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ВСТУП 

Сучасна професійно-технічна освіта (далі – ПТО) є одним з найголовніших 

чинників зростання якості людського капіталу, запорукою динамічного розвитку 

економіки і суспільства в цілому.  

Особливого значення у нашому суспільстві поступово набувають такі якості 

працівників, як професіоналізм, компетентність, творча активність, здатність 

навчатися впродовж всього життя. Проте, в умовах роздержавлення підприємств, 

конкуренції, змін взаємовідносин робітників, роботодавців і держави, погіршення 

демографічного стану, міграційних процесів дедалі більше загострюється 

проблема дефіциту кваліфікованих робітників за різними видами економічної 

діяльності як за кількісними, так і за якісними показниками. 

Саме тому необхідно ефективно і швидко реагувати на постійно мінливі 

запити виробництва. 

Основні цілі сучасного навчального закладу можна визначити як надання 

міцних знань, вмінь, навичок; формування компетентного висококваліфікованого 

робітника, що вимагає здійснення тісного співробітництво навчального закладу та 

виробництва. Рівень випускника ПТНЗ повинен відповідати вимогам 

роботодавця.  

Потреба сьогоднішнього дня - людина, яка здібна творчо мислити. Отже, одною з 

головних задач професійно-технічної освіти є виховання творчої, організованої, 

активної людини.  

Робота педагогічного колективу ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище 

моди і стилю» спрямована на забезпечення обґрунтуваних засад функціонування 

та перспективного розвитку навчального закладу у сучасних умовах, вона 

підсумовує  можливості і перспективи та роз'яснює, як ці можливості можуть 

бути реалізовані у конкретному навчальному закладі. 
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І. ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩА 

 

Опис навчального закладу 

 

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди 

і стилю» (далі - ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС») є навчальним закладом ІІІ-го 

атестаційного рівня з підготовки висококваліфікованих кадрів для легкої 

промисловості і сфери послуг Запорізької області. 

Стратегічною метою ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» є якісна професійна 

підготовка майбутніх висококваліфікованих робітників з числа випускників 

загальноосвітніх шкіл; перепідготовка та підвищення кваліфікації працюючих 

робітників і незайнятого населення, результатом яких стане підвищення їх 

конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за 

фахом та закріплення на робочих місцях підприємств, організацій, установ. 

Пріоритетними напрямками розвитку закладу визнано: 

- оновлення змісту навчально-виховного процесу; 

- оновлення та модернізація навчально-матеріальної бази училища; 

- впровадження у навчальний процес сучасних виробничих технологій; 

- підвищення якості підготовки робітничих кадрів за високими освітньо-

кваліфікаційними рівнями; 

- співпраця з соціальними партнерами; 

- робота над удосконаленням Державних стандартів ПТО, оновленням 

комплексно-методичного забезпечення предметів та професій; 

- робота над покращенням умов праці та навчання учасників навчально-

виховного процесу; 

- робота з інформатизації навчально-виховного процесу; 

- впровадження в навчальний процес актуальних методик та інноваційних 

педагогічних технологій. 

За офіційними рейтингами Міністерства освіти і науки України училище на 

сьогодні посідає достойне місце серед 100 найкращих професійно-технічних 
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навчальних закладів України та увійшло до 10-ти кращих  ПТНЗ України 

швейного напрямку. 

Училище є юридичною особою і діє на підставі Статуту, затвердженого 

наказом Міністерством освіти і науки України №250 від 26.03.2010 року. Освітня 

діяльність училища здійснюється на підставі витягу з рішення Акредитаційної 

комісії від 09.07.2015 р. №806 АК.  

Навчальний заклад у 2015 році пройшов атестацію і одержав свідоцтво про 

атестацію Міністерства освіти і науки України серії РД № 040583 терміном дії 

21.12.2015 р. – 17.11.2015 р.  

На сьогодні училище здійснює первинну професійну підготовку 

висококваліфікованих робітників з інтегрованих робітничих професій (93%), а 

також проводить професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації 

громадян. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 р. 

№ 1199 «Про затвердження переліку професійно-технічних навчальних закладів 

для стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання 

та викладачів спеціальних предметів ПТНЗ» в училищі здійснюється підвищення 

кваліфікації та стажування майстрів виробничого навчання і викладачів за 

професіями швейної галузі та сфери адміністрування і обслуговування населення. 

Відповідно до чинної ліцензії та витягу з витягу з рішення Акредитаційної 

комісії має право підготовки робітничих кадрів за тридцятьма двома професіями, 

до яких розроблені навчальні плани, що адаптовані до конкретних умов 

виробництва. 

Формування учнівського контингенту училища здійснюється у відповідності 

з ліцензованими обсягами освітньої діяльності, на підставі договорів з 

підприємствами – замовниками кадрів із врахуванням потреб регіону у 

кваліфікованих робітниках. Навчання здійснюється за денною формою відповідно 

до державного замовлення та за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. 

Прийом вступників до училища відбувається на підставі Правил прийому 

(далі - Правила), які розроблені згідно з Типовими правилами прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів України, затвердженими наказом 
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Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 та зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. за №823/23355.  

Основні показники освітньої діяльності училища за останні роки мають 

тенденцію до зростання. План державного замовлення у поточному році склав 240 

осіб і був виконаний на 100%. 

Навчальний заклад є лідером у рейтингу ПТНЗ міста Запоріжжя та 

Запорізької області по чисельності загального контингенту учнів, який станом на 

01.09.2015 р. становив 578 учнів. 

Перехідний контингент учнів, які навчаються за державним замовленням у 

2014-2015н.р., склав 335 осіб. Зростання цього показника порівняно з попереднім 

періодом склало 26 осіб (8,4 %). 

За результатами освітньої діяльності 2014-2015 н.р. кількість випускників 

склала 254 учня (в 2013-2014 н.р. -240 осіб). 

Показники проведеного аналізу навчальних досягнень учнів за 5 років 

показують збільшення  якості знань на 1,5%, а успішності на 0,2 %  Високі 

показники учнів свідчать про їх зацікавленість до обраної професії, високий 

професіоналізм викладачів та майстрів виробничого навчання. Як наслідок високе 

оцінювання членів державних кваліфікаційних комісій досягнень наших 

випускників. 

Навчально-виховний процес в училищі забезпечували 48 педагогічних 

працівників, з них: 17 викладачів, 21 майстер виробничого навчання, 2 методисти, 

8 працівників АУП. 

Якісний склад педагогічних працівників довів, що 60% педагогічних 

працівників мають педагогічні звання, кваліфікаційні категорії та наукові ступені.  

якісний склад керівного та педагогічного персоналу дозволяє забезпечити 

підготовку випускників на рівні державних стандартів і вимог. 

На базі училища протягом 2008-2013 років успішно проведений 

експеримент в рамках Всеукраїнського експериментального педагогічного 

майданчика за темою «Розробка державних стандартів професійно-технічної 

освіти на основі компетенцій з робітничих професій швейного і перукарського 

напрямів».  
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У січні 2014 року за ініціативою Запорізької обласної федерації 

роботодавців, згідно з рішенням Національній академії педагогічних наук України 

було започатковано Всеукраїнський експеримент на тему «Науково-методичне 

забезпечення діяльності освітньо-професійного кластеру з формування трудового 

потенціалу регіону».  

Пошукові роботи здійснювались у тісній співпраці з соціальними 

партнерами. Разом з Запорізькою обласною Федерацією роботодавців проведено 

дослідження соціально-економічних особливостей регіону. На основі 

проведеного аналізу було розроблено Концепцію та Положення про 

функціонування освітньо-професійного кластеру регіону, а також представлена 

його модель, створено Центр розвитку професійної компетентності трудового 

потенціалу регіону, який на  сьогодні є осередком науково-дослідницької роботи, 

на базі якого вивчаються, аналізуються, узагальнюються результати досліджень, 

визначених програмою експерименту.  

Упродовж 2011-2015 рр. забезпечувалася ефективність та стійкість 

фінансово-економічного стану навчального закладу. Бюджет училища складався 

із загального та спеціального фонду та спрямовувався на виконання бюджетної 

програми - 070501 "Професійно-технічні заклади освіти". Головними принципами 

бюджетного фінансування були: безповоротність надання коштів, цільове 

призначення наданих коштів та систематичний суворий контроль за 

використанням виділених коштів за їх цільовим призначенням. 

 

Маркетинговий аналіз 

 

В рамках моніторингу  ринку праці в 2014-15 навчальному році було 

проведено анкетування соціальних партнерів навчального закладу з метою 

визначення: 

 Потреби в кваліфікованих робітниках на поточний навчальний рік 

 Можливості проходження виробничої практики та стажування 

 Задоволення рівнем підготовки випускників та кваліфікаціями, які 

вони отримали. 
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 Після аналізу отриманих даних, було прослідковано  тенденцію до 

збільшення потреби на ринку праці робітників з декількома професіями. 

Опитування керівників підприємств  перукарського профілю 

13%

55%

32%
Задоволені існуючими рівнями 
кваліфікації 

Мають потребу в додатковій 
кваліфікації "Касир"

Мають потребу в додатковій 
кваліфікації "Адміністратор"

 
         Щоб підтвердити отриманні дані, були опитані випускники 2015 р., які 

підтвердили необхідність збільшення кількості кваліфікацій, які отримують 

випускники відділення перукарського мистецтва і декоративної косметики. 

20%

36%

44%

Задоволені існуючими рівнями 
кваліфікації та кількістю професій

Мають потребу в додатковій 
професії "Касир"

Мають потребу в додатковій 
професії "Адміністратор"

 
Опитування керівників підприємств  швейного профілю 

20%

69%

11%
Задоволені існуючими рівнями 
кваліфікації та кількістю професій 

Мають потребу в додатковій 
професії "Оформлювач 
вітрин, приміщень та будівель"

Мають потребу в додатковій 
професії "Декоратор вітрин"
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Опитування випускників відділення дизайну одягу 

33%

59%

8%

Задоволені існуючими рівнями 
кваліфікації та кількістю професій 

Мають потребу в додатковій 
професії "Оформлювач 
вітрин, приміщень та будівель"

Мають потребу в додатковій 
професії "Декоратор вітрин"

 
 

Опитування керівників соціальних партнерів відділення адміністрування та 
обслуговування населення  

32%

39%

29%

Задоволені існуючими рівнями 
кваліфікації та кількістю професій 

Мають потребу в додатковій 
професії "Касир ( в банку)"

Мають потребу в додатковій 
професії "Офісний службовець 
(бухгалтерія)"

 
Опитування випускників  відділення адміністрування та обслуговування 
населення  

 
 
За результатами проведених опитувань, моніторингова група надала 

директору пропозиції про необхідність інтегрування професій з метою 

підвищення конкурентоздатності випускників училища  та задоволення потреб 

роботодавців.  
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Перукар(перукар-модельєр).Манікюрник. Адміністратор  
Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник. Касир (на підприємстві, в 
організації, установі) 
Перукар(перукар-модельєр).Касир (на підприємстві, в організації, 
установі).Візажист. Візажист-стиліст  
Адміністратор. Касир (на підприємстві, в організації, установі).Перукар (перукар -
модельєр) 
Касир (в банку). Адміністратор. Секретар керівника  
Адміністратор. Декоратор вітрин. Офісний службовець (бухгалтерія)  
Кравець. Закрійник. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель  
 

Аналіз профорієнтаційної роботи 
 

В рамках профорієнтаційної роботи кожен педпрацівник виконує завдання  

від моніторингової групи, зокрема, проводить  анкетування  учнів шкіл та їх 

батьків для визначення: 

 приблизної кількості потенціальних абітурієнтів 

 популярних професій 

 рівня поінформованості учнів та їх батьків про напрямки діяльності 

навчального закладу та професії, за якими ведеться навчання 

 ефективних видів профорієнтаційної діяльності.  

Моніторингова група визначає, чи достатня кількість шкіл охоплена 

профорієнтаційною роботою, для забезпечення максимальної точності отриманих 

даних: 

12 11
24 24

18 17
25

9 7
16

9 11 6

22

Профорієнтаційна робота в школах м.Запоріжжя 2014-2015 н.р.
всього шкіл охоплено профорієнтаційною роботою 
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Профорієнтаційна робота в школах м.Запоріжжя 2015-2016 н.р.
всього шкіл охоплено профорієнтаційною роботою 

 
Визначає приблизну кількість випускників шкіл, які планують отримання 

професій наших напрямків. Погрішність складає близько 20 %, так як 

дослідження проводяться на протязі навчального року і на прийняття рішення 

абітурієнтів впливають фактори різного характеру. На початку поточного 

навчального року було зроблено порівняльний аналіз кількості випускників шкіл, 

які планували вступити до навчального закладу і стали його учнями: 

 
 

 
Одним з результатів аналізу отриманих попередніх  даних  – є пропозиції 

директору училища щодо формування плану набору на наступний навчальний рік. 
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Таким чином ,очікуваними результатами зовнішнього моніторингу є: 

1) Виявлення потреб на ринку праці в нових професіях та кваліфікаціях з 

метою подальшого їх ліцензування  

2) Формування об’єктивного (обґрунтованого) плану набору 

3) Оновлення переліку підприємств-замовників кадрів 

4) Підвищення конкурентоздатності випускників на ринку праці 

5) Покращення профорієнтаційної роботи 

 
Аналіз ефективності напрямів профорієнтаційної роботи 

 
 
 

Аналіз конкурентоспроможності професійно-технічних навчальних 

закладів, які здійснюють освітню діяльність за професіями сфери послуг 

Аналіз напрямів освітньої діяльності ПТНЗ Запорізького регіону засвідчив, 

що підготовкою кваліфікованих робітників з професій сфери послуг займаються 

10 навчальних закладів у м.Запоріжжі, з яких тільки 4 ПТНЗ профільних. 

Відповідно до результатів аналізу більшість непрофільних ПТНЗ мають ІІ 

атестаційний рівень, недостатній рівень кадрового  та матеріально-технічного 

забезпечення, незручне розташування (у віддалених районах міста).  
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Перевагами підготовки в ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» є зручне 

географічне розташування та транспортне забезпечення; ступеневе навчання 

учнівської молоді за інтегрованими професіями високого кваліфікаційного рівня, 

затребуваних ринком праці в умовах сучасної матеріально-технічної бази з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій та підвищення 

виконавчої культури і зростання професійної компетентності педагогічних 

працівників; наявність сучасного гуртожитку, комп’ютерізованої бібліотеки; 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. навчання  
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ІІ. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН 

Найбільш традиційним підходом до стратегічного аналізу внутрішнього 

середовища організації є SWOT-аналіз у частині з позиції її сильних і слабких 

сторін, основна мета якого – зберегти і додатково посилити сильні сторони як 

потенційний ресурс для побудови конкурентної переваги навчального закладу, а 

слабкі сторони як внутрішній ресурс усунути. 
Сильні сторони Слабкі сторони 

Управлінська діяльність 
− авторитет і компетентність керівника навчального 
закладу;  
− оптимальність вибору стилю управління колективом;  
− наявність стратегії розвитку навчального закладу та 
сприйняття її всіма членами колективу;  
− партнерство у відносинах між адміністрацією і 
колективом закладу;  
− упровадження інноваційних та інформаційно-
комунікаційних технологій в управлінську діяльність;  
− створення системи державно-приватно-громадського 
управління в навчальному закладі;  
− чіткий розподіл обов’язків між членами адміністрації;  
− прозора структура управління;  
− наявність усталених традицій навчального закладу;  
− чітке розуміння і прийняття корпоративної системи 
цінностей  

− відсутність штатної 
одиниці, відповідальної за 
виконання маркетингових 
функцій. 

Навчальний процес 
− широкий спектр надання освітніх послуг 
− професійна підготовка робітників за інтегрованими 
професіями; 
− ступеневе навчання; 
− висока якість навчання; 
− отримання професій високих кваліфікаційних рівнів;  
− упровадження в навчальний процес інноваційних 
технологій навчання та психолого-педагогічних наук;  
− комплексне використання ІКТ у навчально-виховній 
роботі;  
− запровадження систематичного і всебічного моніторингу 
якості проведених реформ, результатів нововведень і змін у 
навчальному процесі;  
− відпрацьована система контролю досягнень учнів;  
− зарахування учнів без вступних іспитів (за конкурсом);  
− урахування індивідуальних особливостей учнів 
− високий рівень навчальних досягнень  
− наявність сучасного ВЕБ - сайту; 
− наявність мережі ИНТЕРНЕТ 
− залучення роботодавців до розроблення навчальних 
планів і програм та участі у державній кваліфікаційній 
атестації; 
− здійснення навчання за модульно-компетентнісною 
технологією; 

− невідповідність змісту 
навчальних програм 
профільних предметів та 
виробничого навчання; 
− можливість змінювати 
навчальні плани і програми лише 
на 20 відсотків від типових 
навчальних планів або державних 
стандартів, що не завжди 
відповідає вимогам роботодавців; 
− довготривала процедура 
ліцензування гальмує 
оперативне введення нових 
напрямків навчання; 
− незацікавленість деяких 
підприємств в організації 
виробничого навчання та 
практики на їхній базі. 
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− професійне навчання за курсовою та індивідуальними  
формами навчання; 
− досвід професійної підготовки незайнятого населення за 
модульною системою  навчання; 
− комфортна атмосфера навчання; 
− відпрацьована система щодо проходження учнями 
виробничої практики, її оплати та подальшого 
працевлаштування.  

Навчально-методичне забезпечення 
− наявність методичних комісій за видами підготовки; 
− достатня кількість навчальних посібників, періодичних 
видань; 
− наявність віртиального методичного кабінету; 
− використання навчальної платформи «MOODLE»  для 
здійснення первинної професійної підготовки та 
дитанційного навчання 
− розроблені електронні конспекти лекцій та інструкційно- 
технологіні карти; 
− - використання в навчальному процесі педагогічних  
інновацій. 

− недостатність фінансових 
ресурсів на розвиток 
навчально-методичних засобів. 

Якісний склад педагогічних працівників 
− збалансований за віком склад педпрацівників; 
− високий рівень кваліфікації викладачів та майстрів 
виробничого навчання; 
− 77 %  педагогічних працівників мають вищу освіту 
− організація атестації педпрацівників на компетентнісній 
основі;  
− гнучкість колективу до впровадження інновацій;  
− високий рівень володіння педагогами ІКТ;  
− самостійність педагогів у пошуку нових ідей для 
вирішення власних професійних проблем;  
− результати участі педагогів в конкурсах;  
− налагоджена система роботи з малодосвідченими 
вчителями 

− недостатній рівень оплати 
педагогічних працівників, не 
сприяє залученню до роботи 
висококваліфікованих фахівців. 

Виховний процес 
− наявність психологічної служби у складі психолога та 
соціального педагога 
− соціально-матеріальна підтримка дітей-сиріт та дітей із 
малозабезпечених і неповних сімей;  
− забезпечення зв’язку з соціальними партнерами: 
роботодавцями, батьківською радою та іншими 
громадськими організаціями; 
− дієва система учнівського самоврядування; 
− участь у благодійних акціях 
− забезпечення учнів місцями проживання у гуртожитку; 
− наявність спортивного клубу для працівників і учнів 
училища; 
− розвинена гурткова діяльність творчого  діяльність 
спрямування; 
− діяльність народного театру мод «Стиль» 
− участь у професійних конкурсах 
− наявність он-лайн бібліотеки  

 

Матеріальна база 
− сучасна матеріальна база та її мобільність; 
− сучасний ремонт навчального закладу;  
− наявність сучасного ВЕБ - сайту; 

− недостатнє фінансування 
на розвиток  матеріальної 
бази училища; 
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− наявність мультимедійної техніки; 
− підключення навчального закладу до мережі Інтернет; 
− укомплектованість бібліотеки періодичними виданнями;  
− належне оснащення навчальних кабінетів та лабораторій  

− - відсутність необхідної 
мотивації у замовників 
кадрів. 

Управління навчальним процесом  
− чіткій розподіл функціональних обов’язків між членами 
колективу; 
− забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для 
життєдіяльності навчального закладу питань; 
− інформаційна оперативність. 

− штатний розклад не 
відповідає сучасним вимогам 
освітньої діяльності ПТНЗ. 

Управління інформаційними зв’язками 
− постійне висвітлення діяльності навчального закладу в 
засобах масової інформації;  
− налагоджена система роботи навчального закладу з 
іншими навчальними закладами регіону (наступність);  
− висока ініціативність, активність, самостійність і 
ефективність  органів громадського управління навчальним 
закладом;  
− тісна співпраця з органами місцевого самоврядування;  
− наявність позитивного досвіду волонтерської діяльності в 
закладі;  
− наявність якісного сайту навчального закладу  

 

Фінансування 
− стабільність фінансування загального фонду відповідно 
до кошторисних призначень; 
− наявність рахунків спеціального фонду, що дає 
можливість залучати додаткові джерела фінансування. 

- фінансування загального 
фонду здійснюється лише на 
захищені статті. 

 
Аналіз зовнішнього середовища 

Можливості Загрози 
− державна підтримка;  
− наявність програм розвитку професійно-
технічної  освіти регіону;  
− стабільність та повнота фінансування; 
зміна статусу навчального закладу;  
−  збереження наступності та налагоджена 
співпраця між навчальними закладами, 
науковими установами, федераціями 
роботодавців в регіоні; 
−  стійкий попит на освітні послуги;  
− стрімкий розвиток ІКТ;  
− залучення позабюджетних фондів;  
− збереження й розвиток системи 
підвищення кваліфікації;  
− зростання попиту на компетентного 
випускника;  
− наявність кадрового резерву управлінських 
кадрів у регіоні;  
− нові умови фінансування навчальних 
закладів;  
− створення єдиного інформаційного 
середовища в регіоні;  
− зацікавленість споживачів освітніх послуг 
у збереженні здоров’я. 
−  

− зниження рівня життя населення; 
зростання темпів інфляції;  
− ріст витрат на енергоносії;  
− низький рівень народжуваності;  
− відсутність підтримки професійно-
технічних навчальних закладів державою та 
місцевою владою;  
− недостатній розвиток позитивного впливу 
батьків на розвиток дитини; 
− високий рівень трудової міграції 
населення,  
− спад духовних і моральних цінностей у 
суспільстві;  
− невідповідність наявних підходів для 
розрахунку штатів;  
− складна система тендерних закупівель 
управлінь (відділів) освіти;  
− низька заробітна плата працівників;  
− низька популярність робітничих професій  
− незацікавленість роботодавців в зміцненні 
матеріально-технічної бази училища; 
− введення Держстандартів, що не 
відповідають потребам ринку праці та 
вимогам роботодавців регіону 
− недостатня гнучкість щодо внесення змін 
до навчальних програм 
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ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

За результатами проведеного дослідження було сформовано пріоритетні 

напрями розвитку училища на наступні п’ять навчальних років та заходи щодо їх 

виконання. 

 

3.1 Адміністративна система 

Планується коригування управлінської структури навчального закладу у 

відповідності до організації діяльності нових навчально-комерційних підрозділів 

училища. 

 

3.2 Людські ресурси 

Відповідно до зростання учнівського контингенту планується подальше 

нарощування частки молодих фахівців, що дозволить вже в 2016 р. досягти 41% 

від загальної чисельності педпрацівників. Подальша кадрова ставка буде робитися 

на педагогів з вищою освітою, а саме: кількість педпрацівників з повною вищою 

освітою збільшиться до 47 осіб (75 %), знизиться частка педпрацівників з 

професійно-технічною освітою до 6 осіб (9%), кількість педпрацівників з 

неповною та базовою вищою освітою зменшиться до 5 осіб (8%). З метою 

освоєння методик використання технологій системи САПР, модульно-

компетентнісної технології навчання, започаткування дистанційної форми 

навчання, дидактичного проектування електронних програмно-педагогічних 

засобів, передбачено професійне навчання викладачів та майстрів училища. 

Таким чином, у наступні 5 років рівень освіченості педагогічних 

працівників значно зросте, що відповідним чином вплине на якість професійної 

підготовки кваліфікованих робітників. 

 

3.3 Навчально-виробнича діяльність 

З метою отримання нових джерел фінансування освітньої діяльності 

навчального закладу планується створення Центру новітніх технологій на базі 
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училища, експериментально-виробничого підприємства за напрямами 

професійної підготовки, творчої лабораторії дизайнерських моделей одягу та 

виробів з текстилю, творчої лабораторії з розробки сучасних та традиційних 

стилей оформлення інтер'єру, навчального центру «Модельне агенство», творчої 

лабораторії  Hand made,  міні фабрики з масового виготовлення швейних виробів, 

магазину-студії  для реалізації творчих виробів учнів швейного та декоративного 

напрямку, навчальне інтернет-кафе. 

 

3.4 Навчально-методичне забезпечення 

Відповідно до сучасних потреб роботодавців прогнозується розробка 

навчально-методичних комплексів для забезпечення  навчання за новими 

інтегрованими професіями:  «Офіціант, бармен, майстер ресторанного 

обслуговування», «Кравець, перукар, візажист». 

З метою ефективного впровадження інформаційних технологій та 

підвищення якості професійно-теоретичного навчання планується створення 

електронних конспектів лекцій та інструкційно-технологічних карт. 
 

3.5 Матеріальна база 

Впродовж 2017-2017 років планується придбати 10 од. комп’ютерної 

техніки для відділення менеджменту, адміністрування та обслуговування 

населення; придбати планшети для навчального процесу з професії «Касир (в 

банку)», здійснити ремонтні роботи в навчальних кабінетах та майстернях, 

модернізувати комп’ютерну техніку училища, модернізувати навчальну 

майстерню з професії « Декоратор вітрин», модернізувати швейне обладнання в 

навчальних майстернях; реалізувати масштабні заходи з розвитку матеріальної 

бази училища, направленої на створення  навчально-виробничого підприємства за 

напрямами професійної підготовки. 
 

3.6 Фінанси та контроль 

Протягом 2017-2021 років прогнозується  поступове нарощування 

фінансових ресурсів, надходження яких  забезпечуються з місцевого бюджету 
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м.Запоріжжя  (зростання у 2021 р. порівняно з 2017р. складає 139%).  Розподіл 

фінансових надходжень за напрямами відображено у таблиці. 

Планування обсягів надходжень на 2017-2021 роки, які забезпечують 

формування загального фонду 
Назва статті 2017 2018 2019 2020 2021 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 
Оплата праці 4955,1 47 5549,7 47 5965,9 47 6413,4 47 6894,4 47 
Нарахування на з/плату 1090,1 10 1220,9 10 1312,5 10 1410,9 10 1516,7 10 
Предмети, матеріали, обладнання і 
інвентар 

43,4 0 48,6 0 52,3 0 56,2 0 60,4 0 

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

3,1 0 3,5 0 3,7 0 4,0 0 4,3 0 

Продукти харчування 373,3 4 418,1 4 449,5 4 483,2 4 519,4 4 
Оплата інших послуг 37,5 0 42,0 0 45,2 0 48,5 0 52,2 0 
Оплата комунальних послуг 780,1 7 873,7 7 939,2 7 1009,7 7 1085,4 7 
Оплата стипендії 3180,7 30 3562,4 31 3829,6 30 4116,8 30 4425,5 30 
РАЗОМ 10463,3   11718,9   12597,8   13542,6   14558,3   

 
За рахунок впровадження нових напрямів навчально-виробничої діяльності 

та підвищення ефективності надання традиційних платних освітніх послуг, 

планується збільшення фінансових надходжень на 34%, що формують 

спеціальний фонд училища. Щорічне підвищення цього показника досягне 7%, в 

тому числі за рахунок збільшення учнівського контингенту обсяги оплати за 

надання платних освітніх послуг зростуть на 9-10%, виробничої діяльності на 5-

6%, інших джерел власних надходжень(благодійні внески, гранти та дарунки на 2-

3%. 

 

Планування обсягів фінансових надходжень на 2017-2021 роки спеціального 

фонду 

Рік 
Платні освітні 
послуги, грн. 

Виробнича 
діяльність, грн. 

Інші джерела власних 
надходжень 

Разом 

тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % тис.грн. % 

2017 579,4 9 188,7 5 198,4 2 966,5 7 

2018 631,5 9 198,1 5 202,4 2 1032 7 

2019 694,7 10 208,1 5 206,4 2 1109,2 7 

2020 764,2 10 220,5 6 212,6 3 1197,3 8 

2021 840,6 10 233,7 6 219 3 1293,3 8 
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ІV. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ  

РОЗВИТКУ УЧИЛИЩА 
  

№ Пріоритетні напрями та завдання   Прогнозований обсяг фінансових ресурсів, 
тис.грн. * 

  2017 2018 2019 2020 2021 
1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення якості професійно-технічної освіти 

1 
Отримати ліцензію та впровадити навчання за 
інтегрованою професією: «Офіціант, бармен, 
майстер ресторанного обслуговування» 

 20,0    

2 
Отримати ліцензію та впровадити навчання за 
інтегрованою професією: «Кравець, перукар, 
візажист» 

  15,0   

3 
Провести навчання викладачів та майстрів 
виробничого навчання з методики 
використання технологій системи САПР 

  15,0   

4 
Здійснити  проходження педпрацівниками 
стажування, підвищення кваліфікації, 
семінарів-практикумів з профільних професій 

10, 11,0 12,0 14,0 15,0 

5 
Здійснити пректування електронних 
програмно-педагогічних засобів з профільних 
предметів і виробничого навчання 

6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 

6 
Продовжити навчання за модульно-
компетентнісною технологію з професій 
швейного профілю  

3,0 5,0 6,0 8,0 10,0 

7 
Започаткувати дистанційну форму навчання 
на основі системи навчального контенту 
Moodle 

4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

8 Розробити електронні методичні посібники з 
експериментальної діяльності 

3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 

9 Розробити електронні засоби навчання з 
профільних предметів 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

10 Розробити електронні конспекти лекцій та 
інструкційно-технологічні карти 

4,0 6,0 8,0 9,0 10,0 

11 Ввести в навчальний процес Pocket Book 3,0     
Всього 38,0 64,0 80,0 60,0 67,0 

Технічне оснащення  та модернізація матеріальної бази 

12 Створити Центр новітніх технологій на базі 
училища (ЦНТ) 

     

12.1 Підготувати матеріальну базу для розміщення  
ЦНТ: 

200,0     

12.1.1 Створити  Центр впровадження системи САПР   104,0   

13 
Створити експериментально - виробниче 
підприємство за напрямами професійної 
підготовки в училищі  

     

13.1.1 
Створити творчу лабораторію по створенню 
дизайнерських моделей одягу та виробів з 
текстиля  

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

13.1.2 
Створити творчу лабораторію з розробки 
сучасних та традиційних стилей оформлення 
інтер'єру 
 

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

13.1.3 Створити навчальний центр «Модельне 
агенство» 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

13.1.4 Створити творчу лабораторію  Hand made 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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13.1.5 Створити  міні фабрику з масового 
виготовлення швейних виробів 

34,0     

13.1.6 Відкрити в місті сітку салонів-студій 
«Студентський салон «Мода і стиль» 

 80,0 100,0 150,0  

13.1.7 
Відкрити магазин-студію  для реалізації 
творчих виробів учнів швейного та 
декоративного напрямку 

15,0     

13.1.8 Створити навчальне інтернет-кафе   150,0   

14 

Здійснити ремонтні роботи в навчальних 
кабінетах та майстернях 

65,0 86,0 93,0 94,0 101,0 

Придбати 10 од. комп’ютерної техніки для 
відділення менеджменту, адміністрування та 
обслуговування населення 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Модернізувати комп’ютерну техніку училища 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
Придбання планшетів для навчального 
процесу з професії «Касир (в банку)» 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Модернізувати навчальну майстерню з 
професії « Декоратор вітрин» 

     

Модернізувати швейне обладнання в 
навчальних майстернях 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Всього 389,5 242,0 523,5 321,0 178,5 
РАЗОМ 427,5 306,0 603,5 381,0 245,5 
 

* Джерела фінансування – загальний та спеціальний фонди 
 
Таким чином,  для реалізації програми розвитку ДНЗ «Запорізьке вище 

професійне училище моди і стилю» до 2021 року необхідно всього 1963,5 тис.грн. 
 
 
 

Претендент на посаду директора  
Державного навчального закладу 
«Запорізьке вище училище моди і стилю»    Л.І. Короткова 

 


