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Шановні колеги, працівники училища! 

 

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 178 від 

23.03.2005 р. «Про затвердження Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю» та на 

підставі контракту з Міністерством освіти і науки України  я повинна  

доповісти, як ми з Вами спрацювали за цей навчальний рік під моїм 

керівництвом. Як директор училища у своїй діяльності протягом звітного 

періоду я керувалася законодавством України, Статутом училища, 

Колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками 

директора та іншими нормативними актами, що регламентують роботу 

професійно-технічного навчального закладу. Діяльність навчального закладу 

здійснювалась на основі плану роботи педагогічного колективу на 2019-2020 

навчальний рік, в якому чітко визначені основні завдання, що реалізовувались 

кожним структурним підрозділом училища, з дотриманням державних 

нормативно-правових документів. 

Навчальний заклад є юридичною особою державної форми власності, має 

самостійний баланс, розрахункові рахунки в банку, штамп встановленого 

зразка, гербову печатку і бланки з власними реквізитами.  

Училище знаходиться за адресою 89000, вул. Короленка, 10, смт Великий 

Березний,  Закарпатська область. 

Діловодство і навчальний процес здійснюються державною мовою. 

 Навчальний  заклад розташований на земельній ділянці площею 3,68 га, 

яка надана Державним актом на право постійного користування земельною 

ділянкою серія І-ЗК №001506, виданий 28 квітня 1995 року, а також є в 

наявності автодром площею 2,25 га. Виготовлено Свідоцтво про право 

власності на нерухоме майно серія САК № 311805, САК №311806 видане 

28.11.2014 року, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

ЕЕО 861509, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕЕО 

861511,  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права ЕЕО 861542 на земельну ділянку площею 

3,68 га, кадастровий номер 2120855100:03:005:0048, Витяг з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

ЕЕО 861541 на земельну ділянку площею 2,25 га, кадастровий номер 

2120855100:01:008:0030. Училище функціонує у будівлях і спорудах загальною 

площею 7417,5 м2. Є в наявності автодром площею 2,25 га на якому розміщено: 

гірка, вісімка, дворик, залізничний переїзд, естакада, боковий з’їзд (правий),  

боковий з’їзд (лівий), змійка. 

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні 

установчі документи навчального закладу: Статут, затверджений заступником 

державного секретаря МОН України 09.04.2003 року, Виписка з Єдиного 

Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Витяг з 

Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

№20343948 від 27.03.2015 р., Довідка з Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).  

 



Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний протягом 

навчального року здійснювало підготовку кваліфікованих робітників 

відповідно до ліцензії серія АЕ № 527637 виданою на підставі рішення 

Акредитаційної комісії від 22.09.2014 року, протокол № 112 (наказ МОН 

України від 02.10.2014 року № 2866л) з таких професій: 

 швачка; 

 продавець продовольчих товарів; 

 слюсар-ремонтник, тракторист. 

Училищу надано право здійснювати діяльність у сфері професійно-

технічної освіти на рівні кваліфікаційних вимог для підготовки кваліфікованих 

робітників з професії 5220 продавець продовольчих товарів (протокол №10/1 

від 02.07.2016 року (наказ МОН України від 06.07.2016 року № 1404л). 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

В училищі ведеться планова цілеспрямована робота з підбору, 

розстановки кадрів, забезпечення стабільності педагогічного колективу. 

Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, викладачами та 

майстрами виробничого навчання згідно із штатним розписом. Аналіз 

документів та матеріалів про склад педагогічних та керівних кадрів училища 

свідчить про те, що вони за освітою, рівнем кваліфікації, досвідом педагогічної 

роботи відповідають займаним посадам.  

Навчальний процес в училищі забезпечують 20 педагогічних працівників, 

з них: 5 викладачів загальноосвітньої підготовки, 2 викладачів професійно-

теоретичної підготовки, 2 викладачів сумісників з інших навчальних закладів, 4 

майстрів виробничого навчання; директор, заступник директора з НВР, 

заступник директора з ВР, методист, практичний психолог, керівник фізичного 

виховання, вихователь гуртожитку. 4 викладачі мають вищу кваліфікаційну 

категорію та педагогічне звання «старший викладач», І та ІІ кваліфікаційну 

категорію – 7 педагогічних працівників, 1 майстру виробничого навчання 

підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого навчання другої 

категорії». 

На кожного працівника заведені особові справи, картки обліку, заповнені 

трудові книжки, розроблені посадові інструкції, які відповідають вимогам 

кваліфікаційних характеристик. Особова справа керівника зберігається у відділі 

кадрів департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА,  інших педагогічних 

працівників складені відповідно до діючих нормативних документів і 

зберігаються у відділі кадрів. Прийом на роботу, переміщення і звільнення 

кадрів, перехід на іншу роботу, надання відпусток, відрядження оформляються 

наказами директора і фіксується в книгах наказів з основної діяльності та 

кадрових питань. 

  

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС 

 

Навчально-виробнича діяльність в училищі здійснюється відповідно до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 



науки України від 30.05.2006 р. № 419 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки № 731 від 05.08.2008 р., № 1019 від 10.11.2008 р., 

№ 746 від 10.07.2015 р.}. Відповідно до нього розроблено план роботи на 

навчальний рік, затверджуються розклад занять та режим роботи закладу. 

План визначає усі напрямки діяльності навчального закладу та проблеми, 

над якими працює колектив у поточному навчальному році. План роботи 

педагогічного колективу обговорено на засіданні педагогічної ради і 

затверджено директором училища. Зміст розділів плану в основному відповідає 

нормативним вимогам і направлений на удосконалення навчально-виховного 

процесу.  

Робочі навчальні плани з професій розроблені на підставі ДСПТО,  у 

відповідності до вимог Типової базисної структури, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України № 947, від 13.10.2010 р. «Про 

затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» 

погоджені в установленому порядку директором НМЦ ПТО в Закарпатській 

області, затверджені директором департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації у 2016 – 2018 роках, на основі яких розроблені робочі 

навчальні програми з предметів загальноосвітньої, загальнопрофесійної, 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок, поурочно-

тематичні плани, плани уроків, плани навчально-виробничої діяльності на 

семестр, які розглядаються на засіданнях методичних комісій і затверджуються 

заступником директора з навчально-виробничої роботи. За своєчасністю 

розробки, погодженням та затвердженням робочих навчальних програм 

здійснюється контроль зі сторони заступника директора з навчально-

виробничої роботи. 

У 2019-2020 навчальному році проводилась належна робота по 

виконанню навчальних планів та програм, впровадженню державних 

стандартів, розробці та впровадженню нових навчальних планів згідно з 

прийнятими Державними стандартами. 

Розроблено освітні програми та робоча навчально-плануюча 

документація для запровадження з 01 вересня 2019 року СП(ПТ)О на 

компетентнісній основі з професій продавець продовольчих товарів. 

          З 02 вересня  2019-2020 навчального року в училищі здійснюється 

підготовка кваліфікованих робітників з упровадженням елементів дуальної 

форми навчання за професією "Продавець продовольчих товарів». 

         Група №12 у кількості 25 учнів,  на базі повної загальної середньої  освіти, 

термін навчання -1 рік.  Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за 

затвердженим робочим  навчальним планом  розробленим відповідно до СП 

(ПТ) 5220.G/ 47/1-2/-2018, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14 лютого 2019 р. № 208, та Типової базисної структури 

навчальних планів. 

Базовими підприємствами, які  залучені  до впровадження елементів 

дуальної форми навчання є:  

 ПП Данча Катерина Валеріївна 

 ПП Кошева Світлана Михайлівна 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0770-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1131-08
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0913-15/paran223#n223


 ПП Матьовка Іван Станіславович 

 ПП Жданкіна Ольга Панасівна 

 ПП Ясиновська Вікторія Василівна 

 ПП Сегеда Мирослава Михайлівна 

 ПП Саболчі Ольга Михайлівна 

 ПП Караман Олена Петрівна 

 ПП Гайданка Любов Михайлівна 

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими місцями для 

професійно-теоретичної і практичної підготовки. Теоретичні заняття 

проводяться у 13 навчальних кабінетах та 1 лабораторії, виробниче навчання – 

у 5 навчально-виробничих майстернях. Постійно оновлюється матеріально-

технічна база лабораторій і майстерень.  За кошти освітньої субвенції придбано 

новітнє обладнання, устаткуванням для осучаснення майстерень з професії 

тракторист, слюсар-ремонтник і швачка, що забезпечуватиме високу якість 

професійної освіти та підготовки конкурентних робітників для сучасного ринку 

праці. Це дає можливість вихованцям підвищити рівень знань і умінь  з обраної 

спеціальності.  

Сьогодні у навчальних майстернях створені належні умови для 

самореалізації особистості та успішного оволодіння професії. 

Відповідно до Державних стандартів з ряду предметів професійно-

теоретичної підготовки проводяться лабораторно-практичні роботи. Перелік 

тем лабораторно-практичних робіт міститься в робочій навчальній програмі, їх 

виконання розраховане на одну академічну годину .   

В училищі проводяться консультації з навчальних дисциплін, які 

виносяться на екзамени. Проводяться також поточні консультації для ліквідації 

прогалин у знаннях учнів із найбільш складних тем предметів. Фонд часу, 

відведений  для проведення консультацій, до загального фонду навчального 

часу  робочого плану не входить. Графік консультацій розробляють викладачі, 

затверджують його в установленому порядку. 

Для організації і проведення державної кваліфікаційної атестації  наказом 

директора створюються державні кваліфікаційні комісії за напрямками 

підготовки. Склад комісій затверджується директором училища та погоджується в 

департаменті освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. До їх складу 

входять представники адміністрації, викладачі спеціальних дисциплін. Головами 

комісій за напрямами підготовки призначаються представники підприємств. 

Державна кваліфікаційна комісія розглядає та затверджує результати 

кваліфікаційної атестації і приймає рішення про присвоєння відповідного 

кваліфікаційного рівня. 

Відповідно до розподілу обов’язків в училищі здійснюється поточний, 

проміжний і вихідний контроль знань, умінь і навичок учнів та контроль за 

роботою викладачів та майстрів виробничого навчання.  

Для визначення рівня навчальних досягнень учнів та рівня викладання 

загальноосвітніх предметів проводились директорські перевірочні роботи  

загальноосвітньої підготовки (наказ №122 від 19.09.2019 р.), а також з метою 



виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, підвищення 

загальної мовної культури були проведені: 

 Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів (наказ № 134 

від 08.10.2019 р.) 

 Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (наказ № 135 від 10.10.2019 р.) 

 ХХ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика (наказ № 

150 від 05.11.2019 р.) 

За результатами внутрішньоучилищного контролю періодично видаються 

накази. Питання з організації навчально-виробничої діяльності, які потребують 

колективного аналізу і рішення виносяться на обговорення методичних комісій, 

педагогічну раду училища, що відображено в протоколах засідань. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України COVID – 19», статті 

32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання 

поширенню корона вірусу COVID – 19» від 16.03.2020 року № 406, Положення 

про дистанційну освіту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25.04.2013 № 466 зі змінами від 14.07.2015 № 761, з метою 

забезпечення виконання освітніх програм був організований освітній процес в 

умовах карантину: 

 проаналізовані навчальні плани і програми; 

 розроблений та затверджений розклад уроків відповідно до визначеного 

переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин); 

 організоване дистанційне навчання здобувачів освіти відповідно до 

затвердженого розкладу занять; 

 скоординована робота педагогічних працівників за індивідуальними 

планами самоосвіти та роботи на період карантину; 

 виконання теоретичної частини освітньої програми з використанням 

технологій дистанційного навчання, що не передбачає відвідування 

закладу освіти його здобувачами; 

 практична частина освітньої програми була спланована за окремим 

графіком з обов’язковим погодженням із роботодавцями та здобувачами 

освіти. 

Виробнича практика проводилася на підприємствах і організаціях згідно 

укладених договорів. Учні забезпечувалися робочими місцями, які 

відповідають санітарним вимогам, вимогам охорони праці на яких була 

можливість працювати на новому технологічному обладнанні. Оплата за 

виробничу практику здійснювалася за фактично виконаний обсяг робіт, та 

відповідно до акту виконаних робіт. 

Основними підприємствами-замовниками робітничих кадрів, з якими 

укладені відповідні договори, є базові підприємства, а саме: ФОП Фетько 

Михайло Юрійович, КП «Комунал-Сервіс» Великоберезнянської селищної 

ради, ТОВ «Лісбер», ТОВ «СІО-К», ПП «Шукаль», ФОП Баник Олександр 

Васильович, ТОВ «Укрбудрезерв-о», ТОВ «Березнянка», ПП Шолтис Олег 

Степанович, ППДанча Катерина Валеріївна, ПП Кошева Світлана Михайлівна, 



ПП Гайданка Любов Михайлівна, ПП Шолтис Степан Йосипович, ПП Караман 

Олена Петрівна, Великоберезнянська районна спілка споживчих товариств. 

Доведений план прийому в більшості виконується у 2019 році прийнято 

51 учня, або 85 %. Обсяг прийому учнів відповідає вимогам ліцензійних умов. 

Прийом учнів на навчання в розрізі професій  

№ з/п 
Код  

професії  
Назва професії  

К
іл

ь
к
іс

ть
 

у
ч
н

ів
 

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

 

о
б

ся
г 

 

Прийом учнів на навчання в розрізі професій – 2019 рік 

1 5220 Продавець продовольчих товарів 25 30  

2          8331 

 7233 

Тракторист, 

слюсар-ремонтник 

26 30 

  Усього: 51 60 

 

У 2019-2020 навчальному році випущено 46 учнів.  

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ПТУ №33 

продовжив роботу над єдиною методичною проблемою, що була обговорена на 

педагогічній раді (протокол №1 від 31.08.2017 р.) та затверджена наказом 

навчального закладу №49 від 01.09.2017 року «Про затвердження єдиної 

методичної проблеми ПТУ №33 смт Великий Березний», а саме «Сучасні 

педагогічні технології навчання як засіб розвитку життєвих компетентностей 

учнів». Згідно визначеної мети роботи над ЄМП та розробленого 

перспективного плану, у 2019-2020 н.р. педколектив закладу почав роботу над 

третім етапом, а саме реалізація (апробація та впровадження в практику). 

Оскільки 2019-2020 навчальний рік став етапом реалізації, то основний 

зміст роботи складало виконання плану самоосвіти, впровадження в практику 

перспективних педагогічних технологій, набуття навиків з рішення проблемних 

ситуацій. 

План заходів з реалізації ЄМП на 2019-2020 н.р. 

Заходи Терміни 

Моніторинг інноваційного потенціалу педагогів та 

учнів 
Вересень 

Фестиваль відкритих уроків щодо реалізації науково-

методичної проблеми 
Жовтень 

Методичний тиждень, виставка «Творчі сходинки 

педагогів навчального закладу (із досвіду роботи 

педагогів над реалізацією науково-методичної 

проблеми) 

Жовтень 

Звіт творчої групи про результати роботи над науково-

методичною проблемою навчального закладу 
Лютий 

Створення методичних картотек «Сучасні педагогічні 

технології як чинник формування життєвої 

Жовтень 

Березень 



компетентності особистості в умовах професійного 

навчання» 

Засідання науково-методичної ради: 

«Дидактично-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення інноваційної діяльності педагогів», 

«Розвиток інноваційного потенціалу особистості та 

ключових складових життєвої компетентності через 

метод проектів» 

Вересень 

 

Лютий 

(в режимі он-лайн) 

Підсумкова загальна конференція «Результати 

використання сучасних педагогічних технологій в 

умовах професійного навчання для розвитку життєвих 

компетентностей учнів». Підведення підсумків роботи 

над реалізацією єдиної науково-методичної роботи. 

Червень 

 

2. Планування та проведення педагогічних рад  

Дата 

проведення 

Основні питання 

методичного 

характеру, що 

розглядалися 

Доповідачі 

Результативність прийнятих 

рішень (видано наказ (№ __ 

від, розроблено 

рекомендації, відповідні 

заходи тощо) 

31.10.2019р. 

Про атестацію 

педагогічних 

працівників у 2019-

2020 н.р. 

Методист 

Бабущак 

І.М. 

Наказ від 30.09.2019 р. 

№130 «Про створення та 

склад творчих груп по 

вивченню досвіду роботи 

педпрацівників, які 

атестуються» 

Наказ від 30.09.2019 р. 

№131 «Про атестацію 

педагогічних працівників у 

2019-2020 н.р.» 

 

31.10.2019р. 

Про можливість 

проходження курсів 

академічної 

доброчесності у 

режимі он-лайн 

Методист 

Бабущак 

І.М. 

Розроблено рекомендації 

щодо термінів проходження 

курсів 

30.12.2019р. 
Про особливості 

роботи над ЄМП 

Методист 

Бабущак 

І.М. 

Проведено анкетування 

педпрацівників 

Створено методичні 

картотеки «Сучасні 

педагогічні технології як 

чинник формування 

життєвої компетентності 

особистості в умовах 

професійного навчання» 

28.02.2019р. Про досвід роботи Методист Матеріали атестації 



педагогічних 

працівників, які 

атестуються 

Бабущак 

І.М. 

оформлені згідно вимог 

28.02.2019р. 

Про проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Методист 

Бабущак 

І.М. 

Всі викладачі 

загальноосвітньої 

підготовки пройшли 

реєстрацію для 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

28.02.2019р. 

Про проходження 

стажування майстрів 

виробничого 

навчання 

Методист 

Бабущак 

І.М. 

Матеріали стажування 

оформлені згідно вимог 

 

3. Засідання навчально-методичної (методичної) ради при методичному 

кабінеті  

Дата 

проведення 

Основні питання, що 

розглядалися 
Доповідач 

Результативність 

прийнятих рішень 

(видано наказ (№ __ від, 

розроблено рекомендації, 

відповідні заходи тощо) 

19.09.2019р. 

Підсумки 

результативності 

методичної роботи в 

2018-2019 н.р. 

Завдання на 2019-

2020 н.р. 

Методист 

Бабущак І.М. 

Оформлення звіту про 

результати методичної 

роботи за 2019-2020 н.р. 

19.09.2019р. 

Проведення 

організаційної наради 

- зустрічі з новими 

педагогічними 

працівниками з метою 

ознайомлення їх із 

нормативно-

правовими 

документами 

училища, напрями її 

діяльності, вимогами 

педагогічної етики, 

традиціями тощо 

Заступник 

директора з 

НВР 

Маринець 

В.П. 

Ознайомлення нових 

педагогів із нормативно-

правовими документами 

училища, напрямами 

діяльності, вимогами 

педагогічної етики тощо. 

19.09.2019р. 

Обговорення та 

затвердження планів 

методичних комісій 

Голови МК 

Каменца 

М.М. 

Саблін О.О. 

Погоджено план роботи 

методичної комісії 

загальноосвітньої 

підготовки та план 

роботи методичної 

комісії професійної 



підготовки 

19.09.2019р. 

Обговорення 

Концепції реалізації 

державної політики у 

сфері професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

«Сучасна професійна 

(професійно-технічна) 

освіта» на період до 

2027 року 

Директор 

Микита М.І. 

Ознайомлення 

педагогічних працівників 

з матеріалами проектів 

02.12.2019р. 

Обговорення І етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

Заступник 

директора з 

НВР 

Маринець 

В.П. 

За підсумками І етапу 

Олімпіад кращих учнів 

училища направлено для 

участі у ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

Підсумки І етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

обговорено на 

інструктивно-методичній 

нараді з викладачами 

загальноосвітньої 

підготовки. 

02.12.2019р. 

Визначення змісту, 

форм і методів 

підвищення 

кваліфікації педагогів 

упродовж 2019-2020 

н.р. 

Методист 

Бабущак І.М. 

Ознайомлення педагогів з 

Порядком підвищення 

кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних 

працівників, 

затвердженим 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 

серпня 2019 року №800 

(лист НМЦ ПТО від 11 

жовтня 2019 р. №01-

15/3511) 

02.12.2019р. 

Робота над ІІІ етапом 

реалізації ЄМП. 

Презентація 

«Педагогічні 

технології як засіб 

розвитку життєвих 

компетентностей 

учнів». 

Методист 

Бабущак І.М. 

Анкетування викладачів 

Розроблено стінгазету 



02.12.2019р. 

Про затвердження 

положення про 

стажування майстрів 

виробничого 

навчання на 2019-

2020 н.р.  

Директор 

Микита М.І. 

Затверджено протоколом 

№2 засідання методичної 

ради від 2 грудня 2019 

року. 

 

28.02.2019р. 

Інструктивно-

методична нарада для 

викладачів, які 

атестуються на 

підтвердження або 

присвоєння вищої 

категорії з питань 

підготовки і 

проведення творчих 

звітів 

Методист 

Бабущак І.М. 

Присвоєння 12 тарифного 

розряду майстру в/н при 

успішному проходженні 

атестації 

28.02.2019р. 

Огляд нормативних 

документів, новинок 

психолого-

педагогічної 

літератури 

Методист 

Бабущак І.М. 

Рекомендувати педагогам 

використовувати 

посібник «Методичні 

основи розроблення 

Smart-комплексів для 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти» в 

навчальному процесі 

29.04.2019р. 

Контроль за веденням 

документації 

методкомісій 

(засідання в режимі 

он-лайн) 

Методист 

Бабущак І.М. 

Голови МК 

Саблін О.О. 

Каменца 

М.М. 

Вважати ведення 

документації 

методкомісій на 

належному рівні 

29.04.2019р. 

Про організацію 

підсумкового етапу 

роботи над єдиною 

науково-методичною 

проблемою закладу 

(засідання в режимі 

он-лайн) 

Методист 

Бабущак І.М. 

30.06.2020 р. видати 

наказ по завершенню 

роботи над ЄМП 

29.04.2019р. 

Робота педагогічних 

працівників з питань 

підготовки учнів до 

ЗНО та ДПА 

(засідання в режимі 

он-лайн) 

Заступник 

директора з 

НВР 

Маринець 

В.П. 

Керуватись 

розпорядженнями 

Кабінету Міністрів 

України щодо роботи під 

час дистанційного 

навчання 



29.04.2019р. 

Результативність 

участі учнів в 

олімпіадах, 

конкурсах: позитивні 

зрушення та 

проблеми (засідання в 

режимі он-лайн) 

Заступник 

директора з 

НВР 

Маринець 

В.П. 

Рекомендовано педагогам 

продовжити активну 

роботу над підготовкою 

учнів до участі в 

олімпіадах та конкурсах 

 

26.06.2020р. 

Про результати 

чергової атестації 

викладачів 

Стан проведення 

предметних тижнів. 

Підсумки курсової 

підготовки та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Про роботу 

методичних комісій 

щодо вдосконалення 

педагогічної 

майстерності та 

фахового рівня 

педагогів за 2019/2020 

н.р. 

Звіт про методичну 

роботу за 2019-2020 

н.р. 

Директор 

Микита М.І. 

 

 

Методист 

Бабущак І.М. 

 

 

 

 

 

 

Голови МК 

Саблін О.О. 

Каменца 

М.М. 

 

 

 

 

 

Методист 

Бабущак І.М. 

Надати звіт про 

методичну роботу до 

загального звіту 

директора по училищу за 

2019-2020 н.р. та 

підготувати презентацію 

 

4. Методичні напрацювання педагогічних працівників у 2019/2020 н. р. (у 

розрізі методичних комісій) 

№ 

з/п 

Предмет 

(професія) 
Автор 

Назва 

методичних 

напрацювань 

Вид видання 

(навчальний 

посібник, 

практикум, 

робочий зошит, 

методичні 

рекомендації, відео 

уроки  тощо) 

Схвалено 

(ким) 

1 
Практичний 

психолог 

Шивринська 

М.В. 

Булінг – 

проблема ХХІ 

століття 

Матеріали для 

збірки  

«Поговоримо про 

булінг (із досвіду 

роботи практичних 

Збірка 

матеріалів 

НМЦ ПТО 

у 

Закарпатсь



психологів 

ЗП(ПТ)О» 

кій області 

(протокол 

№4 від 

20.12.2019

р.) 

2 Методист  
Бабущак 

І.М. 

Вплив 

європейського 

освітнього 

простору на 

розвиток 

професійної 

підготовки 

конкурентоздат

них фахівців 

Матеріали виступу 

другої 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції  

«Теоретико-

методичні основи 

підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців у 

контексті 

сучасного ринку 

праці» 

31 жовтня – 1 

листопада 2019 

року 

Збірка 

виступів 

«Методичн

а 

скарбничк

а» 

схвалена 

НМЦ ПТО 

у 

Закарпатсь

кій області 

(протокол 

№4 від 

20.12.2019

р.) 

3 
Виробниче 

навчання 
Шулевка І.І. 

Моя професія – 

моє майбутнє 

Методична 

розробка уроку 

виробничого 

навчання 

Інформаці

йно-

методични

й збірник 

«Вісник» 

НМЦ ПТО 

у 

Закарпатсь

кій області 

 

5. Підсумки підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019/2020 н. 

р. 

Назва 

установи,  

де проходив 

підвищення 

кваліфікації 

К-

сть 

год. 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Предмет 

або категорія 

слухачів 

Серія, № 

свідоцтва// 

сертифікат

у 

Дата 

видачі 

свідоцтва// 

сертифікат

у 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін, практичні психологи, вихователі,                    

керівники  гуртків, бібліотекарі  

Закарпатський 

інститут 

післядипломн

ої педагогічної  

освіти 

30 

Шивринська 

Мар’яна 

Василівна 

Практичний 

психолог 
№509 

4-

7.11.2019 

30 
Зганич Йосип 

Михайлович 

Захист 

Вітчизни 

№ ЗІ СПК 

02139723/0
06.03.2020 



02643-20 

Самоосвіта 

НМЦ П(ПТ)О 

у 

Закарпатській 

області 

(технології 

дистанційного 

навчання) 

2 
Веселовська 

Наталія Юріївна 

Опанування 

технологій 

дистанційног

о навчання – 

Google 

Classroom, 

Zoom, 

Google Disk 

№261-15-

04-2020 

НМЦ ПТО 

15.04.2020 

Викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання 

- - - - - - 

Самоосвіта 

НМЦ П(ПТ)О у 

Закарпатській 

області 

(технології 

дистанційного 

навчання) 

2 
Микита Марина 

Іванівна 

Опанування 

технологій 

дистанційног

о навчання – 

Google 

Classroom, 

Zoom, 

Google Disk 

№260-15-

04-2020 

НМЦ ПТО 

15.04.2020 

2 
Куцик Кароліна 

Любомирівна 

Опанування 

технологій 

дистанційног

о навчання – 

Google 

Classroom, 

Zoom, 

Google Disk 

№263-15-

04-2020 

НМЦ ПТО 

15.04.2020 

Керівні та інші педагогічні працівники 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН У 

- - - - - 

Самоосвіта 

MCFR 1 

Микита Марина 

Іванівна 

Як запровадити 

неповний 

робочий час та 

гнучкий режим 

на підприємстві 

й для окремих 

працівників 

- 15.04.2020 

Всеосвіта  

Геймфікація в 

світі. Ігрові 

рішення як 

засіб розвитку 

учасників 

JF23793

0 
06.05.2020 



освітнього 

процесу  

2 

Онлайн-тести 

як інструмент 

перевірки знань 

в умовах 

дистанційного 

та 

стаціонарного 

навчання. Як 

зробити свої 

тести 

надсучасними? 

КТ42718

6 
08.05.2020 

Prometheus 30 

Критичне 

мислення для 

освітян 

- 07.05.2020 

Онлайн-курси 

EdEra 

4 
Бабущак  Інна 

Михайлівна 

Академічна 

доброчесність 
- 20.10.2019 

4 

Маринець 

Валентина 

Петрівна 

 

Академічна 

доброчесність 
- 17.11.2019 

8 

З учнями про 

освіту та 

кар’єру 

- 29.03.2020 

32 

Недискримінац

ійний підхід у 

навчанні 

- 12.04.2020 

3 
Домедична 

допомога 
- 12.04.2020 

20 

Як навчати 

супергероїв? 

Онлайн-курс з 

підготовки 

лікарняних 

вчителів 

- 10.05.2020 

Майстри виробничого навчання, які підвищували робітничу кваліфікацію у 

закладах професійної освіти України 

Львівський 

професійний 

коледж 

готельно-

туристичного та 

ресторанного 

сервісу 

- - - - - 

ДНЗ 

«Подільський 

центр ПТО» 

- - - - - 



Майстри виробничого навчання, які пройшли стажування на базі навчально-

практичних центрів ЗП(ПТ)О та на виробництві 

НПЦ сучасних 

швейних 

технологій і 

дизайну 

Хустського 

професійного 

ліцею сфери 

послуг 

- - - - - 

НПЦ з 

використання 

сучасних 

матеріалів та 

технологій 

ТзОВ «Снєжка-

Україна» ДНЗ 

«Ужгородський 

центр ПТО» 

- - - - - 

НПЦ новітніх 

технологій 

зварювання 

ДНЗ 

«Ужгородський 

центр ПТО» 

- - - - - 

ПАТ «Гроно-

Текс» м. Хуст 
- - - - - 

ТзОВ «Лісбер» 

смт Великий 

Березний 

144 
Шулевка Іван 

Іванович 
Майстер в/н №1 27.12.2019 

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання, які брали участь 

у семінарах-практикумах, майстер-класах на базі навчально-практичних 

центрів ЗП(ПТ)О 

НПЦ сучасних 

швейних 

технологій і 

дизайну 

Хустського 

професійного 

лі-цею сфери 

послуг 

6 - - - - 

НПЦ з 

використання 

сучасних 

матеріалів та 

технологій 

6 - - - - 



ТзОВ «Снєжка-

Україна» ДНЗ 

«Ужгород-

ський центр 

ПТО» 

НПЦ новітніх 

технологій 

зварювання 

ДНЗ 

«Ужгородський 

центр ПТО» 

6 - - - - 

6. Робота шкіл  молодого педагога; педагогічної майстерності, інше 

Назва школи / 

хто керує 

Кількість 

членів  

Рік  

роботи 

К-сть 

засідань 
Розглянуті основні питання 

Школа 

молодого 

педагога 

(Бабущак І.М.) 

4  6 

1. Вступна бесіда з 

молодими та 

новопризначеними 

педагогами, майстрами в/н. 

2. Обговорення та 

оформлення плануючої 

документації (програми, 

календарно-тематичний 

план, поурочний план, 

методичні рекомендації на 

2019-2020 н.р). 

3. Про сучасний урок: 

проблеми, пошуки, знахідки, 

перспективи. Як зробити 

його джерелом якісної і 

натхненної праці учнів, 

школою самостійності і 

творчості. 

4. Про виховання в учнів 

стійкої позитивної мотивації 

навчальної діяльності як 

важливий фактор 

формування соціально 

активної особистості. 

5. Огляд нормативних 

документів, новинок 

психолого-педагогічної 

літератури. 

6. Анкетування молодих 

спеціалістів. 

7. Обговорення Інструкції з 

ведення журналу обліку 



виробничого навчання учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів. 

8. Обговорення Інструкції з 

ведення журналу обліку 

теоретичного навчання учнів 

професійно-технічних 

навчальних закладів. 

9. Перелік основної 

навчально-методичної 

документації викладача 

щодо планування навчально-

виробничого процесу. 

10. Консультація «Критерії 

оцінювання знань» 

11. Створення умов для 

формування креативного 

мислення учнів через 

впровадження інноваційних 

технологій у навчально-

виховний процес. 

12. Дискусія «Яким має бути 

викладач». Моделювання 

педагогічних ситуацій. 

13. Організованість і 

життєдіяльність 

педагогічного колективу. 

14. Педагогічний салон 

«Мотивація навчання – 

основна умова успішного 

навчання». 

 

7. Виявлення, вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду у 

2019/2020 н. р. 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагога 

Предмет, 

професія 
Тема досвіду 

Хто 

узагальнював 

Де розглядалося 

питання; 

рішення 

(протокол № 

від_) 

- - - - - - 

 

8. Інноваційна діяльність  

№ 

з/п 

Назва 

інноваційного 

проєкту  

Автор 

(автори) 

Термін 

виконання 

Галузь 

застосування 

Коротка 

анотація 

- - - - - - 



 

Інноваційний проект професійно-технічного училища №33 включає в 

пріоритеті виконання основних напрямів діяльності: 

 Рівний доступ до якісної освіти в умовах дистанційного навчання; 

 Розвиток професійної компетенції викладача з використання ІТ; 

 Системне використання інформаційно-комунікативних технологій в методичній 

діяльності. 

9. Висновки.  

У 2019/2020 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася  

з метою реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних 

програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, підвищення 

ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення 

педагогічної майстерності викладача. 

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких 

завдань:  

– впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості учня; 

– забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному 

і якісному складу педагогічних кадрів; 

– формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до 

актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, 

збільшення кількості викладачів, які беруть участь у масових формах 

методичної роботи; 

– розвиток соціальної активності викладача, рівня загальної і 

педагогічної культури; 

– забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-

методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням; 

– використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, адекватних сучасним цілям і змісту науково-

методичної роботи. 

– забезпечення змістовним наповненням веб-сайту училища. 

Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з новою інформацією, передовим досвідом, сприяли впровадженню 

їх у навчально-виховний процес.  

           Протягом року проводилися методичні наради з метою ознайомлення з 

нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної 

літератури, періодичних видань з предметів тощо. Активно ввелася робота 

щодо професійної адаптації молодих педагогів. Головним завданням було 

надання методичної допомоги вчителям-початківцям у розв’язанні 

першочергових проблем. Зміст роботи полягав у спільних заняттях із 

заступником директора з виховної роботи та індивідуальних консультаціях з 

вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання 

уроків, ведення документації, взаємовідвідуванні уроків, формування власного 

портфоліо. 

Слабкими сторонами діяльності навчального закладу з точки зору 

методичної роботи в цьому навчальному році варто визначити низьку 



мотивацію до  підвищення фахової майстерності викладачів, не достатню 

зацікавленість педагогів у розвитку самоосвіти, а також недостатнє вміння 

залучати інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі, що 

стало в цьому році найактуальнішою складовою, особливо через 

епідеміологічну ситуацію, яка склалася у країні. 

 Пріоритетні напрями методичної роботи на наступний  рік: 

 створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і 

спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки 

фахівців; 

 організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих 

викладачів; 

 забезпеченість навчального процесу навчально-методичною 

літературою, формування навчальних і методичних посібників і вказівок; 

 вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного 

досвіду, формування нового педагогічного мислення; 

 організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок 

психолого-педагогічної та методичної літератури; 

 сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-

комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних 

підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та 

програмного забезпечення навчально-виховного процесу; 

 допомога у підготовці викладачів до атестації; 

 розробка методичних рекомендацій із планування, організації й 

контролю самостійної роботи учнів. 

Протягом 2019-2020 навчального року всі педагогічні працівники закладу 

брали активну участь в семінарах, вебінарах та інших обласних заходах, 

оранізованих навчально-методичним центром професійно-технічної освіти.  

  

10. Напрями методичної роботи, в яких є потреба допомоги з боку НМЦ 

ПТО: 

 систематичне забезпечення професійною інформацією; 

 допомога в підготовці до атестації педагогічних працівників; 

 методична допомога в проведенні відкритих заходів, професійних 

конкурсів. 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

Головна мета виховання здобувачів освіти на сучасному етапі – створення 

належних умов для пошуку, виховання і розвитку здібностей обдарованої 

учнівської молоді, формування громадянина-патріота України. Виховна 

система розглядається як єдиний механізм, що складається із взаємопов’язаних 

компонентів: комплексу виховний цілей, суб’єктів виховного процесу, їхньої 

діяльності, спілкування, відносин, змісту і методів організації виховання, 

управління процесом.  

У 2019/2020 навчальному році був розроблений Перспективний план 

виховної роботи училища  на поточний навчальний рік з урахуванням реалізації 

Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Концепцію 



виховання дітей та молоді», «Національну доктрину розвитку освіти», 

«Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Концепцію 

національно-патріотичного виховання», Стратегію розвитку туризму та 

курортів, «Про запобігання та протидію домашньому насильства», Стратегії 

комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021рр., Стратегії 

державної політики щодо наркотиків, Програми правової освіти населення 

області на 2018-2022рр., Стратегії державної політики з питань здорового та 

активного довголіття населення на період до 2022р., Національної Стратегії з 

оздоровчої рухової активності в України на період до 2025р. «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», Заходів щодо соціальної 

підтримки, адаптації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 

вшанування пам’яті загиблих, профілактика кримінальних правопорушень 

серед неповнолітніх, обласного комплексного плану заходів з протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, а також з урахуванням нормативно-правових актів, документів 

Міністерства освіти і науки України,  народного календаря, традицій держави 

та загальнодержавних свят. Класними керівниками відповідно був розроблений 

план роботи з вихованцями груп, який включає в себе основні напрямки 

виховної роботи: національне виховання, патріотичне виховання, формування 

морально-етичної культури, формування художньо-естетичної культури, 

правове та превентивне виховання, формування трудової, екологічної, родинно-

сімейної культури формування здорового способу життя та роботу з батьками. 

По всім напрямках протягом всього року проводились різноманітні 

заходи: збори учнів, анкетування, психологічні тестування, виховні бесіди, 

виховні години, круглі столи, лінійки, вікторини, усні журнали, дослідницька 

робота та багато інших. Всі заходи були проведені в зазначені терміни і на 

достатньому організаційному та художньо-естетичному рівні. 

З метою розвитку національно-патріотичних почуттів у вихованців 

училища, інтересу до культури, обрядів та традицій нашого народу у цьому 

навчальному році було проведено:  тематичний тиждень до Міжнародного дня 

демократії «Наш вибір – демократичний»; тиждень правових знань; тематичний 

тиждень «В єдності наша сила»; тематичний тиждень «Бережімо подвиг у 

пам’яті»; тематичний тиждень до Дня української писемності і мови; 

тематичний тиждень до Дня гідності і свободи; тематичний тиждень «Я – 

громадянин і патріот держави»; тиждень пам’яті Героїв Крут; тематичний 

тиждень до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні; до Всесвітнього дня цивільної 

оборони «Основи правосвідомості особистості»; до Дня рідної мови; до Дня 

Чорнобильської катастрофи «Гіркота тече полинна»; тематичний тиждень 

«Минулого вогонь не згасне»; до дня слов’янської писемності та культури; 

тематичний тиждень До дня Конституції; виховні заходи до Міжнародного дня 

Миру, до Дня партизанської слави України, до Дня пам’яті жертв Бабиного 

Яру, до Дня визволення України від фашистських загарбників, до Дня пам’яті 

жертв голодомору та репресій 1932-1933рр. , до Дня Збройних Сил України, до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Активно проводилась виховна 

діяльність і під час карантину, а саме: до Міжнародного дня захисту дітей, до 

Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, до Дня Конституції, 

Урок-пам’яті «Твій біль, Україно, - Чорнобиль!» (онлайн); урок пам’яті 

«Мужність і відвага крізь покоління» (онлайн); до Дня пам’яті і примирення, 



Дня перемоги (онлайн); до Дня вшанування пам’яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу (онлайн); до Дня Європи (онлайн). 

 Серед учнів училища також були проведені літературні дні, тижні 

здорового способу життя, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тижні безпеки 

дорожнього руху, Тиждень громадського здоров’я, Тиждень права, 

Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», Всеукраїнський урок про 

гуманне та відповідальне ставлення до тварин,  День безпечного інтернету, 

години спілкування до Дня ООН, до Всесвітнього дня дитини, виховні заходи 

до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, до Міжнародного Дня боротьби за 

ліквідацію расової дискримінації, до Всесвітнього дня боротьби із 

захворюванням на туберкульоз, Міжнародний день солідарності із жертвами 

рабства та трансатлантичної работоргівлі, тематичний  тиждень до Дня доброти 

та толерантності. В училищі були проведені традиційні загально училищні 

виховні заходи: свято «Першого дзвоника», святкові концерти до Дня вчителя. 

В режимі «он-лайн» в нашому училищі пройшов ІІ етап обласного конкурсу 

«Малюнок, вірш, лист до мами»,  у якому вихованець 11 групи Гулей Іван 

Михайлович, зайняв перше місце і взяв участь у ІІІ обласному етапі конкурсу 

«Малюнок, вірш, лист до мами»,  де посів почесне ІІ місце.  А також здобувачі 

освіти разом з педагогічним колективом взяли активну участь у підготовці 

виробів до Шостого обласного фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!». 

Але у зв’язку з карантинними заходами всі роботи були представлені он-лайн 

на фото.  
В основу виховної системи Професійно-технічного училища № 33 смт 

Великий Березний покладені принципи системності та послідовності, модель 

виховної роботи охоплює всі сфери процесу виховання. 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педагогічних працівників 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у ПТУ 

№33 смт Великий Березний, проводиться згідно з діючим законодавством. На 

початку навчального року було створено банк даних дітей , які потребують 

соціального захисту, опіки, складено соціальні паспорти груп. Кількість дітей у 

них становить: 

• з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування – 9; 

• багатодітних родин – 17; 

• неповних родин – 24. 

Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального 

закладу. 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників 

Медичне обслуговування учнів та працівників училища організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення 

учнів та викладачів у закладі працює медичний працівник Олень М. В., яка 

організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує 

профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів медичного 

огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи в училищі формуються 

спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної 

групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.  



Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед спортивними змаганнями. У навчальному закладі є в наявності 

необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. 

Кожен кабінет має необхідну інструкцію з питань безпеки життєдіяльності. 

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному 

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання. 

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-

виховного процесу в училищі знаходиться під контролем адміністрації та 

викладачів. 

Систематично здійснюються практичні заняття з учнями з метою 

вироблення умінь діяти в умовах надзвичайних ситуацій, при загрозі життю і 

здоров’ю дітей, надавати невідкладну допомогу. 

Значна робота проводиться з профілактики захворювань, епідемій, 

шкідливих звичок, особистої гігієни. 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями 

В училищі управлінські структури представлені на рівні навчального 

закладу адміністрацією (директор, заступники) і загальними зборами колективу 

(викладачі, учні, батьки); на педагогічному рівні – учителями; на батьківському 

рівні – батьками; на учнівському рівні – учнями як суб’єктами управління 

своєю освітньою діяльністю. 

Рада профілактики правопорушень 

У навчальному закладі систематично проводиться організаційна та 

профілактична правовиховна робота, спрямована на зниження рівня 

злочинності серед неповнолітніх. Разом із службою у справах дітей та 

працівниками правоохоронних органів постійно проводиться ряд 

профілактичних рейдів. Особлива увага приділяється роботі з педагогічно-

неспроможними сім`ями та дітьми, які схильні до правопорушень. До роботи з 

дітьми та їх батьками залучаються служба у справах дітей та правоохоронні 

органи. Ведеться систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять (у разі відсутності учнів на заняттях у кожному конкретному випадку 

з’ясовуються причини та повідомляються батьки або особи, які їх замінюють). 

У ПТУ № 33 смт Великий Березний проведено ряд профілактичних виховних 

заходів щодо попередження насильства над неповнолітніми та захисту їх прав. 

У навчальному закладі спільно із медичним працівником та 

представниками правоохоронних органів регулярно проводяться бесіди, лекції, 

анкетування з метою попередження вживання шкідливих речовин (алкогольних 

та слабоалкогольних напоїв, наркотичних та токсичних речовин). 

Бібліотека ПТУ №33 здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-

просвітницьке забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого 

процесів. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, 

сприяє професійному зростанню майстерності викладачів, майстрів 

виробничого навчання, класних керівників, вихователя, методиста шляхом 



популяризації педагогічної, методичної літератури та повноти задоволення 

їхніх фахових потреб. 

Виховна робота в гуртожитку у 2019/2020 навчальному році була 

направлена на створення соціально-педагогічних умов, за яких стимулюються 

позитивні процеси розвитку і саморозвитку особистості, згідно з прийнятими у 

суспільстві етичними нормами. Однією з основних проблем у виховній роботі з 

вихованцями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, 

розвиток творчого потенціалу підлітка та профілактична робота, направлена на 

правовий аспект у вихованні учнів. Адже, кожна дитина – це особистість, а 

кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з 

боку педагогів. Відповідно до вищесказаного вихователем гуртожитку був 

складений план роботи на 2019/2020 навчальний рік, згідно якого і проводився 

цикл виховний заходів. 

У ПТУ № 33 смт Великий Березний впродовж року практичний психолог 

проводить діагностичну, корекційну та профілактичну роботу з учнями всіх 

курсів за планом роботи практичного психолога. Особлива увага приділяється 

учням з «групи ризику», учням пільгової категорії та вихованцям гуртожитку. 

Серед пріоритетних напрямків роботи М. В. Шивринської: психологічний 

супровід розвитку учнів, консультативно-методична допомога з питань 

навчання і виховання дітей, надання своєчасної психологічної допомоги учням, 

батькам, викладачам, майстрам в/н, виявлення і розвиток обдарованих і здібних 

учнів, психологічний супровід дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей «групи ризику», вивчення мікроклімату в учнівському та 

педагогічному колективах, створення умов для соціально-психологічної 

адаптації учнів до навчання в ПТНЗ, превентивне виховання, метою якого є 

формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактика 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, венеричних захворювань та 

ВІЛ/СНІДу. 

З учнями І-го курсу практичним психологом були проведені корекційно-

розвивальні програми для кращої адаптації їх до навчання. 

Для учнів та педагогів психологом були розроблені та представлені 

електронні презентації, проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти 

насильства», ряд лекцій за тематикою «Незнання законодавства, не звільняє від 

відповідальності», «Насильство в сім’ї та його види». «Стоп булінг» та мова 

знущання: як відрізнити «булінг» від стьобу», проведення корекційних 

тренінгових занять для подолання агресивних проявів серед учасників 

навчального процесу, соціально-психологічний тиждень «Стоп булінг», 

виготовлення з учасниками навчального процесу стенда за тематикою 

«Зупинимо «булінг» разом», надання індивідуальних консультацій, залучення 

працівників, залучення працівників превентивної служби, фахівців медичної 

галузі та служби у справах дітей до проведення бесід, лекцій та зустрічей, 

проведення індивідуальних консультацій, надання індивідуальних консультацій 

медпрацівникам, батькам та опікунам стосовно навчання та виховання учнів 

групи ризику. 

Практичний психолог успішно співпрацює з батьківським контингентом, 

бере участь в загально училищних та класних батьківських зборах, здійснює 

консультаційну роботу з батьками проблемних учнів.  



Важливе місце у професійно-технічній освіті займає фізична культура і 

спорт. Вона несе значну роль у виховному процесі учнівської молоді. У 

професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний у 2019/2020 н.р. 

проводили спортивно-масову роботу, спрямовану на максимальне залучення до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом учнів, викладачів та 

співробітників нашого училища. 

Для реалізації цього завдання керівником фізичного виховання і 

дирекцією училища було проведено:  

1. регулярні заняття з фізичного виховання та спорту учнів; 

2. заняття та змагання в позаурочний час у гуртожитку; 

3. колективну спартакіаду серед навчальних груп; 

4. Дні здоров’я і спорту. 

У професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний 

навчається 97 учнів з них: 

 Основна група – 87 учнів 

 Підготовча група – 6 учнів 

 Спеціальна група – 3 учнів 

 Звільнені від занять по хворобі – 1  учень 

У професійно-технічному училищі №33 смт Великий Березний згідно 

постанови до виконання НОК України №77 від 03 грудня 2015 року було 

проведено:  

 Єдиний Олімпійський урок на тему ,,Олімпійські види спорту ”; 

 Олімпійський тиждень; 

 міні футбол серед юнаків. 

 волейбол серед дівчат. 

 перетягування канату 

 піднімання гирі 16 кг, 24 кг, 32 кг серед юнаків. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Формування учнівського контингенту здійснюється відповідно до Правил 

прийому до професійно-технічного училища №33 смт Великий Березний, 

погоджених директором департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, 

затверджених директором училища, які розроблені відповідно до Типових 

правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. №441.  

Профорієнтаційна робота в училищі здійснюється за різними формами. 

Так в січні 2019 року видано наказ відповідно до якого закріплено педагогічних 

працівників училища за школами Великоберезнянського та Перечинського 

районів. Для інформування про навчання в училищі та популяризації професій, 

педагогічний колектив тісно співпрацює із засобами масової інформації: 

оголошення в районній пресі, місцевому кабельному телебаченні. 

 Прийом учнів в училище здійснює приймальна комісія, яка діє на підставі 

Положення про Приймальну комісію, керується у роботі Правилами прийому. 

Видано наказ директора «Про затвердження приймальної комісії по прийому 

учнівської молоді на навчання», де вказується склад комісії, строки проведення 



співбесіди та призначається відповідальний секретар. Приймальну комісію 

очолює директор училища. Приймальна комісія проводить із вступниками 

бесіди про вибір професій, умови навчання, матеріальне забезпечення учнів 

різного соціального становища, віковий ценз, професійну придатність 

абітурієнтів. Підготовка кваліфікованих робітників із ліцензованих професій 

здійснюється тільки відповідно до укладених 2-х сторонніх договорів із 

фізичними та юридичними особами.  

  

 

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ ЩОДО СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ 

ПЕДПРАЦІВНИКІВ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, 

соціальні гарантії працівників училища у галузі охорони праці в навчальному 

закладі забезпечуються дотриманням законів України «Про охорону праці», 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, 

«Про пожежну безпеку», «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» та  нормативних документів в 

галузі охорони праці. 

В училищі на підставі чинного законодавства розроблено Положення про 

організацію роботи з охорони праці, яким визначається система організації 

роботи з ОП, а також обов’язки керівників та посадових осіб щодо 

забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, 

запобігання травматизму його учасників. 

 З цією метою пріоритетними напрямками діяльності є такі: 

 1. Систематичне проведення первинних і періодичних медичних оглядів 

всіх працівників та учнів училища. 

 2. Постійне проведення навчання з ОП. 

 3.  Дотримувались  інструкцій з охорони праці для працівників та учнів. 

4. Проведення перевірок стану охорони праці і підготовки до занять перед 

початком навчального року. 

5. Відбувався трьохступеневий внутрішній контроль з ОП під час 

навчально-виробничого процесу (щоденний, щотижневий, щомісячний). 

В училищі створена служба охорони праці. Перед початком навчального 

року затверджується склад постійно діючої комісії з питань охорони праці, в 

обов’язки якої введено організацію навчання і перевірку знань з охорони праці 

та контроль за виконанням нормативних документів, своєчасне ознайомлення 

працівників училища зі змінами нормативно-правових актів, здійснення 

триступеневого контролю з ОП.  

28 квітня 2020 року до Всесвітнього Дня охорони праці інженер з 

охорони праці Чума Ю.І. взяв участь у онлайн конференції під девізом 

«Зупинимо пандемію: безпека і здоров'я на роботі можуть врятувати життя». 



В училищі відповідно до нормативних вимог функціонує кабінет 

«Охорони праці». Кабінет  обладнаний  відповідно до вимог Положення про 

кабінет з  охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

У навчальних кабінетах, лабораторіях, виробничих майстернях, 

бібліотеці, гуртожитку оформлені кутки з охорони праці, які забезпечені 

відповідними інструкціями з пожежної безпеки, надання першої медичної 

допомоги, охорони праці під час навчання, а також спеціальними інструкціями 

відповідно до змісту занять чи виконання робіт з професій. Керівники 

навчальних груп забезпечені інструктивними матеріалами з безпеки 

життєдіяльності.   

Ведеться журнал реєстрації травматизму учасників навчально-виховного 

процесу. За останній рік фактів травматизму учнів та працівників училища 

через порушення правил та норм охорони праці та навчання не виявлено. 

У навчальному закладі всі наявні документи, що регулюють питання 

охорони праці згідно листа МОН від 16.04.2018 р. № 1/9-240. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету, а також має 

рахунок спеціального фонду. Надходження та використання коштів 

здійснюється згідно кошторисів, затверджених в установленому порядку.  

За звітний період із загального фонду використано коштів на наступні 

цілі: 

2111 – заробітна плата        5252917,28 

2210 – предмети, матеріали, обладнання    144854,62 

2220 – медикаменти       4500,00 

2230 – продукти харчування  176324,00 

2240 – оплата послуг (крім комунальних)    88685,68 

2250 – відрядження       5015,69 

2272 – водопостачання та водовідведення   6203,31 

2273 – оплата  електроенергії      169109,00 

2275 – оплата вугілля        363207,00 

2720 – стипендія        583486,00 

2730 – інші виплати (допомога при працевлаштуванні дітям-сиротам) 

          25172,00 

 

Надходження на спеціальний фонд від надання орендних послуг – 

2255,14 грн. 

Кошторисні видатки загального фонду бюджету використовувалися за 

призначенням в межах затверджених асигнувань по кодах економічної 

класифікації видатків для забезпечення життєдіяльності навчального закладу.  

Кредиторська заборгованість по заробітній платі, стипендії, оплаті послуг 

та енергоносіїв,  капітальних видатків за звітній період відсутня. 

Розвиток соціальної сфери, соціальні трудові пільги, гарантії та 

компенсації працівників училища забезпечуються в такому порядку: 

1. Щорічна виплата допомоги на оздоровлення в розмірі посадового 

окладу. 



2. Виплата надбавки педагогічним працівникам за вислугу років 

щомісячно від педагогічного навантаження. 

3. Виплата матеріальної допомоги працівникам у відповідності з 

Колективним договором. 

4. Сприяння працівникам у призначенні пенсії за вислугу років та за 

віком. 

5. Виплата премії працівникам у відповідності з Колективним договором. 

Зобов’язання адміністрації щодо оплати праці, гарантійних 

компенсаційних  виплат та інших соціальних норм виконано у відповідності до 

чинного законодавства і Колективного договору. За звітний період своєчасно 

подавалась статистична звітність. Жодних зауважень при здачі бухгалтерської 

звітності та інших необхідних відомостей про роботу і стан навчально-

виховного процесу в училищі не було. Квартальні та річні баланси подавались 

вчасно.  

В повному обсязі виконувались накази і розпорядження МОН України, 

департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, 

НМЦ ПТО в Закарпатській області, місцевих органів влади, керівництва 

фондів. 

За звітній період виконано: 

 в гуртожитку закладу освіти поточний ремонт та санітарно-гігієнічна 

побілка чотирьох кімнат, із заміною вікон, дверей, підлогу застелено 

лінолеумом; 

 приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішній двір, 

прилеглу територію в рамках місячника благоустрою; 

 працівники та учні училища долучилися до Всеукраїнської соціально-

екологічної акції «Зробимо Україну чистою»; 

 здійснено ремонт та обслуговування всіх комп’ютерів навчального 

закладу; 

 протягом липня-серпня заплановано санітарно-гігієнічна побілка 

навчальних кабінетів, майстерень, лабораторій і коридорів до нового 

навчального року; 

 В училищі продовжує працювати веб сайт, який систематично 

поповнюється новинами навчально-виховного процесу, оновлюються та 

створюються нові  рубрики. 

Як директор даного навчального закладу намагаюсь враховувати 

побажання, пропозиції учнів, батьків, педагогічного колективу, громадськості, 

оперативно реагувати на зауваження та звернення.   

 

Директор ПТУ №33    Марина Іванівна Микита 


