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ВСТУП
У звітному періоді Вище професійне училище № 3 м. Мукачево,
керуючись чинним законодавством України в галузі освіти, планом роботи
училища на навчальний рік, наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і
науки України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської
ОДА, Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Закарпатській області, Статутом училища, договорами про спільну роботу з
підприємствами – замовниками робітничих кадрів, виконувало своє головне
завдання – підготовку кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та
фахових молодших бакалаврів за ліцензованими професіями і спеціальностями.
Прийняті управлінські рішення сприяли вирішенню та реалізації
пріоритетних питань роботи училища, серед яких найвищим було і залишається
надання якісної професійної освіти як передумови всебічного розвитку,
виховання та самореалізації особистості, готової до свідомого життєвого
вибору, самореалізації та відповідальності.
Протягом 2020/2021 н. р. діяльність педагогічного колективу була
спрямована на пошук інноваційних шляхів підвищення результативності
навчально-виробничої,
виховної,
науково-методичної,
фінансової
і
господарської діяльності училища та на виконання основних завдань,
передбачених планом роботи на рік.
У звітному періоді колектив працював над збереженням учнівського
контингенту, удосконаленням організації освітнього процесу, зміцненням
матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчальнометодичного та кадрового забезпечення, процесу підготовки кваліфікованих
робітників з метою формування престижності робітничих професій; створенням
умов для творчого розвитку педагогічних працівників та здобувачів освіти
училища; активного впровадження інформаційних технологій в освітній
процес.
ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (ст. 30) на веб сайті
навчального закладу є відкритий доступ до інформації та документів, які за
необхідності постійно оновлюються:
- Статут закладу освіти;
- ліцензії на провадження освітньої діяльності;
- свідоцтво про атестацію;
- сертифікати про акредитацію;
- штатний розпис;
- кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання коштів;
- результати моніторингу якості освіти;
- кадровий склад закладу освіти;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб;
- наявність вакантних посад;

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
- наявність гуртожитку та вільних місць;
- річний звіт про діяльність закладу освіти;
- правила прийому;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на
вимогу законодавства.
Заходи різного спрямування, проведені протягом звітного періоду, також
висвітлювалися на веб сайті училища.
Своєчасно вносилася інформація у ЄДЕБО щодо кадрового забезпечення
та матеріально-технічної бази.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Кадрове забезпечення
Станом на 30.06.2021 року освітній процес забезпечують 68 педагогічних
працівників, з яких:
Кваліфікаційні категорії:
Спеціаліст вищої категорії – 23
Спеціаліст першої категорії – 8
Спеціаліст другої категорії – 2
Спеціаліст - 4
Тарифні розряди майстрів виробничого навчання:
14 тарифний розряд – 19
13 тарифний розряд – 3
12 тарифний розряд – 4
11 тарифний розряд - 4
Педагогічні звання:
«Викладач-методист» - 10
«Старший викладач» - 7
«Майстер виробничого навчання І категорії» - 13
«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 3
Кандидат наук – 1
34 педагогічні працівники мають педагогічні звання, що складає 50%
усього педагогічного колективу.
Всі педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту, що складає
100%.
Атестація педпрацівників проходить відповідно до Типового положення
про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України
№ 930 від 06.10.2010 року, зі змінами, затвердженими наказом МОН молоді та
спорту від 20.12.2011 року № 147, згідно з графіком проходження атестації. У
2021 році проатестовано 15 осіб, яким присвоєні чергові кваліфікаційні
категорії, тарифні розряди та педагогічні звання.
Обов’язковою умовою атестації є підвищення кваліфікації., яке
здійснюється відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і
науково педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України № 800 від 21.08.2019 року.

Призначення та звільнення працівників здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства.
Відповідно до ліцензій навчальний заклад здійснював підготовку
кваліфікованих робітників, молодших спеціалістів та фахових молодших
бакалаврів за
професіями:
- Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним
керуванням;
- Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер
радіоелектронної апаратури та приладів;
- Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
- Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної
апаратури
- Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, секретар
керівника (організації, підприємства, установи);
- Електромеханік з обслуговування та ремонту лічильно-обчислювальних
машин
- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- Токар.
спеціальностями:
- Електроніка;
- Телекомунікації та радіотехніка;
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
КОНТИНГЕНТ УЧНІВ
Проектна потужність училища розрахована на 720 здобувачів освіти. На
початок 2020/2021 навчального року було 563 учні. На кінець 2020/2021
начального року – 338 учнів. Відраховано з різних причин – 12 учнів.
За звітній період було укомплектовано 23 навчальні групи.
Випуск учнів - 213:
Кваліфіковані робітники – 169
Молодші спеціалісти – 44
Перехідний контингент учнів – 338
За звітній період в училищі навчалися:
- діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування – 25
- з багатодітних сімей - 56
- напівсироти – 35
- діти чорнобильці – 3
- діти учасників АТО - 13
Дирекція училища, керівники навчальних груп постійно здійснювали
контроль за станом відвідування здобувачів освіти. Щодня подавалась
інформація у департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА
про стан відвідування учнів, у якому зазначались причини їх відсутності.

Станом на 29.06.2021 року схильних до правопорушень учнів, які
знаходяться на внутрішньому обліку – 5 осіб.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ДОСЯГНЕННЯ) ПЕДАГОГІЧНОГО ТА
УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ
Для формування позитивного іміджу училища та з метою популяризації
професійної освіти у звітному періоді відбулися наступні заходи:
Участь у пілотному проєкті зі створення Центру професійної
досконалості. 10 квітня представники Європейського Банку здійснювали
моніторинг матеріально-технічної бази училища, а 16 квітня 2021 року з
робочим візитом Ігор Гарбарук, заступник міністра освіти і науки України,
відвідав наше училище, у ході якого було обговорено перспективи реалізації
проєкту.
Участь у навчанні викладачів-предметників Свалявського, Іршавського,
Берегівського та Мукачівського районів з використання техніки навчальних
кабінетів та STEM-лабораторій, яке провели 28 квітня на базі училища фахівці
компанії виробника B-pro Олександр Скулатов та Євген Шваяков. Урочисто
відкрив навчання Анатолій Полосков, Голова Закарпатської обласної державної
адміністрації, зазначивши, що впровадження у освітній процес інноваційного
обладнання забезпечить молоді широкі можливості для навчання, розвитку та
відкриє нові перспективи, акцентував увагу на важливості популяризації
робітничих професій та формуванні нового іміджу професійної освіти. У складі
делегації також були Едгар Токар, голова Мукачівської районної державної
адміністрації, та Вероніка Маюрник, в.о. директора департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА, які оглянули матеріально-технічну
базу училища.
13 травня у рамках робочого візиту до Мукачева училище відвідали
освітяни з управління освіти міста Тернопіль спільно з керівництвом
управління освіти міста Мукачево. Зустріч була змістовною і цікавою, позаяк
обмін досвідом – це шлях до вдосконалення та розвитку.
Нарада директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
питань завершення 2020–2021 навчального року та основних завдань на
наступний навчальний рік, яка відбулась 17 червня на базі училища.
Протягом звітного періоду педагогічний колектив працював над
модернізацією змісту освіти:
- Впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на
основі компетентнісного підходу з професій регулювальник радіоелектронної
апаратури та приладів, контролер радіоелектронної апаратури та приладів;
верстатник широкого профілю, оператор верстатів з програмним керуванням;
електромеханік з обслуговування та ремонту лічильно-обчислювальних машин;
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; електромонтер
з ремонту та обслуговування електроустаткування.

- Впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну
підготовку кваліфікованих робітників з професії верстатник широкого
профілю, оператор верстатів з програмним керуванням.
- Розробка та затвердження Збірників освітніх програм за стандартами на
компетентнісній основі.
- Відкриття Навчально-практичного центру електротехнічного спрямування
«Energy Skills».
- Відкриття STEM-лабораторії.
- Атестація професії Токар.
- Ліцензування професії Адміністратор; Конторський (офісний)
службовець (бухгалтерія).
- Ліцензування окремих видів підготовки з професій Слюсар-електрик з
ремонту електроустаткування (професійно-технічне навчання, підвищення
кваліфікації),
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування (перепідготовка, підвищення кваліфікації).
Згідно з річним планом роботи закладу у 2020/2021 навчальному році
педагогічний колектив розпочав роботу над реалізацією єдиної методичної
проблеми «Формування новітнього освітнього середовища в умовах реалізації
компетентнісного підходу з метою підвищення якості професійної освіти»,
вирішення якої знайшло своє відображення в усіх формах методичної роботи: в
тематиці засідань педагогічної ради, навчально-методичної ради, методичних
комісій; проведень тижнів професійної майстерності, предметних тижнів,
засідань Школи молодого педагога, індивідуальних консультацій, відкритих
уроків; методичних заходів.
Важливою складовою методичної роботи училища є оновлення
навчально-методичного забезпечення предметів та професій сучасними
дидактичними засобами навчання. Педагогічні працівники здійснюють
розробку комплексно-методичного забезпечення предметів та професій,
дидактичних матеріалів, що сприяє оновленню і покращенню якості
методичного
забезпечення
підготовки
кваліфікованих
робітників.
Методичні комісії професійного спрямування працюють над
систематизацією електронної бази сучасного
комплексно-методичного
забезпечення професій. Зокрема, у поточному навчальному році педагоги
училища були членами обласної творчої групи з розробки електронного
контенту з професії Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення (Рижкова О.П., Мушніков А.В., Чепіжак Н.С., Баняс О.М.,
Лозовик А.О., Мартиненко В.Г.).
Обласна творча група із формування Збірника орієнтовних освітніх
програм з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів»
(Терпай В.М., Фальч В.І., Яцкулинець Н.В.)
Навчально-методичною радою НМЦ ПТО у Закарпатській області
схвалено Розробку навчальної теми «Наказ як основний розпорядчий документ
організації» (автор Рижкова О.П., професія: секретар керівника (організації,
підприємства, установи), Конспект лекцій з предмета «Комп’ютерна графіка»
(автор Мушніков А.В., професія: оператор з обробки інформації та програмного

забезпечення), електронний посібник з предмета Охорона праці (автор
Бабидорич Ю.Ю.), «Анімаційні плакати в програмі PageMaker» (автор
Чепіжак Н.С., професія: оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення) (протокол №4 від 03.12.2020 р.).
З метою оволодіння сучасними педагогічними технологіями для
підвищення рівня професійної компетентності, вдосконалення цифрової та
інформаційно-комунікаційної грамотності педагогічні працівники училища
здійснюють самоосвітню діяльність, підвищують свою фахову майстерність під
час семінарів, тренінгів з отриманням сертифікатів та свідоцтв, зокрема
платформи «Дія. Цифрова освіта», «На урок», «ЕдЕра», «Всеосвіта»,
«Prometheus», Goethe-Instituts в Україні тощо.
Протягом року проводилася робота щодо поширення досвіду педагогів
училища, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів шляхом
друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних публікацій на
освітніх сайтах. Протягом 2020/2021 навчального року маємо ряд публікацій:
Інформаційно-методичний збірник «Вісник»:
- Воробець Д.В. «Параметри підсилювачів звукової частоти» (№3-4 2020);
- Леньо Н.А. «Харчові звички» (методична розробка уроку англійської мови)
(№3-4 2020);
Печкевич Г.І. «Радіоприймальні пристрої. Встановлення режимів за
постійним струмом та налагодження підсилювачів низької частоти
транзисторних радіоприймачів (методична розробка уроку виробничого
навчання)» (№1-2 2021);
Загребельна Н.А. Сучасні технології у нашому житті: комп’ютер та
Інтернет (методична розробка уроку з німецької мови).» (№1-2 2021).
Збірник матеріалів всеукраїнського методичного марафону «STEM:
інноваційні можливості реформування системи освіти у ЗП(ПТ)О»:
Ляшенко О.П. «Роль сучасних цифрових технологій у забезпеченні якості
освіти».
Публікації на сайті Всеосвіта: Бідзіля Ю.В.
Щорічно педагогічні працівники та учні училища беруть участь у
конкурсах та оглядах різних рівнів. У 2020/2021 навчальному році маємо
здобутки:
- переможці обласного конкурсу «Краща бібліотека закладу професійної
(професійно-технічної) освіти - 2020» у номінації «Креативність у організації
роботи з національно-патріотичного виховання молоді» (завідувачка
бібліотекою Задорожна Н.М.);
- ІІ місце у обласному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий
стан фізичного виховання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти
(Сліпенький Я.М., керівник фізичного виховання, Алмаші В.Й., викладач фізичної
культури);
- сертифікатами переможців обласного конкурсу на кращу авторську
методичну розробку з професійної підготовки серед закладів професійної
(професійно-технічної) освіти нагороджені Рижкова О.П. за розробку
навчальної теми «Наказ як основний розпорядчий документ організації»

(номінація «Навчально-методичні матеріали з навчального предмета»);
Мушніков А.В. за електронний конспект лекцій з предмета «Комп’ютерна
графіка», Бабидорич Ю.Ю. за електронний посібник з предмета «Охорона
праці» (номінація «Електронні ресурси навчання»);
- участь у обласному конкурсі Кращий відео урок виробничого навчання
закладів професійно (професійно-технічної) освіти (конкурс триває):
(Варга Є.П., Глагола М.І., Єшелкін В.С., Лозовик А.О., майстри виробничого
навчання);
- Сергій Дем’яненко, учень третього курсу, удостоєний стипендії
Президента України за призове 5 місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності з професії «Верстатник широкого профілю». (наставники:
Чепіжак В.І., викладач спецдисциплін, та Шинкарюк О.Д., майстер
виробничого навчання);
- Дипломами «Срібний лелека» нагороджені 2 учнів, дипломами
«Бронзовий лелека» - 3 учнів за участь у Міжнародному учнівському конкурсі
юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2020»; інші учасники отримали Сертифікати, а
викладачі історії Калинич Р.І., Янчишин В.В. - Подяки за організацію і
проведення Конкурсу;
- сертифікатом за участь нагороджений Горват Станіслав, учень другого
курсу з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів;
Контролер РЕА та П за участь у Всеукраїнському онлайн конкурсі учнівської та
студентської творчості «Змагаймось за нове життя!» до 150-річчя з Дня
народження геніальної української письменниці Лесі Українки» (викладач
Голомб Т.М.);
- Сертифікатом з відзнакою нагороджена Гайсин Вікторія, учениця
навчальної групи другого курсу з професії Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення, секретар керівника (організації, підприємства,
установи) за успішне проходження усіх етапів Всеукраїнського відкритого
онлайн марафону з української мови ім. Петра Яцика (викладач Голомб Т. М.);
- ІІІ місце здобув Кайдаш Микола за малюнком «Думай, що робиш!» у
регіональному турі конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»;
- у лютому-березні 2021 року здобувачі освіти училища долучилися до
участі у інтренет-олімпіадах «На урок» та «Всеосвіта Весна-2021». Всі
учасники отримали сертифікати за участь, дипломи за призові місця, а педагоги
– свідоцтва та подяки.
- Сертифікатами за ІІІ місце нагороджені 4 учнів за участь у XІІ
Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот»; учасники Конкурсу та
їх наставники отримали від оргкомітету сертифікати та подарунки. (викладачі
Голомб Т.М., Яцкулинець Н.В., Янчишин В.В., Калинич Р.І.)
- Грамотою за ІІ місце у обласному конкурсі на кращий учнівський проєкт
«Математика в моїй професії» нагороджено проєкт Савчина Дмитра, учня
навчальної групи другого курсу з професії «Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування» (керівник Ляшенко О.П.), а проєкти Василенка Івана,
учня навчальної групи першого курсу з професії «Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування», та Горвата Станіслава, учня навчальної групи другого

курсу з професії «Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів»
(керівник Солочинська А.О.), відзначені грамотами за аргументованість і
доказовість ідеї при обґрунтуванні актуальності проєкту та посіли IV і V місця
відповідно.
В умовах карантину у 2020/2021 навчальному році в закладі освіти був
запроваджений гнучкий графік роботи, педагогічний колектив працював у
дистанційному режимі відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 16 березня 2020 року № 406 “Про організаційні заходи для
запобігання поширенню коронавірусу СOVID-19», що знайшло своє
відображення у змісті навчання, у формах і методах навчання, у використанні
різних технологій навчання. Педагогічні працівники, під час занять з учнями,
використовували технології дистанційного навчання: сайти, електронні
бібліотеки та дистанційні освітні платформи (Google Classroom, Zoom,
Classtime, Viber, Google диск, блог, Kahoot та ін.).
ВИХОВНА РОБОТА
Система виховної роботи в училищі охоплює весь освітній процес,
інтегруючи теоретичні навчальні заняття, виробниче навчання та позаурочну
діяльність.
У 2020/2021 навчальному році виховна діяльність педагогічного
колективу училища була спрямована на реалізацію рекомендацій Міністерства
освіти і науки України «Про організацію виховного процесу у 2020/2021 н. р.
щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок,
профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання
наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми»,
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Методичних
рекомендацій щодо організації виховної роботи в умовах дистанційного
навчання, тощо.
Упродовж навчального року класні керівники, керівники гуртків та
спортивних секцій, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар,
юрисконсульт училища, вихователь гуртожитку провели змістовні
загальноучилищні та групові, різноманітні за формами організації, заходи з
національно-патріотичного, превентивного, фізичного, художньо-естетичного,
екологічного, родинного виховання.
З огляду на сучасні реалії педагогічні працівники поєднували традиційні
методи виховання (години спілкування, бесіди, тематичні вечори, літературні
вікторини) з інноваційними (презентації, заняття з елементами тренінгу,
віртуальні екскурсії, зустрічі з успішними випускниками), що дозволяє
підвищити їх ефективність, викликати зацікавлення та активність учнівської
молоді.
Для формування в учнів основ загальнолюдської моралі, відродження
національної культури, шанобливого ставлення до історії держави, народу,
формування соціальної, правової та національної самосвідомості проводилися
заходи, присвячені національним та державним святам, визначним датам в

історії Української держави: до Дня захисника України, до 87-ої річниці
Голодомору 1932-1933 років в Україні, до Дня Гідності і Свободи, до Дня
Збройних сил України, до Дня Соборності України, до Дня Українського
добровольця, до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті Героїв Крут,
Дня вишиванки, 25-ї річниці прийняття Конституції України та ін.
Суттєву роль у вихованні свідомого громадянина України відіграє
діяльність колективу з превентивного виховання. Правовиховна робота,
спрямована на попередження правопорушень та виховання правової культури
учнівської молоді, організації зайнятості учнів у позаурочний час, надання їм
консультативної допомоги. Особлива увага при цьому приділяється учням
пільгових категорій та учням, схильним до правопорушень. Позитивно діють в
цьому напрямку Рада з профілактики правопорушень, психологічна та
юридична служби, керівники навчальних груп. Проведено цикл тематичних
бесід, годин спілкування, зустрічей з працівниками правоохоронних органів,
Національної Поліції, з фахівцями UNBA NexGnen у Закарпатській області та
Мукачівського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. З
питань запобігання і протидії насильству серед молоді та у сім’ях розроблено
план заходів щодо попередження різних форм насильства, булінгу та
кібербулінгу, проведено виховні заходи в рамках соціальної акції «16 днів
проти насильства».
Педагоги училища працюють над формуванням екологічної культури
учнів. Протягом року учні училища взяли участь у міжнародній акції
Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day», у Всеукраїнському проєкті
«Eco green Day», керівники навчальних груп провели позаурочні заходи до
Міжнародного дня Землі «Не руйнуй гармонії Землі!», акції з озеленення та
благоустрою території училища.
Значну увагу протягом навчального року зосереджено на психологопедагогічному супроводі учасників освітнього процесу. Практичний психолог
спільно із соціальним педагогом проводили заняття з елементами тренінгу,
анкетування у навчальних групах, індивідуальні консультації, спілкувалися з
учнівськими колективами про дотримання правил внутріучилищного
розпорядку, норм та етики поведінки у закладі «Училище – простір
ввічливості», працювали з учнями, які проживають у гуртожитку. Під
керівництвом працівників психологічної служби у листопаді-грудні колектив
училища взяв участь у заходах Всеукраїнської програми з популяризації
здорового способу життя серед молоді «Healthy Challenge». Упродовж трьох
тижнів проводилися різні активності: години спілкування, анкетування,
інтерактивні заняття, заняття з елементами тренінгу, акції. Як результат –
команда училища увійшла до десятки фіналістів з-поміж чотирьох десятків
учасників та представляла Закарпаття у фіналі. У період дистанційного
навчання психологічною службою розроблено Поради учням, Поради батькам,
Поради педагогам щодо організації часу під час дистанційного навчання,
Рекомендації щодо подолання стресових ситуацій.
Значне місце у виховній діяльності училища займає організація
діяльності учнівського самоврядування. Актив учнівської ради брав участь в

організації заходів щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення
здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя. Наші
активісти ініціювали і провели акцію «Червона доріжка» з нагоди Дня
працівників освіти, координували роботу учнівського колективу у рамках
проєкту «Healthy Challenge». До дня захисту дітей ініціювали акцію STEMосвіта для малюків. Школа лідерства, що діє в училищі під керівництвом
Лучинець Т.В. сприяє формуванню досвіду громадянської поведінки лідерів.
Інтерактивна форма занять, цікаві практики, командні завдання - саме такі
форми роботи з молоддю дозволяють виявити творчий та лідерський потенціал
молодих людей.
Упродовж навчального року в училищі працювали 5 (п’ять) гуртків
технічної творчості, 2 (два) предметні гуртки, літературно-драматичний гурток,
клуб «Патріот», Школа лідерів. Гуртковою роботою охоплено 38,7% від
загального учнівського контингенту. Діяльність гуртків висвітлювалася на
вебсайті училища. У ході занять гуртківці проектували та виготовляли вироби,
макети, організовували і проводили заходи у рамках предметних тижнів з
професій, брали активну участь у записі та створенні профорієнтаційних
відеороликів. Гуртківці з конструювання і виготовлення електронної техніки
(керівник Янчишин Р.А.) здійснювали монтаж та встановлення автоматів у
закладах освіти міста Мукачево та Мукачівської ОТГ. Гурток з основ
інформаційно-видавничої діяльності (керівник Чепіжак Н.С.) систематично
верстали тематичні випуски періодичного видання «Сам Собі Видавець»,
виготовляли друковані рекламні матеріали, до свята Останнього дзвоника
розробили шаблони Подяк батькам учнів та Грамот за досягнуті успіхи у різних
напрямах освітнього процесу, розробили та зверстали книжечки-розмальовки
«У світі професій» до Дня захисту дітей. Літературно-драматичний гурток
(керівник Задорожна Н.М.) активно співпрацювали з колективом Мукачівської
міської центральної бібліотеки ім. О.Духновича. Члени клубу національнопатріотичного виховання «Патріот» (керівник Янчишин В.В.) були
організаторами тижня патріотичного виховання «Україна. Поступ свободи»,
взяли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека –
2020», до Дня Збройних сил України відзняли відео привітання та відвідали
128-у окрему гірсько-піхотну бригаду, тощо.
На належному рівні здійснювалася виховна робото з учнями, які
проживають у гуртожитку. Вихователь гуртожитку Юско І.А. спільно з
учнівським активом, керівниками гуртків, психологічною службою
організовували і проводили найрізноманітніші заходи та конкурси: вечір до Дня
Захисника України, до Дня Соборності , вечір пам’яті «Дебальцівський
плацдарм 2014-2015 років», готували експонати до загальноучилищної
великодньої експозиції «Від давнини до сучасності», провели акцію «Маки
пам’яті», культпохід у Мукачівський драматичний театр, вікторину до 25-ї
річниці прийняття Конституції України.
Упродовж 2020/2021 н.р. педагогічний колектив та учні училища брали
участь у виставках, конкурсах та змаганнях обласного та Всеукраїнського
рівня: обласному конкурсі літературних творів, творів образотворчого

мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення»,
обласному фестивалі «Воскресни, писанко!», обласному конкурсі «Малюнок,
вірш, лист до мами», обласних конкурсах «Краща бібліотека закладу
професійної
(професійно-технічної)
освіти»,
«Кращий
сценарій
профорієнтаційного заходу».
Маємо також перемоги у спортивних змаганнях різних рівнів: срібло у
обласній Спартакіаді з легкої атлетики серед збірних команд закладів
професійної (професійно-технічної) освіти області, перше загальнокомандне
місце у обласній спартакіаді з шахів та настільного тенісу; друге місце у
обласній спартакіаді з баскетболу серед закладів професійної (професійнотехнічної) освіти області.
Щорічно в училищі проводиться робота з соціального захисту учнів
пільгових категорій: з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з особливими освітніми потребами. В училищі утворено дві
інклюзивні групи та команди психолого-педагогічного супроводу з (трьох)
здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Психологічна служба
здійснює моніторинг динаміки розвитку учнів, розроблено індивідуальні
програми розвитку дітей з врахуванням висновків Мукачівської міської
комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Мукачівської міської
ради.
Використовуючи повний комплекс виховних заходів, педагогічний
колектив училища досягає значних результатів. Учні училища вирізняються
своєю вихованістю, культурою поведінки та спілкування, навчальними
досягненнями та створюють позитивний імідж закладу.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
В умовах карантинних обмежень змінився формат профорієнтаційної
роботи, співпраці з майбутніми абітурієнтами та підготовці їх до вступної
кампанії-2021, яким колектив училища продовжує приділяти особливу увагу.
Тимчасова відсутність можливості безпосередньо поспілкуватися з
випускниками закладів освіти, спонукала провести відеоекскурсію
навчальними аудиторіями, комп’ютерними лабораторіями, виробничими
майстернями, іншими локаціями училища.
Використовуючи інтернет ресурс було розміщено матеріали
відеоекскурсії на офіційному вебсайті училища http://vpu3.org.ua у рубриці
«Абітурієнту», а також поширено на сторінках ВПУ № 3 у соціальних мережах
(Facebook, Instagram). Колектив училища надіслав на електронні адреси
закладів освіти області відеоматеріали та листи-прохання про поширення серед
зацікавлених відеосюжету.
З послабленням протиепідемічних заходів у травні-червні 2021 року у
рамках профорієнтаційної роботи в училищі було проведено цикл днів
відкритих дверей, ознайомлювальні екскурсії, «День у професії», зустрічі з

випускниками закладів освіти міста та Мукачівської ОТГ, профорієнтаційні
тренінги «Світ професій», «Зроби крок в успішне майбутнє» тощо.
Для підняття престижності навчання за робітничими професіями,
сприяння плануванню успішного кар’єрного розвитку учнівської молоді,
залучення до дієвої співпраці роботодавців, в училищі згідно з Положенням діє
Центр розвитку кар’єри (ЦРК). Протягом року було організовано і проведено
зустріч робочої групи Центру та фахівців Мукачівського міськрайонного
центру зайнятості, базових підприємств «Ліка-Комфорт», «ПроКК»,
«Флекстронікс», представниками закладів вищої освіти - Ужгородського
національного
університету,
Природничо-гуманітарного
коледжу,
Мукачівського державного університету; укладено угоди про співпрацю.
Проведено тренінги професійного спрямування для підвищення рівня
самооцінки молоді, опанування ними ефективних форм та методів техніки
пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем. Результати
роботи Центру було представлено на нараді директорів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти області.
На вебсайті училища системно оновлюється інформацію про діяльність
Центру розвитку кар’єри училища.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УЧИЛИЩА
Одним із основних напрямків роботи училища є осучаснення навчальних
приміщень, основних засобів навчання з урахуванням вимог стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти.
Наявна кількість навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень дає
можливість здійснювати підготовку кваліфікованих робітників та фахових
молодших бакалаврів.
У звітному періоді вжито ряд заходів щодо модернізації матеріальнотехнічної бази училища за рахунок різних джерел фінансування:
- відкрито
навчально-практичний центр
електротехнічного
спрямування «Energy Skills», для якого за рахунок коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам придбано обладнання,
прилади, пристрої та інструменти; а за рахунок коштів спеціального фонду верстаки металеві, матеріали енергопостачання, електроустановчі вироби, набір
меблів (комп’ютерні столи, крісла офісні, шафи для одягу та інструменту).
Також здійснено реконструкцію приміщень виробничої майстерні
(електромонтажної майстерні) під навчально-практичний центр.
- Відкрито STEM-лабораторію професій металообробного та
радіоелектронного напрямів, для якої отримано обладнання від департаменту
освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації, власними зусиллями
зроблено поточний ремонт приміщення, а також придбано крісла офісні,
вертикальні штори, відеореєстратори, електронний мікроскоп цифровий.
Для забезпечення освітнього процесу з професії
Адміністратор;
Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) модернізовано лабораторію
офісної техніки.

У результаті систематичного поповнення матеріально–технічного
забезпечення освітнього процесу придбано: ламінатори, маршрутизатори,
стабілізатори; комп’ютерну техніку; робоча форма для учнів.
Результатом співпраці з соціальними партнерами як спонсорської
допомоги є отримання комп’ютерів, принтера, інструментів, шкіряних диванів;
ТзОВ «Ліка Комфорт» було передано сонячну панель з інвектором та
контролером заряду; з метою придбання обладнання для навчальної майстерні з
професії
регулювальник
радіоелектронної
апаратури
та
приладів
Господарським товариством у формі товариства з обмеженою відповідальністю
завод «Флекстронікс ТзОВ» отримано благодійну допомогу у сумі 328724 грн.
З метою забезпечення безпечних та комфортних умов проживання у
гуртожитку встановлено систему пожежної сигналізації та придбано пожежний
стенд, а також проведено поточний ремонт системи опалення та приміщень
гуртожитку.
Здійснено капітальний ремонт вводів водопроводу до будівлі навчального
корпусу, майстерні та гуртожитку.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО
У процесі реформування системи професійної освіті соціальне
партнерство є важливим чинником ефективної діяльності закладу освіти.
З метою соціальної трансформації і оновлення змісту професійної
(професійно-технічної)
освіти,
покращення
можливостей
для
працевлаштування молоді училище співпрацює з виробничими структурами
міста, області, зокрема: господарське товариство у формі товариства з
обмеженою відповідальністю завод «Флекстронікс ТзОВ», ТзОВ «Ліка
Комфорт», ПрАТ Мукачівський завод «Точприлад», УАП ТОВ «ФішерМукачево», ПП «ПРОКК», ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ТзОВ
«ДВС-САТ», ПрАТ Мукачівський завод залізобетонних виробів та конструкцій,
ТзОВ «КЕШ, ЛТД», ТзОВ «Вайлд ВЕСТ», ТзДВ «Мукачівський
машинобудівний завод», приватним сектором та іншими підприємствами,
установами, організаціями м. Мукачево та Мукачівської ОТГ.
Результатом співпраці Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево
та роботодавців є:
- замовлення ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод», ПП ВКФ
«Астра» та приватного підприємця Солода Андрія Васильовича на
виготовлення продукції на базі токарної та фрезерної майстерень;
- проведення переговорів та укладення договорів на підготовку
кваліфікованих робітників;
- проходження виробничого навчання в умовах виробництва та
виробничої практики з подальшим працевлаштуванням;
- стажування та підвищення професійної майстерності майстрів
виробничого навчання;

- участь представників підприємств у роботі державних кваліфікаційних
комісій, в конкурсах фахової майстерності;
- участь у розробці освітніх програм підготовки фахівців;
- підвищення можливостей для цільової підготовки кваліфікованих
робітників з урахуванням регіонального компоненту розвитку економіки, що
покращує кількісний показник працевлаштування випускників;
- покращення матеріально-технічної бази училища;
- для вивчення потреб ринку праці та специфіки роботи з сучасним
технологічним обладнанням за ініціативи директорки ТОВ «Ліка-Комфорт»
Олени Ціва та керівництва училища пройшло спільне навчання фахівцівпрактиків підприємства та викладацького складу училища електротехнічного
напряму підготовки. Ділове спілкування на актуальні теми дає можливість
чітко розуміти вимоги роботодавців до компетенцій майбутнього робітника,
максимально наблизити освітній процес до вимог сучасного виробництва.
Ми впевнені, що співпраця нашого закладу освіти з роботодавцями соціальними партнерами спонукає здобувачів освіти проявляти свої здібності,
мати велике бажання і прагнення здобувати обрану професію.
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНОВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
Навчально-виробничий процес в училищі планується і організований на
підставі вимог законів України в освітній галузі, нормативно-правових актів і
здійснюється згідно з річним планом роботи, який визначає всі напрямки
діяльності закладу освіти та важливі проблеми, над якими працює колектив у
навчальному році.
Відповідно до робочих навчальних планів, розроблений та затверджений
розклад уроків. Він включає теоретичне та виробниче навчання в групах на
кожний день тижня.
У журналах обліку теоретичного та виробничого навчання викладачі і
майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності учнів,
відвідування ними занять та виконання навчальних програм. Знання, уміння та
навички учнів оцінюються за 12-ти бальною шкалою.
Для визначення рівня навчальних досягнень учнів в училищі проводиться
внутрішній контроль за навчально-виробничим процесом і складається з таких
видів:
- поточний контроль - поурочне опитування учнів, контрольні та
перевірочні роботи, тематичний контроль;
- проміжний контроль - семестрове і річне оцінювання;
- вихідний контроль - державна підсумкова атестація і державна
кваліфікаційна атестація.
З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів проводяться
директорські контрольні роботи із загальноосвітніх, спеціальних дисциплін та
виробничого навчання. Результати розглядаються на засіданнях методичних

комісій та педагогічної ради, розробляються заходи щодо усунення прогалин у
знаннях.
Проводиться детальний аналіз результатів навчальних досягнень учнів із
предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної
підготовок за І та ІІ семестри, який розглядається на засіданнях педагогічної
ради.
Планом роботи педагогічної ради передбачено вивчення стану викладання
предметів та якість підготовки кваліфікованих робітників за професією; допуск
учнів до поетапної та державної кваліфікаційної атестації.
Робота Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево в 2020/2021
навчальному році здійснювалась в умовах реформ і карантинних обмежень. У
результаті нашої роботи упродовж року можемо говорити про формування
високо адаптованої до змінних умов творчої особистості, яка вміє долати будьякі труднощі.
РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ВИРОБНИЧОКОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ З ВЕРЕСНЯ 2020 ПО ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ
Виробнича діяльність та позабюджетні надходження
Вище професійне училище № 3 за вересень 2020 р. - червень 2021 р.
(назва навчального закладу)

Види надходжень

1. Виготовлено продукції з професій:
Виготовлення шайб
2. Надано послуг населенню та організаціям з професій:
секретар керівника
регулювальник РЕА та П, Електромеханік
верстатники широкого профілю
слюсар електрик
радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної
апаратури
електромеханіки
Всього (п. 1, 2)
3. Надходження від виробничої практики, всього
50%, які залишаються в закладі освіти на здійснення статутної
діяльності
4. Перепідготовка, курсова підготовка. Всього
в т.ч. за договорами з:
центром зайнятості
громадянами
підприємствами та організаціями

(місяць)

Обсяг
реалізованої
продукції
(робіт, послуг)
(тис. грн)
2,1

40,2
2,3
5,8
12,3
4,3
1,0
14,5
42,3
415,2
331,6
337,1

337,1

5. Підготовка за професіями загальнодержавного значення
6. Оренда приміщень. Всього
адміністративно-побутовий корпус
навчальний корпус
виробничий корпус
гуртожиток
складські приміщення
підвальні
інші приміщення
7. Транспортні послуги
8. Дотації з місцевого бюджету
9. Благодійна допомога (спонсорство)

1409,3
333,4
1,1

10. Інші надходження (перелік)
Всього (п. 1-10)

130,5
4680,3

332,3

2012,5

№
з/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.
5.
6.
7.

Показники
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Медикаменти перев’язувальні
матеріали, диз. засоби
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
(фасад інші послуги)
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв
Оплата водопостачання і
водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата вивіз та утилізація
сміття
Окремі заходи по реалізації
державних програм, не віднесені
до заходів розвитку
Інші поточні видатки
Стипендія

КЕКВ

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету по ВПУ №3 м. Мукачево
з вересня 2020 року по червень 2021 року ( грн.)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

2111
2120
2200

16 900 039
3 694 903
2 215 242

897 694
176 665
965 481

2210

239 165

414240

2220

19 800

2230

369 335

150 915

2240

296 284

126 532

2270

1 287 658

265 944

2272

94 000

44 777

2273
2274

378 721
805 545

63 231
136 300

2275

9 392

21 636

2282

3 000

7 850

2800
2720

3 146 440

6 515
479 885

2250

Примітка

Інші виплати населенню
Придбання обладнання і
9.
предметів довгострокового
користування
Капітальний ремонт інших
10.
об’єктів
Реконструкція та реставрація
11.
інших об’єктів
Разом:
8.

2730

164 662

3110

1696800

3132

53 480

3142

61 517
26 121 286

4 338 037

Заборгованість станом на 25.06.2021 по заробітній платі, оплаті послуг та
енергоносіїв відсутня.
Станом на 25.06.2021 училище має дебіторську заборгованість в сумі
31062,00 грн., з неї:
- 20248,00 грн. – заборгованість за комунальні послуги жителів
гуртожитку.
- 10814,00 грн. – проживання в гуртожитку згідно договорів.
На підтримку життєзабезпечення училища використовуються кошти з
позабюджетних надходжень та виробничої діяльності, за які було придбано:
1. З вересня по грудень 2020 року для навчально-практичного центру
ВПУ № 3 м. Мукачево:
інструменти, трансформатори, апаратура, комплекти слюсарних
інструментів, комплект комутуючих пристроїв, шафу розподільчу, стенди для
вимірювання електричних схем, стенд випробувальний з напругою на
затискачах, набір апаратів захисту електросхем та електромереж на загальну
суму 465 497 грн. (за рахунок коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам);
- верстаки металеві та шафи інструментальні, комп’ютерні столи, крісла
офісні, шафи для одягу, матеріали енергопостачання, електроустановчі вироби
на загальну суму 193 528 грн. (за рахунок коштів спеціального фонду).
2. У серпні 2020 року встановлено систему пожежної сигналізації в
гуртожитку на суму 82000 грн. та придбано пожежний стенд вартістю 7200,00
грн.
3. У жовтні – листопаді 2020 року було проведено поточний ремонт
системи опалення гуртожитку на суму 135720 грн.
4. У грудні 2020 року було здійснено реконструкцію приміщень
виробничої майстерні під навчально-практичний центр ВПУ №3 м. Мукачево за
рахунок коштів:
- освітньої субвенції – 108 400 грн.,
- спеціального фонду – 61 516 грн.
5. У грудні 2020 року отримано обладнання для STEM-лабораторії від
департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації на суму
1 626 000 грн.
6. З січня по березень 2021 року для STEM лабораторії зроблено
поточний ремонт приміщення на суму 43 500 грн., а також придбано крісла

офісні, вертикальні штори, відеореєстратори, електронний мікроскоп цифровий
на загальну суму 49 714 грн.
7. Протягом квітня – червня 2021 року здійснювався капітальний ремонт
вводів водопроводу до будівлі навчального корпусу, майстерні та гуртожитку
ВПУ №3 м. Мукачево на суму 588 335 грн., а також придбано лічильник на
воду вартістю 17300 грн.
8. Для покращення матеріально – технічної бази училища було придбано
сушарки на суму 11088 грн.; електротовари на суму 16060 грн.; ламінатори,
маршрутизатори, стабілізатори на суму 10700 грн.; костюми робочі вартістю
20400 грн.; комп’ютерну техніку на суму 37665 грн. та отримано спонсорську
допомогу, а саме: комп’ютери та принтер на суму 33309 грн., інструменти та
шкіряні дивани на суму 23540 грн.
9. У травні 2021 року отримано благодійну допомогу від Господарського
товариства у формі товариства з обмеженою відповідальністю завод
«Флекстронікс ТзОВ» в сумі 328724 грн. з метою придбання обладнання для
навчальної майстерні з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та
приладів.
Кошти, що надійшли із загального фонду держбюджету, використані за
цільовим призначенням.
ОХОРОНА ПРАЦІ
За 2020/2021 н.р. виробничих травм серед працівників в училищі не було.
Відсутні випадки травматизму, що сталися під час освітнього процесу зі
здобувачами освіти училища.
Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності у Вищому
професійному училищі № 3 м. Мукачево проводиться відповідно до складеного
плану, що затверджується на навчальний рік.
З метою реалізації в училищі конституційного права на здорові, безпечні
умови праці та навчання впроваджена система управління охороною праці,
створена служба з охорони праці, діє кабінет з охорони праці та безпеки
життєдіяльності.
ВИСНОВКИ
Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи училища за поточний
навчальний рік, можна зробити висновок, що, незважаючи на існуючі труднощі,
колективу училища вдалось досягти успіхів у навчально-виробничій діяльності,
науково-методичній та виховній роботі. Протягом навчального року було
вжито всіх необхідних заходів щодо вдосконалення управління закладом
освіти, зміцнення фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено
належні умови праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено
виконання навчальних планів та програм.
Підсумовуючи роботу нашого колективу за звітній період, слід зазначити,
що основні завдання, які ставились перед нами і які ми планували, реалізовані.
Державне майно використовується за призначенням, повністю збережено.

Відчуження державного майна за звітній період не було.
Першочерговими завданнями колективу на наступний рік є збереження
учнівського контингенту; продовження співпраці з підприємствами, збільшення
обсягів надходжень від виробничої діяльності, розширення переліку послуг для
населення.
Основні завдання розвитку закладу освіти:
- забезпечення доступності та підвищення якості професійної освіти;
- співробітництво з підприємствами замовниками кадрів з метою
зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення майстерень сучасним
обладнанням приладами та інструментом, придбання комп’ютерної техніки;
- ліцензування нових професій;
- удосконалення навчально-виробничої діяльності;
- подальша модернізація матеріально-технічної бази;
- відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом
профорієнтаційних заходів та роботи Центру розвитку кар’єри;
- діяльність Навчально-практичного центру електротехнічного спрямування
«Energy Skills»;
- створення Навчально-практичного центру металообробних професій.

Директор
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