
22 липня 2022 року 



 

 

1. Наказ від 20.08.2021 №84-од/з «Про режим роботи училища у 2021/2022 

навчальному році» 

2. Наказ від 12.11.2021 №113-од/з «Про організацію освітнього процесу з 15 

листопада  2021 року за змішаною формою» 

3. Наказ від 31.01.2022 №07-од/з «Про організацію освітнього процесу з 31 

січня 2022 року за змішаною формою» 

4. Наказ від 24.02.2022 №12-од/з «Про призупинення освітнього процесу з 

24 лютого 2022 року» 

5. Наказ від 29.03.2022 №16-од/з «Про організацію освітнього процесу з 30 

березня 2022 року з використанням дистанційних технологій» 

6. Наказ від 29.03.2022 №17-од/з «Про особливості роботи працівників 

училища в умовах воєнного стану» 

7. Наказ від 12.04.2022 №23-од/з «Про створення приймальної комісії на 

2022-2023 навчальний рік» 

8. Наказ від 12.04.2022 №24-од/з «Про порядок розміщення (замовлень) 

сторонніх організацій на території училища в умовах воєнного стану» 

9. Наказ від 12.04.2022 №26-од/з «Про порядок закінчення 2021-2022 

навчального року у період воєнного стану» 

10.Наказ від 09.06.2022 №31-од/з «Про розроблення Заходів щодо 

запобігання корупції та виявлення колабораційної діяльності» 

11.Наказ від 30.06.2022 №33-од/з «Про видачу документів про повну 

загальну середню освіту в умовах воєнного стану учням ЗП(ПТ)О 

Запорізької області» 

12.Наказ від 19.07.2022 №39-од/з «Про затвердження плану заходів щодо 

забезпечення укриття учасників освітнього процесу» 

Розпорядчі документи 



Контингент здобувачів освіти 

01.09.2020 01.09.2021

1028 

1051 

Загальний  
контингент 

на 01 вересня 

1051 

здобувач 

освіти 

2020-2021 2021-2022

325 

348 

Обсяги  
регіонального  

замовлення 

348 

здобувачів 

освіти 

225 

575 

228 
194 

594 

263 

дизайну одягу перукарського 
мистецтва 

адміністрування 
та обслуговування 

населення 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

за відділеннями: 



Контингент здобувачів освіти 

Професії К-ть Програма 

Кравець 30 ТУ 

Кравець; закрійник 30, 25, 79 ТУ,ПТУ,СПТУ 

Перукар (перукар-модельєр); касир (на підприємстві, в установі, 

організації); візажист, візажист-стиліст  
30 

ТУ 

Перукар (перукар-модельєр); візажист, візажист-стиліст  59 ТУ 

Перукар (перукар-модельєр); манікюрник; адміністратор  116 ТУ 

Касир (в банку), адміністратор, секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 
27 

ТУ 

Касир (на підприємстві, в установі, організації); візажист; манікюрник 30, 27 ТУ, СПТУ 

Адміністратор; декоратор вітрин; офісний службовець (бухгалтерія) 30 ТУ 

Декоратор вітрин; візажист 29 ТУ 

Адміністратор; секретар керівника (організації, підприємства, установи) 30 ТУ 

Перукар (перукар-модельєр); манікюрник  362 СПТУ 

Декоратор вітрин; адміністратор 60 СПТУ 

Кравець; декоратор вітрин 30 СПТУ 

Перукар (перукар-модельєр); візажист 27 СПТУ 

Офісний службовець (бухгалтерія); секретар керівника (організації, 

підприємства, установи); адміністратор 
30 

СПТУ 

Всього: 1051   

469 504 

55 

411 
615 

25 

ТУ СПТУ ПТУ 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

Контингент  

за програмами навчання: 



Збереження контингенту учнів 

8 

1 

Втрати контингенту 

відраховано переведено до інших ЗО 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

вступ до іншого закладу 

освіти  

повернення до школи  

за власним бажанням  

у зв’язку з призовом до ЗСУ  

зміна місця проживання  

працевлаштування не за 

професією  

Причини відрахувань 



 

Державна кваліфікаційна атестація 

80 

86 

178 

відділення дизайну одягу  

відділення адміністрування 

відділення перукарського 
мистецтва  

ДКА за відділеннями у 2021-2022 н.р. 

289 

19 

313 

31 

диплом кваліфікованого робітника  свідоцтва про присвоєння робітничої 
кваліфікації 

Документи про совіту 

2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 

344 

здобувачів 

освіти 

19 
дипломів з 

відзнакою 



Перехідний контингент учнів 

698 

здобувачів 

освіти 

63% 13% 

24% 

Місцезнаходження учнів у період 
воєнного стану 

м. Запоріжжя 

за межами 
Запорізької області 

за межами країни 

16% 

59% 

25% 

Контингент учнів за відділеннями 

дизайну одягу 

перукарського мистецтва 

адміністрування та 
обслуговування населення 

342 

216 

140 

2 курс  3 курс  4 курс  

Контингент учнів за курсами 



86 педпрацівників 

Кадрове забезпечення 

4 

3 

1 

5 

7 

21 

1 

1 

старший викладач 

викладач-методист 

вихователь-методист 

спеціаліст другої категорії  

спеціаліст першої категорії  

спеціалістів вищої категорії  

кандидат педагогічних наук 

доктор педагогічних наук 

Якісний склад 

142 

82 

143 

86 

трудовий колектив педагогічний колектив 

Кількісний склад 

2020-2021 2021-2022

17% 

16% 

20% 

27% 

20% 

Вікова структура  

до 30 років 

31-40 років 

41-50 років 

51-60 років 

Старше 60 років 

21% 

22% 

20% 

22% 

15% 

Педагогічний стаж 

1-5 років 

6-10 років 

11-20 років 

21-30 років 

Понад 30 років 



Кадрове забезпечення 

РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ: 

 наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 16.09.2021 № 411 «Про атестацію педагогічних 
працівників установ та закладів освіти Запорізької 
області у 2021-2022 навчальному році» 

 наказ директора ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» від 
21.09.2021 № 96-од/з «Про атестацію педагогічних 
працівників у 2021-2022 навчальному році» 

 лист МОН України від 15.03.2022 № 1/3454-22 «Про 
перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 
році» 

 лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 15.03.2022 № 03.2-16/287 «Про атестацію 
педагогічних працівників» 

 наказ директора ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» від 
22.03.2022 р № 14-од/з «Про перенесення атестації 
педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному 
році» 

 лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 01.04.2022 № 03.2-17/298 «Про атестацію 
педагогічних працівників» 

 наказ директора ДНЗ «ЗАПОРІЗЬКЕ ВПУМС» від 
01.04.2022 р № 19-од/з «Про внесення змін до наказу 
від 22.03.2022 №14-од/з «Про перенесення атестації 
педпрацівників у 2021/2022 навчальному році» 

 наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 12.04.2022 № 165 «Про присвоєння і відповідність 
раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та 
присвоєння і відповідність раніше присвоєним 
педагогічним званням педагогічним працівникам 
закладів освіти області» 

АТЕСТАЦІЯ: 
– на ІІІ рівні  атестовано 3-х 
викладачів (Андрющенко С.В., 
Кукол О.О., Хмура Н.О.)  з 
присвоєнням кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: 
 
- короткострокові онлайн-

курси - 48 осіб 
- КЗ «ЗОІППО» ЗОР  – 4 особи 
- Класичний приватний 

університет – 2 особи 
- стажування на підприємствах 

– 5 осіб 



Стан освітнього середовища 

3 навчально-виробничі комплекси 

Спортивний комплекс 

22 навчальних кабінети 

Центр професійної кар’єри 

Бібліотечно-інформаційний 
центр 

Методичний кабінет 

Гуртожиток 

Центр розвитку професійної 
компетентності 

Навчально-практичний 
центр інноваційних 
швейних технологій 

Кабінет індивідуального 
консультування  

  27 навчально-виробничих 
майстерні 

7 лабораторій 



Створення сприятливого освітнього 
середовища 

Реконструкція та облаштування сходин до навчального корпусу 

• вирівнювання земельних ділянок 

• укладання тротуарної плитки 

• встановлення бордюру 

• посів газонної трави 

• обрізка дерев 

• вивіз сміття 

Роботи  з благоустрою прилеглої території 

Заміна 19 вікон на склопакети 

Заміна  дверей в електрощитовій  навчального та виробничого корпусів 

• штукатурка 

• фарбування  стін та цоколю навчального корпусу 

Облаштування зовнішніх стін будівель 

Придбання 10 ноутбуків для облаштування робочих місць викладачів 

Встановлення 6 відкосів на вікнах коридору IV поверху теоретичного корпусу 

• укладання кахлю 

• фарбування стін 

•  заміна умивальника 

Поточний ремонт кімнати загального користування 

• шпаклювання, фарбування стін та стелі 

Поточний ремонт холу  теоретичного корпусу 

Оновлення та ремонт освітлення приміщень підвалу 

Облаштування приміщень для найпростішого укриття 

вул.Матросова, 8 



Створення сприятливого освітнього 
середовища 

• 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 для відділення адміністрування та обслуговування населення  

Облаштування 4 кабінетів під навчально-виробничі майстерні 

• 01.Т «Перукар-манікюрник» 

• 02.Т «Кравець. Закрійник». 

Проведення  мережі Інтернет до 2-х навчально-виробничих 
майстернь 

Заміна дверей в електрощітовій 

Реконструкція та облаштування сходин до центрального 
входу навчального корпусу 

Оновлення вивіски центрального входу 

Приведення в належний стан прилеглої території 

Облаштування приміщень для найпростішого укриття 

вул.Шкільна, 3 



Створення сприятливого освітнього 
середовища 

Встановлення розпашних грат на вікнах 

Ремонт  коридору 4 поверху 

Поточний ремонт кімнат гуртожитку 

Підготовка кімнат гуртожитку до прийому внутрішньо 
переміщених осіб 

• пральні машини - 4 шт. 

• холодильники - 2шт. 

• мікрохвильова піч - 2 шт. 

• електорсушарка - 1шт. 

Поповнення побутової техніки: 

Облаштування приміщень для найпростішого укриття 

Проведення дератизації  майстерень та кімнат гуртожитку 

Заміна дверей електрощитової 

вул.Перемоги, 93 А 



Якість освітньої діяльності 

Якість знань 

 з загальноосвітньої 

підготовки 

20,3 

26,7 28,1 
23,1 

35 
39,1 

відділення дизайну 
одягу  

відділення 
адміністрування 

відділення 
перукарського 

мистецтва  

Якість знань за відділеннями, % 

2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 

27,1 28,4 
23,9 

0 

41,2 

32,8 30,7 

16 

1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

Якість знань за курсами, % 

2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 

За відділеннями: 

Дизайн одягу - зросла на 2,8% 

Перукарське мистецтво - зросла на 11% 

Адміністрування - зросла на 8,3% 

За курсами: 

•І курс – зросла на 14,1 % 

•ІІ курс – зросла на 4,4 % 

•ІІІ курс – зросла на 6,8% 



Якість освітньої діяльності 

Середній бал 

 з загальноосвітньої 

підготовки 

За відділеннями: 

Дизайн одягу - збільшився на 0,1 бали 

Перукарське мистецтво - збільшився 
на 0,4 бали 

Адміністрування - збільшився на 0,5 
бали 

За курсами: 

І курс – збільшився на 0,7 бали 

ІІ курс – без змін 

ІІІ курс – збільився на 0,1 бали 

6,9 
7 

7,2 
7 

7,5 
7,6 

відділення дизайну 
одягу  

відділення 
адміністрування 

відділення 
перукарського 

мистецтва  

Середній бал за відділеннями 

2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 

7,1 7,2 7,1 

0 

7,8 
7,2 7,2 6,8 

1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

Середній бал за курсами 2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 



Якість освітньої діяльності 

 Якість знань збільшилась на 

8,3% і складає 71,1% 

 Середній бал збільшився на 

0,4 і склав 8,0 

 Успішність на рівні минулого 

року 100% 

Якість знань  

з професійно-

теоретичної підготовки 

6,4 

56,4 

37,2 

6,2 

64,9 

28,9 

високий рівень  достатній рівень середній рівень 

Рівень навчальних досягнень 

2020-2021 н.р. 

2021-2022 н.р. 

41,1 

68,8 

65,8 

56,9 

75,3 

72,1 

відділення дизайну одягу  

відділення перукарського 
мистецтва  

відділення 
адміністрування 

Якість знань за відділеннями, % 

2021-2022 н.р. 2020-2021 н.р. 

62,4 

59,3 

66,9 

55,8 

76,9 

67,3 

66,4 

72,8 

1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс 

Якість знань за курсами, % 

2021-2022 н.р. 2020-2021 н.р. 



Якість освітньої діяльності 

Середній бал 

з професійно-

теоретичної підготовки 

Середній бал за відділеннями 

7,9 

7,6 

7,5 

7,8 

8,4 

8 

7,8 

7,9 

1 курс  

2 курс  

3 курс  

4 курс 

2021-2022 н.р. 2020-2021 н.р. 

Середній бал за курсами 

7,5 

7,8 

7,7 

7,7 

8,1 

8,2 

відділення дизайну одягу  

відділення перукарського 
мистецтва  

відділення 
адміністрування 

2021-2022 н.р. 2020-2021 н.р. 

За відділеннями: 

Дизайн одягу - збільшився на 0,2 бали 

Перукарське мистецтво - збільшився 
на 0,3 бали 

Адміністрування - збільшився на 0,5 
бали 

За курсами: 

І курс – збільшився на 0,5 бали 

ІІ курс – збільшився на 0,4 бали 

ІІІ курс – збільився на 0,3 бали 

IV курс – збільшився на 0,1 бали 



+ 

Якість освітньої діяльності 

Професійно-практична 

підготовка 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

7,7 

7,8 

Середній бал 

7,3 

8 
7,9 

7,4 

7,9 

8,1 

відділення 
дизайну одягу 

відділення 
перукарського 

мистецтва  

відділення 
адміністрування 

2020-2021 н.р. 2021-2022 н.р. 

81 

84 

Якість знань, % 

68 

83 
91 

66 

87 91 

відділення дизайну 
одягу  

відділення 
перукарського 

мистецтва  

відділення 
адміністрування 

+3% 

+0,1 бал 



Виробнича практика 

До 24 лютого 

68 

379 

57 

187 

590 

87 

з професій швейного напряму  

з професій перукарського 
напряму  

з професій адміністрування та 
обслуговування населення  

Виробнича практика  - 864 учня на 504 
підприємствах 

К-ть учнів К-ть підприємств 

Самостійне виконання  
обліку робіт виробничої практики - 785 учнів з 

використанням дистанційних технологій  

З 30 березня 



Загальна кількість соціальних 

партнерів  - 441 : 

 

 Відділення дизайну одягу – 86 

 Відділення перукарського 

мистецтва – 520 

 Відділення адміністрування -  

76 

Державно-приватне партнерство 

21 

107 

25 

Договора про надання 
освітніх послуг  

відділення 
дизайну одягу  

відділення 
перукарського 
мистецтва  

відділення 
адмініструван
ня 

65 

413 

51 

Договора про навчально-
виробничу практику 

відділення 
дизайну одягу  

відділення 
перукарського 
мистецтва  

відділення 
адмініструванн
я 

Загальна кількість  

слухачів - 12 : 

 

 Центр розвитку професійної 

компетентності  

 Навчально-практичний центр 

інноваційних швейних 

технологій 



ЄДИНА МЕТОДИЧНА ТЕМА 

«Науково-методичне забезпечення професійної підготовки 

майбутніх фахівців в умовах децентралізації й оптимізації сучасної 

системи професійної освіти та оновлення змісту і технологій 

навчання» 

•сформовані і затверджені 9 робочих навчальних планів 
та освітніх програм з  8-ми інтегрованих професій 

1.Оновлення змісту 
освітніх програм 

•методично грамотно проводили уроки і надавали якісний 
контент 97% викладачів та 92% майстрів в/н 

2. Здійснення 
моніторингу 

дистанційного 
освітнього процесу  

НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

Навчально-методична робота 

• методи інтерактивного навчання  

• метод «синкан»  

• превентивного навчання  

• навчального проектування  

• технологія створення інтерактивних робочих карток та аркушів, 

створених за допомогою сервісу Padlet 

• авторські електронні інструкційно-технологічні карти  

• авторські практичні посібники для виробничого навчання 

3. Впровадження 
сучасних 

педагогічних, 
інформаційно-

комунікаційних та 
мультимедійних 

технологій  



НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

Навчально-методична робота 

• технологія розроблення інтерактивних тестів з використанням 

сервісів SMART, Google Classroom, LearningApps.org. мобільного 

додатку Kahoot! 

• технологія створення презентацій за допомогою сервісу «Prezi»  

• технологія автоматичного конструювання одягу «CAD/LAY.Assystent»  

• технологія автоматичної побудови конструкцій одягу за допомогою 

крос-платформної системи Valentina з використанням 2D виміру  

• технологія створення навчального відео на відеоплатформі 

викладача YouTube  

• технологія створення навчального контенту в рамках освітнього 

проєкту «Е-ПТНЗ в Україні» 

• авторські електронні посібники 

• презентації, відео та онлайн книжки 

 

3. Впровадження 
сучасних педагогічних, 

інформаційно-
комунікаційних та 
мультимедійних 

технологій  

• СТВОРЕНО 113 ТВОРЧИХ ДОРОБКІВ:  

• 5 методичних розробок уроків,  

• 7 ST(R)E(A)M-проектів,  

• 11 відео майстер-класів,  

• 1 інструкцію з З-D моделювання,  

• 77 електронних  інструкційно-технологічних карт та 3 зразки  

• 2 курси поурочного дистанційного навчання 

• 1 методичні рекомендації 

• 1 робочий зошит для ЛПЗ 

• 27 презентацій 

• 1 електронний навчальний посібник 

• 1 методична пам'ятка 

4. Створення 
навчальних та 

методичних ресурсів 



НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

Навчально-методична робота 

• ПРОВЕДЕНО 50 ЗАХОДІВ:  

• 11 відкритих уроків 

• 1 декада і 1 тиждень з предметів ЗСО 

• 2 тижня профмайстерності (з професій швейного і перукарського профілю) 

• заслухано 12 творчих звітів педпрацівників, 4 доповіді на педчитаннях 

• участь у обласному конкурсі з охорони праці (Бондаренко О.А.) 

• виступи з доповідями у 2 обласних онлайн семінарах 

• 16 публікацій в електронних виданнях 

• 1 стаття у Методичному альманасі 

5. Поширення 
прогресивного 

педагогічного досвіду 

• Здобувачі освіти брали участь у 7-ми обласних конкурсах з 

предметів: 

• історія України, біологія, екологія, хімія, українська мова і література, 

англійська мова 

• 1 здобувач освіти посів 4 місце у ІІІ (обласному) етапі ХXІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної ) освіти області 

• Участь у семінарах, вебінарах, конференціях  

(після 24.02.2022 р.): 

• 4 Всеукраїнські семінари; 

• 8 вебінарів; 

• Нетворінг; 

• 4 онлайн-тренінги; 

• 2 круглих столів та ін. 

7. Підвищення 
професійної 

компетентності 
педагогічних 
працівників 

6. Залучення здобувачів 
освіти до участі в 

конкурсах учнівської 
творчості 



НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

Навчально-методична робота 

• Успішно завершена апробація навчального контенту в 

умовах освітнього процесу здобувачів освіти групи №5 за 

темою «Виготовлення спідниці» (Андрющенко С.В., 

Бондаренко О.А., Єфимович А.О.). 

9. Апробація навчаль-
ного контенту в рамках 

проєкту «Е-ПТНЗ в 
Україні» 

• Педпрацівники вдосконалили цифрові навички роботи:  

• з сервісами освітньої платформи G Suite for Education (Google 

Classroom, Google Диск, Google Форми, Google Таблиці, Google 

jambord, Google Meet) 

8. Дистанційне 
навчання під час 

карантину та у 
воєнний час 

• Робота у складі робочих груп з розробки професійних 

стандартів з професій «Манікюрник. 

Педикюрник»,«Перукар», «Візажист», ініційованої 

Інститутом ПТО НАПН України: Кравцова О.С., Грубник О.М., 

Іванюха О.О., Семеніхіна І.В. 

10. Розробка 
професійних стандартів  



Навчально-виховна робота 

Головні завдання виховної роботи  

надання здобувачам освіти базових знань з основ безпеки та формування 
поведінки правильних безпекових дій в умовах воєнного стану, навчання 
правилам збереження здоров’я, життя свого, оточуючих в разі бойових дій 

надання психологічної пітримки, забезпечення психолого-педагогічного 
супроводу емоційно вразливих категорій осіб 

сприяння адаптації та емоційно-психологічної підтримки тимчасово внутрішньо 
переміщеним особам 

формування рис і якостей «українця-переможця» у війні російської федерації 
проти України: 

• моральна стійкість, витримка, сила волі і твердість духу 

• протидія ворожій пропаганді, віра в перемогу, підтримання власного 
емоційного ресурсу 

• здатність та вміння протистояти негативним емоціям, стресу, тривозі, почуттю 
небезпеки 

• співчуття, милосердя, взаємодопомога, волонтерство, відчуття себе 
громадянином 



Навчально-виховна робота 

Сума виплат учням з числа дітей-сиріт - 1млн.140 тис.грн. 

 

97000 

197000 

11561000 

матеріяльна 
допомога 

премії 

стипендія 

Стипендія Запорізької обласної 

ради: 

Набока Анастасія  

(гр. 15-15а) 

40 

14 

167 

56 

2 

7 

30 

3 

31 

8 

85 

48 

5 

18 

2 

сироти 

учні з обмеженими можливостями 

учні, які мають одного з батьків 

з багатодітних сімей 

із малозабезпечених сімей 

переселенці зі Сходу України 

у сім’ях яких є учасники зони АТО 

постраждалих внаслідок Чорнобильської … 

Аналіз контингенту учнів пільгових категорій 

на 21.07.2022 

на 01.09.2021 



Національно-патріотичне виховання 

• Проєкт «Гімн України» до Дня Європи  

• відео-ряд до Дня вишиванки 

• Патріотична естафета «Мир за мир, за волю, за 
Україну!» 

Відео-проєкти: 

• пісня Лізи Байдак «Kazka – I am not» 

• пісня Ярослава Ізвьосткіна «Обійми» 

• Воїнам-захисникам  

• В подяку ЗСУ 

Ролики: 

• «Прагнемо миру! Боже, збережи Україну!» 

• «Люблю я свій народ – ціную його звичаї» 

• «Ми діти твої Україно!» 

• «Недопущення участі неповнолітніх у наданні 
інформації ворогу»  

• «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що 
Україною зветься» 

• «Пам’яті вдячні нащадки»  

• «Державна символіка Батьківщини» 

• «Моя земля – земля моїх предків» 

Виховні заходи: 



Волонтерська діяльність 

допомога більше ніж 100 внутрішньо 
переміщеним особам з окупованих територій у 

гуртожитку училища, для яких забезпечено 
належні умови проживання 

пошив військового одягу та спорядження для ЗСУ 
в майстернях училища 

надання перукарських послуги внутрішньо 
переміщеним особам, людям похилого віку, 

пораненим бійцям, які лікуються у військовому 
шпиталі 

допомога в центрі гуманітарної допомоги «Теплі 
долоні» 

медична допомога пораненими 
військовослужбовцям в лікарнях міста 

приготування обідів для переселенців у 
волонтерському центрі  



Діяльність бібліотеки 

Підготовлено 58 виховних годин   

Надано методичну допомога 23 педпрацівникам  

• «8 травня – День пам’яті та примирення» 

• «Пам’ятаємо! День перемоги над нацизмом у Другій світовій  
війні» 

• «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» 

• День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 

• Міжнародний Олімпійський день 

• 28 червня  - День Конституції України 

• 15 червня- «День захисту людей похилого віку 

• «Повертайся, татусю...» 

• «Хочеться просто людського… жити без війни» 

• «Низький уклін до землі тобі український солдате»   

Складено уроки-звитяги: 

• Рекомендаційний список електронних сайтів  « І буде мир...                             
І вишні зацвітуть » (виступи, звернення, відео, вірші, пісні 
про війну) 

• Рекомендаційний покажчик з національно- патріотичного  
виховання  молоді 

• Рекомендаційний покажчик нових музичних творів про 
Україну, війну, мир, перемогу. 

• Збірник нормативно-правових документів з питань 
Національно-патріотичного виховання 

Складено та розміщено на сайті училища: 



Веб-комунікації, популяризація училища 

 Відвідування сайту – 1800 осіб в місяць 

 Збільшення нових підписників - до 9,48% в 

місяць 

 Індексація сайту пошуковими системами: 

 через Google - 1532 підключень (зростання 

16,95%)  

 через Instagram - 112 підключень (зростання 

83,61%) 



НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ  

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ -  

51 млн. 969 тис.грн.  

Обсяг загальних надходжень  

52 млн. 500 тис.грн. 

Загальний фонд  

99% 

Спеціальний фонд 

1%  

Фінансове забезпечення 

68% 

23% 

2% 

2% 

5% 

на заробітну плату з нарахуваннями 

на стипендію 

на придбання продуктів харчування, гардеробу, 
матеріальної допомоги дітям-сиротам 

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

оплата комунальних послуг 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД СПРЯМОВАНО НА: 



Фінансове забезпечення 

з 01 грудня 2021 року всім працівникам училища 
підвищено посадові оклади на 8,3% 

з 1 січня 2022 року збільшено розмір мінімальної 
заробітної плати з 6000 грн. до 6500 грн.   

• мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія - 1250,00 грн. 

• соціальна стипендія для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування до 18 років - 3927,00 грн. 

• соціальна стипендія для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування у віці від 18 до 23 років - 3722,00 грн. 

• соціальна стипендія для учня з обмеженими можливостями по зору і 
слуху - 1875,00 грн. 

з 1 січня 2022 року підвищено розміри стипендій 
учнів закладів П(ПТ)О у понад 2,5 раза 



НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ -  

531 тис.грн. 

614 тис.грн. Фінансове забезпечення 

12% 

22% 

66% 

від основної 
діяльності (платне 

навчання, 
гуртожиток) 

від господарської 
діяльності 

благодійні внески, 
гранти та дарунки 

63 тис.грн. 

117 тис.грн. 

351 тис.грн. 

21% 

42% 
6% 

17% 

13% 
1% 

виробнича діяльність 

перукарського 

відділення 

виробнича діяльність 

швейного відділення 

послуги копі-центру 

виробнича практика 

на підприємствах 

реалізація макулатури 

від оренди майна 

Структура надходжень  

від господарської діяльності: 



Фінансове забезпечення 

18% 

4% 

19% 

53% 

1% 

5% 

на заробітну плату 

комунальні  послуги 

придбання матеріалів та обладнання 

інші послуги 

податки та збори 

капітальні видатки 

На утримання навчальних корпусів у 2021-2022 н.р. виділено  

308 тис.грн. або 58% власних надходжень 

Витрати спеціального фонду – 426 тис.грн. 



Дякую за увагу! 


