протягом навчального року постійно перевіряється якість ведення плануючої 

документації  викладачів  та майстрів виробничого навчання, стан навчально-методичного 

забезпечення навчальних кабінетів, їхнє оформлення і матеріально-технічне забезпечення. У 

серпні затверджено графіки контролю освітнього процесу закладу та план роботи на 

навчальний рік. 

  Директором, заступниками директора з навчальної та навчально-виробничої роботи, 

аналізується ведення журналів теоретичного та виробничого навчання, виконання навчальних 

панів і програм з предметів, якість записів і відповідність тем проведення уроків викладачами, 

майстрами виробничого навчання. 

  Адміністрація училища здійснює контроль і аналіз моральних і правових норм поведінки 

учнів, стану побутових умов, медичного обслуговування і охорони праці. 

В училищі розроблено і затверджено графік внутрішнього контролю, розроблено заходи 

контролю по кожному підрозділу, що сприяє його системності та дієвості. 

  З метою забезпечення прозорості освітнього процесу адміністрацією училища 

проводиться системна превентивна робота щодо запобігання зловживань та забезпечення 

неухильного виконання Закону України «Про запобігання і протидії корупції», налагоджена 

система роботи з учнями та викладачами щодо запобігання правопорушень і посадових 

зловживань. 
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8. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИЛИЩА ЗА 2019/2020 н. р. 

 

 
1.  Створення навчально-практичного центру зварювального виробництва. Виконані 

роботи з ремонту навчальної майстерні на суму 36 тис. грн. 

2.  Придбано зварювальне обладнання для навчально- практичного центру на суму 590 тис. 

грн. 

3.   Виконано ремонтні роботи в актовій залі на суму 70 тис. грн. 

4.   Завершується робота з ремонту лабораторії зварювання. 

5.   Капітальний ремонт сходового маршу, ремонт вестибюлю, капітальний ремонт туалетів 

у корпусі навчально-виробничих майстерень. 

6.   Здійснюються роботи з ремонту нової шиномонтажної майстерні. 

7.   Проведено поточний ремонт аудиторій, майстерень, гуртожитку, спортивного залу. 

8.   Обладнано інтерактивну читальню на базі бібліотеки. 

9.   19 лютого 2020 року на базі училища проведений профорієнтаційний фестиваль «ПРОФ 

FEST OK» для дітей м. Білої Церкви та Білоцерківського району. 

10.  Жовтень 2020 року – участь у І етапі конкурсу «World skills Ukraine» з компетенції 

«Токарні роботи»: І місце – Сливка Тарас;  ІІ місце – Бердник Олександр. 

11.  Участь у І етапі конкурсу «World skills Ukraine»  з компетенції «Зварювальні роботи»:  

ІІ місце – Кузьменко Віталій. 

12.  Участь в обласному етапі конкурсу «World skills Ukraine»  з компетенції «Кулінарне 

мистецтво»: Джура Юлія – диплом учасника. 

13.  Участь в обласному етапі конкурсу «World skills Ukraine»  з компетенції «Слюсарні 

роботи»: Поліщук Євгеній – диплом учасника. 

14. 05.03.2020 - обласний конкурс професійної майстерності з професії 

«Електрогазозварник», який проходив на базі училища, учень групи № 133 Росінський 

Максим – І місце, учень групи № 133 Кузьменко Віталій – ІІ місце. 

15.   08.02.2020 – участь у фінальному етапі Х Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка – учень групи № 135 Петренко 

Станіслав посів ІІІ місце серед учнів закладів ПТО України. 

 

 

 



 
 

44 

 

 

9. ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 н. р. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДО 2023 року 

  

1. Створення на базі училища НПЦ за напрямками підготовки: 

- НПЦ з підготовки фахівців за професією «Електрогазозварник»; 

- НПЦ з підготовки фахівців транспортного напряму. 

2. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази, упровадження ІКТ у 

навчальний процес. 

3. Модернізація їдальні з доступом до мережі WI-FI, створення двох зон: 

- зони бару; 

- зони їдальні. 

4. Виконання державного та регіонального замовлення на 2020-2021навчальний рік. 

5. Створення сучасного комфортного освітнього простору, нового дизайну приміщень. 

6. Упровадження нових професій. 

7. Продовжити співпрацю з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини 

«Україна» та Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних 

кадрів. 

8. Розпочати модернізацію матеріально-технічної бази для підготовки слюсарів-

електриків. 

9. Підготувати пакет документів для ліцензування професії «зварник пластмас» та 

професії «тракторист». 

10. Дооформити документи щодо землі. 

11. Виконати ремонт нової шиномонтажної майстерні, придбати обладнання. 

12. Здійснити ремонт майстерні з ремонту автомобілів та лабораторії технічного 

обслуговування автомобілів.  


