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ВСТУП 
 

Ми живемо в час прискорених темпів розвитку суспільства, зумовлених 
викликами сьогодення: світовими тенденціями глобалізації, інтеграції, 
діджиталізації, формуванням вітчизняної інноваційної системи, змінами на 
ринку праці, впровадженням нових форм і підходів до управління професійною 
підготовкою, підвищенням її якості відповідно до запитів замовників кадрів. 

В цих умовах Урядом України прийнято низку нормативно-правових 
актів в сфері освіти, зокрема професійної  щодо організації освітнього процесу, 
впровадження інноваційних форм і методів навчання, спрямованих на 
наближення рівня підготовки майбутніх фахівців до потреб роботодавців. У 
зв’язку з цим, діяльність навчального закладу у 2019-2020 навчальному році 
була спрямована на реалізацію завдань, зазначених у Концепції реалізації 
державної політики у сфері професійної  освіти, Стратегічного й річного планів 
розвитку навчального закладу: 
- запровадження громадсько-державного стилю управління; 
- забезпечення якості професійної освіти; 
- створення умов для розвитку соціального партнерства зв’язку з ринком 

праці.  
Враховуючи ситуацію в країні, спричинену пандемією корона вірусу, 

специфіка цьогорічного навчання в нашому навчальному закладі полягала у 
впровадженні двох форм навчання: очного у першому семестрі та 
дистанційного – у другому, після введення карантинних обмежень. Нові 
обставини зумовили педагогічних працівників згуртуватися та швидко 
опанувати інструменти дистанційного навчання, змінити формат подачі 
матеріалу, навчитися ситуативно вирішувати проблеми, що виникають в 
процесі роботи. Отже і негативні чинники зовнішнього впливу виявилися 
мотивом до якісних змін, пошуку нових можливостей налагодження 
зворотнього зв’язку, засвоєння новітніх освітніх технологій, інноваційних форм 
навчання, де головними принципами є відповідальність, самоорганізація та 
самодисципліна.  

Більш детально розглянути роботу педагогічного колективу у 2019-2020 
навчальному році, виявити її якісний рівень дозволяє аналіз діяльності 
навчального закладу за основними показниками. 

 
1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
1.1. Виконання обсягів регіонального замовлення 
Формування контингенту учнів у 2019-2020 навчальному році 

здійснювалося у відповідності до регіонального замовлення. Загальний обсяг 
регіонального замовлення на 2019 р. для навчального закладу складав 300 осіб. 

За результатами вступної кампанії, яка була продовжена до 01.10.2019 р., 
було сформовано 10 навчальних груп загальною кількістю 297 здобувачів 
освіти.  
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№ 
з/п 

Професія 
(спеціальність для молодшого спеціаліста) 

Кількість 
навчальних 

груп 

Загальна 
кількість 

здобувачів 
освіти 

СПТУ 5 150 

1 Кравець 
Закрійник 1 30 

2 Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 4 120 

ТУ 5 147 
3 Кравець 1 30 

4 
Перукар (перукар-модельєр) 
Манікюрник 
Адміністратор 

1 30 

5 
Перукар (перукар-модельєр) 
Касир (на підприємстві, в установі, організації) 
Візажист. Візажист-стиліст 

1 30 

6 
Адміністратор 
Декоратор вітрин 
Офіснй службовець (бухгалтерія) 

1 30 

7 

Касир (в банку) 
Адміністратор 
Секретар керівнка (установи, підприємства, 
організації) 

1 27 

 Всього: 10 297 
 

Таким чином, фактичне виконання затверджених обсягів регіоналнього 
замовлення склало 99 %. 

 
1.2. Формування і збереження контингенту учнів 
Важливим показником рейтингу кожного закладу професійної освіти є 

контингент учнів. Загальний контингент училища станом на 01.10.2019 
склав 1020 здобувачів освіти (36 груп), у т.ч. за відділеннями та курсами: 
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Розподіл контингенту за програмами навчання мав наступний вигляд: 
 К-ть здобувачів 

освіти 
% від 

контингенту 
 за програмами навчання ТУ 435 42,6% 
 за програмами навчання СПТУ 444 43,5% 
 за програмами навчання ПТУ 141 13,9% 

 

 
 

Збереження контингенту учнів є одним з основних показників навчально-
виробничої діяльності училища, відповідно до якого формується штатний 
розклад, педагогічне навантаження та рейтинг закладу освіти. 

Зміни кількості контингенту протягом 2019-2020 навчального року 
відбувались у зв’язку із завершенням навчання здобувачів освіти груп 
випускних курсів, дострокових випусків та відрахувань.  

За І семестр 2019-2020 навчального року: 
 випущено у зв’язку з завершенням повного курсу навчання – 23 

здобувача освіти 
 випущено достроково – 4 здобувача освіти (1 - у зв’язку з 

працевлаштуванням, 3 - у зв’язку зі зміною місця проживання) 
 відраховано – 10 здобувачів освіти (6 - за власним бажанням, 2 - у зв’язку 

зі зміною місця проживання, 2 - у зв’язку з переведенням до іншого 
ЗП(ПТ)О) 
Таким чином, загальний контингент на 01 січня 2020 року складав 

987 здобувачів освіти. 
Протягом ІІ семестру 2019-2020 навчального року: 
- випущено у зв’язку з завершенням повного курсу навчання – 280 

здобувачі освіти 
- відраховано – 3 здобувача освіти (2 - за власним бажанням, 1 -  у зв’язку з 

переведенням до іншого ЗП(ПТ)О) 
Отже, загальні втрати контингенту у порівнянні з минулим звітним 

періодом зменшились на 2 особи і склали 17 осіб.  
Перехідний контингент на кінець 2019/2020 н.р. склав 705 здобувачів 

освіти, в тому числі за відділеннями та курсами: 
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Розподіл контингенту за програмами навчання мав наступний вигляд: 
 К-ть здобувачів 

освіти 
% від 

контингенту 
 за програмами навчання СПТУ 361 51,2% 
 за програмами навчання ТУ 289 41% 
 за програмами навчання ПТУ 55 7,8% 

 
1.3. Державна кваліфікаційна атестація 
Головним завданням навчального закладу є задоволення потреб регіону у 

конкурентоспроможних на ринку праці кадрах. Протягом 2019-2020 н.р. 
підготовлено  303 кваліфікованих робітників, з них за напрямами: 

 К-ть здобувачів 
освіти 

 перукарського мистецтва та декоративної косметики 168 
 адміністрування та обслуговування населення 82 
 дизайну одягу 53 

Аналіз результатів ДКА свідчить, що з 303 випускників документи про 
освіту отримали: 
- диплом кваліфікованого робітника  283 93,3% 
- свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації  20 6,7% 
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2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Навчально-виховний процес в училищі протягом 2019-2020 н.р. 

забезпечували 81 педагогічних працівників, з них: 26 викладачів, 35 майстрів 
виробничого навчання. 

 
Аналіз якісного складу на діаграмі показує педагогічні звання, 

кваліфікаційні категорії та наукові ступені, які мать педагогічні працівники 
училища:  

 2 кандидати педагогічних наук,  
 19 спеціалістів вищої категорії 
 13 спеціалістів першої категорії (менше на 5 осіб) 
 4 спеціаліста другої категорії (менше на 1 особу) 
 4 викладача-методиста (більше на 1 особу) 
 5 старших викладачів (менше на 1 особу) 
 1 вихователь-методист  

Заняття з професійно-практичної підготовки організовували 35 майстрів 
виробничого навчання, з них мають педагогічне звання: 

 майстра в/н ІІ категорії - 3 майстра 
 майстра в/н І категорії - 4 майстра.  

Педагогічний стаж до 10 років мають 28 педпрацівників або 35%, від 10 
до 20 років - 22 педпрацівника або 27%, понад 20 років - 31 педпрацівник або 
38%. Збільшення кількості педпрацівників з педагогічним стажем понад 20 
років свідчить про достатній рівень досвіду та педагогічної майстерності 
колективу. 
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Вікова структура педагогічного колективу свідчить про те, що в цілому в 
училищі найбільша питома вага працівників від 51 до 60 років - 32% (26 осіб) 
та працівників до 40 років - 28% (23 особи), рівна кількість працівників віком 
40-50 років та старше 60 років –по 16 осіб (по 20% відповідно). Середній вік 
становить 48 років. 

 
Таким чином, аналіз кадрового складу педагогічних працівників училища 

за кваліфікацією, віком, освітою, стажем роботи свідчить, що кадрове 
забезпечення освітньої діяльності навчального закладу є достатньо 
збалансованим і дозволяє ефективно здійснювати підготовку кваліфікованих 
робітників з професій сфери послуг. 

 
3. СТАН НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 

Освітній процес у 2019-2020 навчальному році було організовано в 4-х 
потужних навчально-виробничих корпусах.  

Якісному проведенню занять за всіма видами підготовок сприяла 
розвинена навчально-матеріальна база училища, яка включає: 

 19 навчальних кабінетів: 
- 10 - професійно-теоретичної підготовки  
- 9 - загальноосвітньої підготовки  

 26 навчально-виробничих майстерень: 
- 6 - швейного напряму  
- 13 - перукарського напряму 
- 10 - адміністрування та обслуговування населення  

 7 лабораторій: 
- 1 - швейного напряму  
- 3 - перукарського напряму  
- 3 - адміністрування та обслуговування населення  

 3 спортивні зали 
 1 спортивний майданчик  
 бібліотечно-інформаційний центр 
 методичний кабінет 
 3 інноваційні навчальні центри:  
- Центр розвитку професійної компетентності 
- Центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

системи професійної освіти 
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- Навчально-практичний центр інноваційних швейних технологій 
 гуртожиток потужністю на 300 місць 

 
Всі навчальні приміщення оснащені необхідними меблями, новим 

навчальним обладнанням, сучасними інструментами та приладами, 
інтерактивними дошками, комп’ютерною технікою, дидактичним матеріалом,  
необхідними для виконання навчальних планів і програм у повному обсязі. 

Наявна сучасна навчально-матеріальна база училища дозволяє 
забезпечити підготовку конкурентноспроможних кваліфікованих робітників 
сфери послуг на рівні державних стандартів і вимог та потребам замовників 
кадрів регіонального ринку праці. 

 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Освітній процес в училищі в 2019-2020 н.р. організовано відповідно до 
річного плану роботи училища, Положення про організацію навчально-
виробничого процесу у ПТНЗ, Положення про дистанційне навчання, 
нормативних документів Міністерства освіти і науки України за двома 
формами: 

 Очна (денна) 01.09.2019 –  
11.03.2020 

1020 здобувачів освіти 100%  

 Дистанційна  12.03.2020 –  
26.06.2020 

705 здобувачів освіти 95,4% 

 
Аналізуючи особливості організації освітнього процесу у зв’язку з 

введенням загальнонаціонального карантину, вбачається доцільним порівняня 
результатів навчання за очною (І семестр) та дистанційною (ІІ семестр) 
формами. 

 
4.1. Загальноосвітня підготовка 

Показник якості знань в цілому з загальноосвітньої підготовки склав 
18,5%, середній бал – 6,9, успішність – 100%. 

Порівнюючи якість знань учнів з І семестром, можна говорити про 
зростання показників у ІІ семестрі: на І курсі - на 4 %, на ІІ курсі - на 1,4 %.  
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Відповідні зміни відбулись із показником середнього балу, що говорить 
про ефективну роботу в напрямку підвищення рівня якості знань. 

  
Порівняльний аналіз якості знань учнів за предметами загальноосвітньої 

підготовки дає можливість відстежити з яких предметів учнів покращили свої 
знання протягом ІІ семестру. 

Вагоме зростання показників якості знань маємо з таких предметів як: 
- Математика (Бородіна Т.П.): якість знань у 2 семестрі склала 50,7%, що 

на 21,8% більше ніж у 1 семестрі; 
- Українська література (Катруша В.А.): якість знань у 2 семестрі 

73,9%, що на 9,9% краще ніж у 1 семестрі; 
- Зарубіжна література (Катруша В.А.): якість знань у 2 семестрі – 

78,9%, що на 17,7% ніж у 1 семестрі. 
Зниження якості знань спостерігається з предмету Хімія (Кукол О.О.) на 

0,2%.  
 

4.2. Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти - 2020 
У зв’язку з введенням загальнонаціонального карантину були змінені 

умови та строки проведення Державної підсумкової атестації у формі ЗНО. 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення 

змін до календарного плану підготовки та проведення у 2020 році зовнішнього 
незалежного оцінювання результатів навчання» від 20.05.2020 №664 для участі 
у ЗНО було зареєстровано 77 учнів, сформовано пакети документів всіх 
учасників, внесено зміни до графіка навчального процесу груп 25-25а, 26-26а, 
41-41а, видано сертифікати.  

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року» від 
18.06.2020 було видано наказ по училищу щодо реалізації даного Закону. 

На підставі письмових заяв учнів було встановлено, що з загального 
числа зареєстрованих учасників ЗНО: 

 11 здобувачів освіти (15%) виявили бажання проходити ДПА в формі 
ЗНО 

 66 здобувачів освіти (85%) не планують складати ДПА. 
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На сьогодні актуальними є питання контролю проведення Державної 
підсумкової атестації в зазначені строки. 

Видача свідоцтв про здобуття базової середньої освіти та додатків до них 
відбудеться по завершенню повного курсу навчання відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006  № 419. 

 
4.3. Професійно-теоретична підготовка 

Моніторинг показників якості знань та середнього балу з предметів 
професійно-теоретичної підготовки за відділеннями курсами та програмами 
навчання показав наступні результати: якість знань по училищу – 54,7%; 
середній бал – 7,7, успішність – 100%. 

Порівнюючи дані навчання за очною та дистанційною системами, 
фіксується зниження якості знань на 3% за курсами, відділеннями та 
програмами підготовки.  

  
 

Середній бал з професійно-теоретичної підготовки в відділеннях 
менеджменту та перукарського мистецтва знизився на 0,2, у відділенні 
дизайну одягу показник не змінився, навчання у яких проводиться за 
програмами ПТУ: 

  
 
Основними причинами зниження якості навчальних досягнень в ІІ семестрі 

визначено через: 
 неможливість створення необхідних умов технічного, методичного, 

організаційного характеру для якісного впровадження дистанційної 
форми навчання за короткий термін; 



12 

 недостатній рівень компетентності використання інформаційно-
комунікативних технологій  педпрацівниками. 

 
4.4. Професійно-практична підготовка 

Якісна підготовка висококваліфікованих робітників можлива лише за 
умови ефективної організації професійно-практичної підготовки, яка 
складається з виробничого навчання та виробничої практики.  

Головними завданнями виробничого навчання є оволодіння учнями 
системою практичних знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи по 
конкретній професії та застосування теоретичних знань на практиці.  

Аналіз рівня досягнень учнів з виробничого навчання показує, що в цілому 
по навчальному закладу якість знань у поточному навчальному році склала 
83%, успішність – 100%, середній бал – 7,8, в т.ч. за відділеннями: 

 
 

Володіють умінням та навичками на високому рівні 19% учнів, на 
достатньому рівні – 64% учнів, на середньому – 17% учнів. 

 
Зниження навчальних досягнень учнів в ІІ семестрі пов’язано з 

переходом з 12 березня на дистанційне навчання. Основними проблемами 
організації виробничого навчання з використанням дистанційних технологій  
стали: 

- відсутність відповідних технічних засобів у здобувачів освіти; 
- відсутність у майстрів виробничого навчання досвіду та навичок, 

необхідних для роботи із учнями у новому форматі; 
- проблемність поточного контролю виконання робіт учнями; 



13 

- складність оцінювання виконання навчально-виробничих робіт ( в 
першу чергу, дотримання учнями норм часу). 

Після проведеного моніторингу якості знань дистанційного навчання, 
було зроблено аналіз помилок, виправлено виявлені недоліки, і це дало змогу 
помітно вирівняти навчальні досягнення учнів з професійно-практичної 
підготовки за звітній період. 

У рейтингу навчальних досягнень за результатами моніторингу 
виробничого навчання І місце посідає відділення адміністрування та 
обслуговування населення із якістю знань – 88%, ІІ місце – відділення 
перукарського мистецтва та декоративної косметики – 87%, ІІІ місце посідає 
відділення дизайну одягу – 67%. 

 
Важливою складовою професійно-практичної підготовки є виробнича 

практика, яка проводиться з метою удосконалення учнями здобутих знань, 
умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня 
кваліфікації, формування професійної компетентності учнів, а також з метою 
забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових 
колективах.  

В поточному навчальному році до оголошення карантину виробничу 
практику на 379 підприємствах міста та області пройшли 712 учнів, з них: 

 
До переліку основних підприємств, що були базою проведення виробничої 

практики в 2019-2020 н.р., увійшли Комерційний банк «Приватбанк»,  
Товариство «Роксана», Приватне підприємство «Viva», Товариство 
«СПЕЦІМІДЖ»; перукарні та салони краси приватних підприємців 
Маликової І.В., Бандровської С.І., Грачова М.І., Білогур О.Р., Товариство 
«Кераміст», Товариство «Піар-агенція «Четверта влада», Товариство 
«ПромКолор» та інші. 

В 2019-2020н.р. на базі навчального закладу було організовано 
проходження виробничої практики для 1265 учнів, з них для 507 учнів з 
використанням дистанційних технологій: 
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Виконанню програм при проходженні учнями виробничої практики в 

навчально-виробничих майстернях сприяли створені в училищі належні 
умови, а саме: достатнє матеріально-технічне забезпечення майстерень; 
відпрацьована система замовлень на масове виробництво та індивідуальні 
замовлення; урегульована система виплати заробітної плати учням за 
фактично виконаний обсяг робіт. 

Рівень організації виробничого навчання та виробничої практики в 
звітному періоді забезпечив виконання плану виробничої діяльності на 101%. 

 
Отже, узагальнюючи результати навчальних досягнень з професійно-

теоретичної, професійно-практичної та загальноосвітньої підготовок 
необхідно зазначити наступне: 

 Якість знань Середній бал 
Професійно-теоретична підготовка 54,6 % 7,7 
Професійно-практична підготовка 83 % 7,9 
Загальносвітня підготовка 18 % 6,9 

Перехід на навчання з використанням дистанційних технологій мав 
наслідком зниження показників навчальних досягнень здобувачів освіти в 
перший місяць карантину, проте на кінець навчального року дані показники 
повернулись до рівня І семестру. 

Виходячи з наведених результатів, особлива увага до підвищення рівня 
навчальних досягнень з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної 
підготовок в 2020-2021 н.р. стане одним з приорітетних завдань педагогічного 
колективу училища.  

 
4.5. Співпраця з соціальними партнерами 

Організація освітнього процесу в училищі проходить в тісній співпраці з 
підприємствами міста Запоріжжя та області. Протягом поточного 
навчального року було укладено 114 договорів про надання освітніх послуг у 
сфері професійно-технічної освіти між навчальним закладом і замовником 
робітничих кадрів та 379 договорів про виробниу практику та 
працевлаштування випускників: 
114 договорів про надання освітніх послуг 379 договорів про виробничу практику 
відділення К-ть відділення К-ть 
- дизайну одягу 22 - дизайну одягу 45 
- перукарського мистецтва 78 - перукарського мистецтва 219 
- адміністрування 14 - адміністрування 115 
Загальна кількість підприємств - 441 
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відділення дизайну одягу 57 
відділення перукарського мистецтва 256 
відділення адміністрування 128 

 
В 2019-2020 навчальному році була продовжена робота зі створення 

нових та реалізації запланованих форм соціального партнерства, а саме: 
 забезпечення учнів робочими місцями під час виробничої практики; 
 розробка комплектів програм за оновленими стандартами П(ПТ)О; 
 залучення провідних фахівців підприємств до експериментально-

дослідної діяльності; 
 виконання виробничих замовлень підприємств у навчально-

виробничих майстернях ; 
 залучення представників замовників кадрів у процедурі державної 

кваліфікаційної атестації, профорієнтаційних заходах, семінарах та 
конференціях, у роботі методичних комісій навчального закладу. 

В регіоні триває експеримент загальноакадемічного рівня за темою 
«Організаційно-педагогічні умови функціонування освітньо-професійного 
кластеру з формування трудового потенціалу регіону», активним учасником 
якого є навчальний заклад. 

Протягом звітнього періоду продовжив свою роботу Навчально-
практичний центр інноваційних швейних технологій, серед головних завдань 
якого:  

- модернізація професійної підготовки кадрів для швейної галузі та 
підвищення конкурентноздатності випускників училища на регіональному 
ринку праці; 

- вдосконалення професійно-практичної підготовки, підвищення 
кваліфікації всіх верст населення; 

- створення цілісної методичної системи професійної підготовки; 
- запровадження і реалізація інноваційних програм проектно-виробничої 

діяльності; 
- розширення напрямів співробітництва на умовах соціального 

партнерства. 
В поточному навчальному році на базі центру здійснено: 
- курсове навчання 17 слухачів за програмою індивідуального навчання  

населення;  
- індивідуальне навчання 10 слухачівза програмою модульних курсів; 
-1 тренінг та8 майстер-класів для педагогічних працівників та учнів 

нашого навчального закладу.  
05 грудня в Навчально-практичному центрі проведено обласний семінар-

практикум для педагогічних працівників закладів професійної (професійно-
технічної) освіти легкої промисловості і сфери послуг з теми: «Професійна 
підготовка майбутніх фахівців сфери послуг для сучасного ринку праці в 
умовах функціонування кластерних структур». 

В жовтні 2019 року в лабораторії інноваційних швейних технологій 
підприємцем Ісіковою Антоніною Геннадієвною, яка є головою державної 
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кваліфікаційної комісії з професій «Кравець. Закрійник», для педагогічних 
працівників училища та представників підприємств швейної галузі міста було 
проведено тренінг на тему «Сучасні технології ремонту одягу». Присутні мали 
змогу отримати нові знання та поділитися власним досвідом. По закінченню всі 
учасники отримали Сертифікати. 

Для підвищення якості професійного навчання, на базі Лабораторії  
інноваційних швейних технологій в поточному році було організовано: 

- проходження виробничого навчання та виробничої практики 58 учнів за 
кваліфікаціями «Кравець 5 розряду», «Закрійник 5розряду»; 

- практичні навчання для 11 педагогічних працівників з впровадження в 
освітній процес сучасних ІКТ та мультимедійних технологій; 

- підготовка учнів до участі у Всеукраїнському конкурсі професійної 
майстерності «WORLDSKILLSUKRAINE 2020»; 

- створення колекції одягу для участі  у Всеукраїнському конкурсі 
професійної майстерності «Прорив легкої промисловості 2020» 

 
Сучасна модель взаємовідносин навчального закладу з підприємствами-

замовниками кадрів відкриває можливості для апробації запропонованої в ході 
експерименту єдиної методології моніторингу ринку праці з метою визначення  
затребуваних професій, сучасних виробничих технологій та впровадження 
інновацій галузі в освітній процес. 

 
4.6. Працевлаштування 

Одним із напрямів співпраці училища з замовниками кадрів є показник 
працевлаштування. Сприяння працевлаштуванню випускників організовано 
згідно Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних 
навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.08.2010 №784. 

Попередні показники працевлаштування цього року у порівнянні з 
минулим виглядаються так: 

 Загальне працевлаштування  Працевлаштування за 
професією  

2019 356 учнів (94,4%) 300 учнів (79,6%) 
2020* 287 учнів (93,5%) 259 учнів (84,4%) 

 
Остаточні підсумки працевлаштування випускників 2020 року будуть 

підведені наприкінці IV кварталу поточного року. 
У звітному періоді спостерігається зниження працевлаштування за 

попередніми даними на 1 % та підвищення показника за професією на 4,8%, що 
пояснюється об’єктивними причинами, створеними в результаті введення 
карантинних заходів.  

Більш високі показники працевлаштування мають випускники, котрі 
навчалися на базі 9 класів ЗСО за програмами СПТУ. 
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Програма 
навчання 

Випус
к 

Загальне 
працевлаштування 

Працевлаштування за 
професією 

СПТУ 77 74 (96,1 %) 61 (79,2 %) 
ПТУ 86 80 (93 %) 78 (90,7%) 
ТУ 144 133 (92,4%) 120 (83,3 %) 

В цілому результати випускної кампанії демонструються задовільний 
рівень організації даної складової овітнього процесу.  

 
5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У 2019-2020 н.р. робота всіх підрозділів методичної служби училища була 
спрямована на досягнення вагомих результатів відповідно до затвердженої на 
2018-2023 роки єдиної методичної теми «Науково-методичне забезпечення 
професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах децентралізації й 
оптимізації сучасної системи професійної освіти та оновлення змісту і 
технологій навчання». 

У зв’язку із затвердженням нових стандартів з ряду професій, за якими 
ведеться підготовка в закладі освіти, головна увага була приділена розробці 
плануючої документації, що ґрунтується на модульно-компетентністному 
підході. Як результат, були сформовані комплекти робочих планів та програм з 
усіх професій, за якими проводився набір на навчання в 2019 році. 

Навчально-методична робота була організована за наступними 
напрямами: 
 Слайди: 
Оновлення змісту освітніх 
програм, що грунтуються 
на модульному 
структуруванні та 
компетентнісному підході 

Створено комплекти програмної документації за 4 
професіями згідно з оновленимиосвітніми 
стандартами(«Касир (в банку) 
(ТУ),«Адміністратор, декоратор вітрин» (ТУ), 
«Декоратор вітрин, адміністратор» (СПТУ), 
«Перукар (перукар-модельєр), візажист, 
візажист-стиліст») 

Впровадження сучасних 
педагогічних, 
інформаційно-
комунікаційнихтехнологій 
тамультимедійних засобів 

В роботі використовувались: 
- компетентнісний підхід; 
- технології навчального проектування; 
- методи інтерактивного навчання (дискусії, 

ділові ігри); 
- превентивне навчання, інтерактивне 

опитування за допомогою технології SMART; 
- авторські конспекти лекцій,практичні 

посібники, інструкційно-технологічні карти, 
методичні розробки уроків,робочі зошити для 
самостійної роботи учнів; 

- відео контент, презентації з професії «Перукар 
(перукар-модельєр)»; 

- навчальні інтернет-сервіси, мобільні додатки; 
- мультимедійні комплекси; 
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- документ- камери. 
 

Створення навчальних та 
методичних робіт 

Розроблено 24 навчальних і 12 методичних робіт. 

Поширення передового 
педагогічного досвіду 

У формах: відкритих уроків, тижнів професійної 
майстерності та декад з предметів ЗСО, 
підготовки та обговорення творчих звітів, 
підготовки статей для електронних порталів. 

Атестація педагогічних 
працівників та 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

Успішно пройшли атестацію 22 педпрацівника, з 
яких 8 на ІІІ рівні, 14 – на ІІ рівні; 
Курси підвищення кваліфікації успішно пройшли 28 
осіб, з них 9 осіб – за дистанційною формою 
навчання 

Дистанційне навчання під 
час карантину 

Під час карантину педпрацівники вдосконалили 
навики роботи з сервісами GoogleClassroom, 
LearningApps.org, Classtime, Viber, 
SMARTNOTEBOOK, THINGLINK,PREZI, Padlet, 
ZOOM, Skipe 

 
Аналіз результатів методичної діяльності у звітному періоді дає підстави 

вважати, що педагогічний колектив училища в процесі роботи над єдиною 
методичною темою протягом 2019-2020 н.р. в цілому досяг поставленої на 
початку навчального року мети в напрямку підвищення методичної 
компетентності педпрацівників та набуття ними якісно нових навичок роботи в 
умовах дистанційного навчання під час карантину. 

 
6. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

Мета виховної роботи – різносторонній розвиток особистості 
конкурентоспроможного кваліфікованого працівника, що володіє якостями 
громадянина-патріота, соціально активного та з високим рівнем культури. 

Виховна робота в 2019-2020 н.р. проводилась у відповідності до 
затвердженого Річного плану навчально-виховної роботи училища та 
нормативно-правових актів, що регламентують організацію виховного процесу 
в закладах професійної освіти, за наступними напрямами: 

6.1. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення 
Однією з найважливіших форм виховної діяльності є здійснення 

соціальної роботи з учнями, яка полягає в створенні сприятливих умов для 
гармонійного розвитку молоді, задоволення потреб та активної участі в творчій, 
культурологічній, спортивній та оздоровчій діяльності.  

Контингент учнів пільгових категорійстаном на 01.10.2019 складав 264 
учня (25% від загального контингенту), а станом на 25.06.2020 (з урахуванням 
випуску) – 209 учнів. 
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Всі учні, що навчалися за державним замовленням, протягом 

навчального року отримували стипендію та матеріальне заохочення відповідно 
до чинних нормативно-правових актів, 2 учня за особливі успіхи у навчальній  
отримували стипендію Запорізької обласної ради: 

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

отримали всі необхідні виплати, які передбачені законодавством.  
Всього випускниківз числа дітей-сиріт було14 учнів, з них 12 – 

працевлаштовано та здійснено виплати грошової допомоги. 
 
6.2 Трудова дисципліна 
Одним із провідних завдань виховного відділу є збереження учнівського 

контингенту. Протягом 2019-2020 навчального року з метою реалізації даного 
завдання було задіяно систему заходів контролю та покращення відвідування 
занять учнями навчальних груп: постійний контроль зі сторони адміністрації, 
майстрів в/н та класних керівників; щомісячне подання табелів обліку 
відвідувань занять; систематична робота ради-штабу профілактики 
правопорушень; робота психологічної служби, тісна співпрацю з батьківською 
громадою. 

Згідно з поданими табелями кількість пропусків за 2019-2020 навчальний 
рік складала 6 277 днів, з них: 487 днів (8%) пропусків з поважної причини, 
5 271 (84%) – по хворобі, 529 днів (8%) – без поважної причини. 

Зазначена статистика свідчить про необхідність зосередження уваги 
педагогічних працівників на зменшення кількості пропусків без поважних 
причин. 
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6.3. Громадські організації 
Для вирішення завдань розвитку закладу освіти особливого значення 

сьогодні надається діяльності громадських організацій. В училищі діють 
Учнівське самоврядування та Батьківська рада. 

Члени Батьківської ради та учнівського самоврядування за звітний 
період залучалися до участі у плануванні й проведенні навчально-виховних, 
культурно-масових, профорієнтаційних, спортивних заходів,проведення 
ремонтних робіт, організовували чергування, надавали пропозиції щодо 
заохочення учнів за успіхи у навчальній та громадській роботі. 

Протягом 2019-2020 н.р. за ініціативи учнівського самоврядування 
основну увагу було приділено благодійному напряму та волонтерському руху 
(проведено 31 захід): 

- надання перукарських послуг вихованцям інтернатних закладів, 
реабілітаційних центрів, дитячих будинків, людям похилого віку, 
військовослужбовцям; 

- проведення тематичних майстер-класів в дитячих будинках 
«Сонечко», «Надія»; 

- організація та проведення свят в реабілітаційних центрах  
Дніпровського та Комунарського районів міста («1 вересня», «Новий рік», 
«Масляна»); 

- організація волонтерському руху «Дай лапу, друг» та надання 
допомоги притулку для собак (збір їжі та ковдр для собак). 

 
6.4. Профорієнтаційна робота 
Особливої уваги заслуговує налагоджена в училищі дієва система 

профорієнтаційної роботи протягом року. Педагогічний колектив за участі 
представників громадських організацій Учнівського самоврядування та 
Батьківської ради наполегливо працював у напрямі модернізації підходів до 
профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді за  наступними  напрямками: 

- співпраця із закладами загальної середньої освіти м. Запоріжжя та 
області; 

- участь у профорієнтаційних,громадських та благодійних заходах міста 
та області; 

- проведення профорієнтаційних тренінгів для учасників освітнього 
процесу; 

- розповсюдження в соціальних мережах рекламної продукції, 
відеороликів, презентацій, банерів; 

- функціонування та оновлення контенту веб-сайту училища, на якому 
вперше розроблено інтерактивну онлайн-анкету вступника; 

- висвітлення на сайті та в соціальних мережах діяльності знавчальної, 
виховної та методичної роботи училища. 

Як наслідок, веб-сайт училища зайняв І місце в рейтингу «Кращий 
вебсайт закладів професійної (професійно-технічної) освіти в Запорізькій 
області – 2020»; станом на 30.06.2020 ми маємо 47 пакетів документів 
вступників та 94 онлайн-заяви. 
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6.5. Виховна робота в гуртожитку 
Протягом звітного періоду виховна робота в гуртожитку була спрямована 

на створення комфортних житлово-побутових умов для проживання учнів, їх 
ефективної самопідготовки, організації дозвілля, розвитку учнівського 
самоврядування тощо.  

Училище має сучасний гуртожиток, який знаходяться у зразковому стані. 
В гуртожитку створені належні санітарно-побутові умови для перебування в 
ньому учнівської молоді, в тому числі: сучасні меблі, обладнання для 
приготування їжі, прання та сушки білизни; душові кімнати, бойлери для 
підігріву води. Учні мають можливість користуватися 2 облаштованими 
кімнатами для відпочинку та самопідготовки, спортивною кімнатою, мережею 
Інтернет.  

В гуртожитку діє Рада гуртожитку, яка організовує виховні заходи 
морально-етичного, правового та громадсько-патріотичного напрямів; бере 
участь у роз’яснювальній роботі щодо дотримання мешканцями правил 
внутрішнього розпорядку та безпеки життєдіяльності. 

 
6.6. Робота психологічної служби 
В училищі функціонує психологічна служба, мета якої полягає у захисті 

психічного здоров'я і соціального благополуччя як учнів, так і педагогічних 
працівників. Головним її завданням є психологічний супровід та соціально-
педагогічний патронаж учасників освітнього процесу, реалізація низки заходів 
профілактичного, корекційного та навчально-просвітницького характеру.  

У звітному періоді соціальним педагогом в рамках соціальної 
паспортизації проведене вивчення соціальних та психологічних особливостей 
учнів, в тому числі «групи ризику»; створені особові справи, картотеки, банк 
даних соціально-незахищених категорій учнів. 

Працівниками служби були організовані для учнів та педагогічних 
працівників різноманітні лекції, психологічні тренінги, виховні заходи у формі 
ігор. За 2019-2020 н.р. було проведено 29 лекцій та бесід з питань правової 
культури, безпеки в соціальних мережах, булінгу, насилля, ВІЛ/СНІД, вживання 
наркотиків, тютюну та алкоголю; 15 тренінгів щодо власної відповідальності, 
толерантності, протидії торгівлі людьми, лідерства, конструктивного 
спілкування. 

Активна діяльність психологічної служби сприяла соціалізації 
вихованців училища в учнівському колективі та суспільстві, психологічній 
адаптації учнів до особливостей освітнього процесу, вимог і особистісних 
якостей викладачів й майстрів, що суттєво вплинуло на якість підготовки 
майбутніх фахівців сфери послуг та технічного напряму. 

Аналізуючи напрями виховної роботи можна зробити висновок, що 
загальна мета виховної роботи, поставлена на 2019-2020 навчальний рік, 
досягнута повністю, успішно виконані головні завдання в реалізації єдиного 
виховного простору. 
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7. АНАЛІЗ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Головною метою діяльності закладу освіти з охорони праці, пожежної 
безпеки, соціального захисту, охорони здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу  є  забезпечення реалізації конституційних прав на належні, здорові та 
безпечні умови праці. Для здійснення поставленої мети та  контролю за 
дотриманням вимог чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки 
життєдіяльності у навчальному закладі: створена служба з охорони праці, 
призначені відповідальні за організацію, дотримання норм пожежної безпеки та 
відповідальні з електробезпеки; проведено спеціальне навчання відповідальних 
осіб, інструктажі з пожежної та техногенної безпеки з учасниками освітнього 
процесу, заміри опору заземлення в навчальних, службових приміщеннях та 
гуртожитку, випробування трансформатору (м.Оріхів), планово-
попереджувальні ремонти та огляди електрообладнання, вентиляції, 
сантехнічних приладів. Проведено навчальні тренування з евакуації учнів і 
працівників з метою відпрацювання дій у випадках небезпечних ситуацій тощо. 

На початку навчального року були проведені косметичні, ремонтні 
роботи в навчальних приміщеннях  корпусів училища, укладено договір на 
проведення камерної обробки м’якого інвентаря гуртожитку; укладено договір 
на проведення поточної дератизації та дезінсекції приміщень  гуртожитку. 

На виконання рекомендацій Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області мікробіологічною лабораторією було проведено дослідження питної 
води. Фізико-хімічною лабораторією проведені заміри рівнів шуму, 
запиленості, освітлення. Результати досліджень відповідають медичним 
критеріям безпеки, вимогам санітарного законодавства України. 

Стан протипожежного захисту навчального закладу задовільний. В 
кожному навчальному кабінеті, навчально-виробничій майстерні, лабораторії в 
наявності  необхідні інструкції з ОП та БЖД, пожежної безпеки, журнали 
реєстрації інструктажів, медичні аптечки з необхідними препаратами для 
надання першої допомоги. 

Виробничі майстерні, комп’ютерний кабінет, бібліотека, гуртожиток, 
кімнати чергових забезпечені  вогнегасниками  у відповідності до вимог 
протипожежних норм та правил: 

- корпус №1 - 34 вогнегасники; 
- корпус №2 - 26 вогнегасників; 
- корпус №3 - 11 вогнегасників та пожежний щит з необхідним 

облаштуванням (лопати, відра, багри). 
Запасні виходи утримуються згідно з вимогами пожежної безпеки. 
На початку навчального року розроблено план заходів з організації 

медичного обслуговування, в якому передбачено заходи щодо проходження  
обов’язкових медоглядів працівниками та учнями, розподілу учнів на групи для 
занять на уроках фізичного виховання, дотримання повітряно-теплового 
режиму в кабінетах і майстернях та гігієнічних умов щодо організації 
навчально-виховного режиму в закладі.  
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Стан здоров’я учнів задовільний. За результатами обстеження учнів та 
аналізу наданих медичних довідок встановлено, що щеплення проти кору  
мають всі учні. За 2019-2020 навчальний рік на амбулаторний прийом до лікаря 
звернулись 827 осіб з приводу простудних захворювань, нарушення 
артеріального тиску, захворювання шлунково-кишечного тракту, головного 
болю. За рік було 2 виклики швидкої допомоги. Педагогічний та технічний 
персонал звертався  до лікаря в основному  з приводу контролю  артеріального 
тиску та простудних хвороб. 

Важливою частиною роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності  
є додержання санітарно-гігієнічного стану, пожежної та електробезпеки 
гуртожитку. Протягом поточного навчального року щотижнево були проведені 
огляди санітарно-гігієнічного та протипожежного стану кімнат та допоміжних 
приміщень гуртожитку  на відповідність нормативним вимогам та  актам. 

 
 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
8.1. Фінансове забезпечення 

Фінансово-господарська робота навчального закладу за звітній період 
була спрямована на: 

- забезпечення якості освітнього процесу 
- підтримку життєдіяльності училища, створення комфортних 

житлово-побутових умов 
- підтрику в належному стані робочих місць учнів та педагогічних 

працівників, учнів гуртожитку. 
Фінансування училища здійснювалося за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та коштів обласного бюджету, а також власних 
доходів. 

Обсяг загальних надходженьвпродовж 2019-2020 навчального року  
становив 36 млн.412 тис.грн. 

В структурі загальних надходжень доходи загального та спеціального 
фондів склали 94% та 6% відровідно. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
До загального фонду за звітний період надійшло35 млн.47тис.грн. та 

використано за призначенням  відповідно до затвердженого кошторису, а саме: 
 

 виплату заробітної плати з нарахуваннями  25млн. 721тис. грн. 73% 
 виплату стипендій  6 млн.71тис. грн. 17% 
 оплату комунальних послуг 1млн.776 тис. грн. 5% 
 придбання продуктів харчування, 

гардеробу, матеріальної допомоги дітям-
сиротам 

1млн.322 тис. грн. 4% 

 придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, медикаментів 
та інших послуг 

157 тис. грн. 1% 
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Слід зазначити, що найбільша питома вага у видатках училища – це оплата 
праці працівникам училища. З 01 січня 2020 року всім працівникам училища 
підвищено посадові оклади на 8,7%. Окрім того, збільшився розмір мінімальної 
заробітної плати з 4123 грн. до 4723 грн.  
 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 
Фактичні надходження спеціального фонду (власні надходження) за 

2019-2020 н.р.  за всіма бюджетними програмами склали 1 млн. 365 тис.грн. 
ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ 

1. Надходження від основної діяльності: 77 тис.грн.(6%) 
− платне навчання 62 тис.грн . 
− виготовлення учнівських квитків 15 тис.грн. 

2. Надходження від господарської діяльності: 673 тис.грн.(49%) 
− навчальне господарство 390 тис.грн. 
− виробнича діяльність перукарського 

відділення  
161 тис.грн. 

− виробнича діяльність швейного 
відділення 

79 тис.грн. 

− послуги копі-центру 27 тис.грн. 
− виробнича практика на 

підприємствах 
13 тис.грн. 

− реалізація макулатури 3 тис.грн. 
3. Надходження спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами 
власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) - 614 
тис.грн.(45%). 

 
Основним джерелом надходжень коштів спеціального фонду протягом 

2019-2020 н.р. були надходження від господарської (навчально-виробничої) 
діяльності,як і в минулому навчальному році мали найбільшу питому вагу у 
структурі надходжень - 49%. 

Структура надходжень від господарської діяльності виглядає 
наступним чином:  

 навчальне господарство 58% 
 виробнича діяльність перукарського 

відділення 
24% 

 виробнича діяльність швейного відділення 12% 
 послуги копі-центру 4% 
 виробнича практика на підприємствах 2% 

В цілому за 2019-2020 н.р. обсяг надходжень до спеціального фонду 
порівняно з  2018-2019 н.р. зменшився на 122 тис.грн. або 9%, що 
пояснюється впливом зовнішніх чинників, зокрема переходом на дистанційну 
форму навчання та обмежувальними карантинними заходами. 

Зменшення обсягу надходжень відбулося майже за всіма його видами, 
зокрема: 
 від освітньої діяльності  на 30 тис.грн.  на38% 
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 від послуг копі-центру  на 28 тис. грн.  на 102% 
 від виробничої практики на підприємствах  на 21 тис.грн.  на 168% 
 від навчально-виробничої діяльності 

перукарського відділення  
на 15 тис.грн.  на 9% 

 від інших джерел (благодійних внесків)  на 11 тис.грн.  на 2% 
 від навчально-виробничої діяльності 

швейного відділення  
на 6 тис.грн.  на 7% 

Витрати спеціального фондуза звітний період склали - 1 млн. 273 
тис.грн., в тому числі: 

 придбання матеріалів та обладнання 409 тис.грн. 32% 
 інші послуги 392 тис.грн. 31% 
 на заробітну плату з нарахуваннями на неї 277 тис.грн. 22% 
 капітальні видатки 132 тис.грн. 10% 
 комунальні  послуги 45 тис.грн. 4% 
 податки та збори 18 тис.грн. 1% 
 

Завдання, які ставилися на початок року вдалось досягти завдяки 
правильного планування і дотримання встановленого порядку обслуговування 
та використання бюджетних коштів, а також виконання заходів щодо 
жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Стан бюджетного 
фінансування та раціонального використання фінансових ресурсів задовільний. 

У наступному навчальному році у зв’язку із зростанням заробітної плати, 
підняттям тарифів на комунальні послуги суттєво зростають видатки училища. 
Щоб забезпечити безперебійне функціонування навчального закладу, 
підтримку будівель у належному стані, розвиток матеріально-технічної бази 
необхідно вживати відповідних заходів економії, залучати інвестиційні 
проекти, додаткові джерела фінансування. 

Додаткової уваги потребують питання щодо: 
- дотримання розробленого плану заходів з енергозабезпечення; 
- проведення роботи щодо збільшення власних надходжень навчального 

закладу за рахунок розвитку платного навчання, виробничої 
діяльності. 

 
8.2. Господарська діяльність 

Протягом 2019-2020 н.р. в навчальномузакладі проведено низку 
ремонтних, профілактичних та інших заходів щодо утримання навчальних 
корпусів на достатньо високому рівні на загальну суму930 тис.грн. або 70% 
власних надходжень з метою гарантованого забезпечення навчально-виховного 
процесу. 
КОРПУС 1 

1. Гідроізоляціясистемиопалення та вентиляція 
підвальногоприміщеннягуртожитку. 

2. Замінаелектропроводки та 
встановленнясвітильниківпідвальногоприміщеннягуртожитку. 
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3. Дезінфекціяприміщеньгуртожитку. 
КОРПУС 2 

1. Ремонтіроботинавчальногокабінету № 1.8 
2. Розводкаелектромережіпідкомп’ютернутехнікукабінетів 3.1 та 4.2.  
3. Підключення до мережі Інтернетнавчально-виробничих корпусів. 
4. Гідродинамічнепрочищеннязовнішніхканалізаційних мереж. 
5. Поточний ремонт трубопроводу опалення, освітлення 

спортивноїзали. 
6. Демонтаж та монтаж металевих дверей запасного виходу. 
7. Роботиз благоустрою та озелененняприлеглихтериторій. 

Наказом по училищу затверджено заходи з підготовки до нового 
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період, відповідно до яких: 

 знаходятьсяв процесі виконання: 
1. Облаштуваннязовнішніхстінбудівель. 
2. Ремонтніроботи в гуртожиткудопочатку нового навчального року.  
3. Ремонтніроботиспортивного залу та роздягальні. 
4. Ремонтніроботисанвузлуспортивного залу. 
 запланованона літнійперіод: 

1. Реконструкціясходин в приміщення практичного корпуса. 
2. Покриття спортивного майданчику. 
3. Заміназовнішніх мереж теплопостачання. 

Адміністративно-господарчачастиназабезпечуєсталу роботу навчального 
закладу і проводить всінеобхідні заходи для організованого початку 2020-2021 
навчального року. 

9. ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ» 

Протягом 2019-2020 н.р. в училищі не зафіксовано випадків вчинення 
корупційних правопорушень та зловживань. З метою запобігання проявам 
корупції та хабарництва в навчальному закладі було вжито наступні заходи: 
видано наказ директора № 19-од/з від 28.08.2019 р. «Про запобігання корупції»; 
забезпечено функціонування анонімної телефонної «гарячої лінії»; призначено 
відповідального за профілактику та запобігання посадових зловживань, 
хабарництва в училищі; оформлено стенд щодо протидії корупції із 
зазначенням номерів анонімної «гарячої лінії» училища та Департаменту освіти 
і науки Запорізької облдержадміністрації; проведено роз’яснювальну роботу 
серед працівників училища щодо дотримання вимог Законів України «Про 
запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII та «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні 
правопорушення» від 07.04.2011 р. № 3207-VI; на інструктивно-методичних 
нарадах педагогічних працівників розглянуто законодавчі акти антикорупційної 
спрямованості.  

Протягом навчального року на оперативних нарадах періодично 
розглядалися питання стану виконання законодавства про боротьбу з 
корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та 
реагуванням на них. В училищі постійно ведеться контроль за дотриманням 
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працівниками антикорупційного законодавства під час надання платних послуг, 
здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних 
коштів. Директором та його заступниками в установленому законодавством 
порядку подаються щорічні декларації про майновий стан та доходи. 

 
ВИСНОВКИ 

Отже, результати аналізу роботи педагогічного колективу у 2019-2020 
навчальному році дозволяють стверджувати, що робота навчального закладу 
була спрямована на виконання завдань, викладених в оновленій нормативно-
правовій базі і була спрямована на: 

- адаптацію до нових реалій організації освітнього процесу за всіма 
напрямками діяльності колективу училища; 

- ефективне використання освітнього середовища та створення 
сприятливих умов для його модернізації в умовах ринкових відносин;  

- забезпечення оптимальної організації процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців, конкурентоздатних в умовах сучасного ринку 
праці; 

- залучення до співпраці нових соціальних партнерів з метою оновлення 
змісту освітніх програм, здійснення контролю якості професійної 
освіти з використанням різних його форм,  використання он-лайн 
платформ для проходження виробничого навчання й практики;  

- розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти та системи 
зовнішнього забезпечення якості освіти;  

- стимулювання професійного зростання педагогічних працівників, а 
також залучення до освітнього процесу висококваліфікованих фахівців 
виробництва; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників;  
- створення творчої й психологічно здорової атмосфери в педагогічному 

колективі. 
Ефективність виконання поставлених завдань підтверджено результатами 

діяльності навчального закладу:  
- збереження високих показників кількості контингенту;  
- зростання основних показників якості професійного навчання;  
- створення системи матеріального і морального стимулювання 

педагогічних працівників, умов для їхнього професійного зростання;  
- підвищення рівня мотивації робітників;  
- впровадження нових методів виховної й профорієнтаційної роботи;  
- актуалізація інноваційної освітньої діяльності, активне впровадження 

технологій дистанційного навчання;  
- пошук додаткових джерел надходжень до спеціального фонду 

училища;  
- утримання матеріально-технічної бази навчальних корпусів на рівні 

вимог, визначених ДСПТО. 


