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ВСТУП 

Протягом звітного періоду діяльність колективу училища була спрямована 

на виконання основних завдань, передбачених планом  роботи на 2018/2019 

навчальний рік.  

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 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 та молодших спеціалістів за 

ліцензованими професіями і спеціальностями.  

У звітному періоді колектив працював над збереженням  учнівського 

контингенту, удосконаленням організації освітнього процесу, зміцненням 

матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-

методичного та кадрового забезпечення, процесу підготовки кваліфікованих 

робітників з метою формування престижності робітничих професій. 

 

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 Відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (ст. 30) на вебсайті 

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 вебсайті училища. 

 Своєчасно вноситься інформація у ЄДЕБО щодо кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення. 



Наказом Міністерства освіти і науки України №687 від 21.052019 майно 

на праві  оперативного управління закріплено за Вищим професійним 

училищем № 3 м. Мукачево. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Кадрове забезпечення 

Станом на 13.06.2019 року освітній процес забезпечують 61 педагогічний 

працівник з них: Кваліфікаційні категорії: 

Спеціаліст вищої категорії – 21 

Спеціаліст першої категорії – 9 

Спеціаліст другої категорії – 4 

Спеціаліст  - 1 

Тарифні розряди майстрів виробничого навчання: 

14 тарифний розряд – 20 

13 тарифний розряд – 5 

12 тарифний розряд – 1 

Педагогічні звання: 

«Викладач-методист» - 9 

«Старший викладач» - 7 

«Майстер виробничого навчання І категорії» - 14 

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2 

32 педагогічні працівники мають педагогічні звання, що складає 52% 

усього педагогічного колективу.  

 Всі педагогічні працівники мають відповідну фахову освіту, що складає 

100%. 

Забезпеченість  педагогічними працівниками з відповідною освітою в 

розрізі професій: 

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів,  контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів – 100% 

Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним 

керуванням – 100% 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 100% 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

– 100% 

Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор 

комп’ютерного набору – 100% 

Електромеханік з обслуговування та ремонту лічильно-обчислювальних 

машин – 100%. 

Призначення та звільнення  працівників здійснюється відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

Відповідно до  ліцензій  навчальний заклад здійснює підготовку 

кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів за такими професіями та 

спеціальностями: 

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 

Секретар керівника(організації, підприємства, установи). Оператор 

комп’ютерного набору; 

Електромеханік з обслуговування та ремонту лічильно-обчислювальних 

машин 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справи; 

Електроніка; 

Телекомунікації та радіотехніка; 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. 

На даний час не здійснюється підготовка кваліфікованих робітників із 

ліцензованих професій: 

Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів, в’язальник схемних 

джгутів, кабелів та шнурів; 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного 

набору 

Підготовлені та представлені до Департаменту ліцензування Міністерства 

освіти і науки України ліцензійні матеріали професій: Токар (первинна 

професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації);  Фрезерувальник (первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації);  

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення первинна 

професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації). 

Також подана заява до Департаменту ліцензування на звуження освітньої 

діяльності з професій: Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи), оператор комп’ютерного набору; Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, оператор комп’ютерного набору, а саме вилучення з цих 

професій другої складової - оператор комп’ютерного набору. 

Упровадження дуальної форми навчання 

Для забезпечення якості підготовки кваліфікованих робітників наш 

навчальний заклад із 2017 року розпочав роботу над впровадженням актуальної 

сьогодні сучасної освітньої моделі з елементами дуальної форми навчання з 

професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів; контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів.  

У 2018/2019 навчальному році, згідно з розробленим, погодженим з 

роботодавцями та затвердженим в установленому порядку експериментальним 

робочим навчальним планом підготовки кваліфікованих робітників було 

укомплектовано навчальну групу з професії у кількості 26 осіб на базі повної 

загальної середньої освіти.  

Здобувачі освіти отримували базові знання професійно-теоретичної 

підготовки, вміння, навички, професійні компетентності на базі виробничих 

майстерень училища, а професійно-практична підготовка (виробниче навчання 



в умовах виробництва та виробнича практика) відбувалася на підприємствах, 

що забезпечує опанування учнями професійного компоненту змісту освіти на 1 

етапі навчання.  Відгуки підприємств позитивні. 

У червні на черговому засіданні педагогічної ради училища було 

розглянуто питання аналізу виконання планів і програм за дуальною формою 

навчання з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, 

контролер радіоелектронної апаратури та приладів, у ході якого був зроблений 

детальний аналіз виконання планів та програм, результатів навчальних 

досягнень здобувачів освіти із предметів професійно-теоретичної підготовки у 

експериментальній групі; також наголошувалося на завданнях, які потрібно 

буде вирішувати у майбутньому у ході експерименту. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №735 від 

24.05.2019   «Про внесення змін до переліку закладів професійної (професійно-

технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми  здобуття 

освіти»  включено ВПУ № 3 (професія верстатник широкого профілю, оператор 

верстатів з програмним керуванням). 

У жовтні 2019 року планується відкриття навчально-практичного центру 

металообробних професій. 

 

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ 

 Проектна потужність навчального закладу - 720  учнівських місць.  

На початок 2018/2019 навчального року – 563 учні 

За звітній період  було укомплектовано 24 навчальні групи   

Дані про кількість учнів, груп та їх наповнюваність  

№  
з/п 

Назва професії (спеціальності) Курс 
№  

групи 

Наповнюваність груп 

станом на  

01.09.2018 30.06.2019 

1.  Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин 
1 Л-11 30 29 

2.  
Верстатник широкого профілю  

Оператор верстатів з програмним керуванням 
1 Л-12 22 22 

3.  
Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

Оператор комп'ютерного набору 
1 Л-13 28 28 

4.  Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування  1 Л-14 27 28 

5.  
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 
1 Л-15 28 28 

6.  Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, 

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 
1 Т-1.1 25 25 

7.  
Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, 

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 
2 Л-21 30 30 

8.  
Верстатник широкого профілю  

Оператор верстатів з програмним керуванням 
2 Л-22 26 25 

9.  
Секретар керівника (організації, підприємства, установи). 
Оператор комп'ютерного набору  

2 Л-23 26 26 

10.  Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 2 Л-24 29 29 

11.  Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури  
2 Л-25 29 28 

12.  Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин 
2 Т-1.2 30 - 

13.  Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, 
Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 

3 Л-31 28 28 



14.  
Верстатник широкого профілю  

Оператор верстатів з програмним керуванням 
3 Л-32 25 23 

15.  
Секретар керівника (організації, підприємства, установи). 

Оператор комп'ютерного набору 
3 Л-33 28 15 

16.  Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 3 Л-34 29 13 

17.  
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури  
3 Л-35 28 15 

18.  Електроніка 4 Л-41 13 12 

19.  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 4 Л-43 15 13 

20.  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4 Л-44 15 13 

21.  Телекомунікації та радіотехніка 4 Л-45 15 15 

22.  Електроніка 5 Л-51 15 15 

23.  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5 Л-54 11 - 

24.  Телекомунікації та радіотехніка  5 Л-55 11 - 

 

На кінець 2018/2019 начального року – 338 учнів 

Станом на 12.06.2019 відраховано  17 учнів з різних причин,  з них одна 

особа з отриманням свідоцтва про здобуття робітничої кваліфікації. 

 

За 2018/2019 навчальний рік кількість випускників – 213 осіб: 

Кваліфіковані робітники – 164 

Молодші спеціалісти – 49 

Перехідний контингент учнів – 338 

 

За звітній період в училищі навчалися: 

 

діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування  27 

з багатодітних сімей  85 

малозабезпечених сімей  5 

напівсироти  49 

діти чорнобильці  1 

діти учасників АТО  14 

Дирекція училища, керівники навчальних груп постійно здійснюють 

контроль за станом відвідування учнів. Щодня подавалась інформація у 

департамент освіти і науки Закарпатської ОДА про стан відвідування учнів, у 

якому зазначались причини їх відсутності. 

Станом на 13.06.2019 року схильних до правопорушень учнів, які 

знаходяться на внутрішньому обліку – 6 осіб. 

На виконання наказів департаменту освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації «Про підготовку і проведення оздоровлення і відпочинку 

дітей» навчальним закладом видано наказ від 06.05.2019 р. № 108 «Про 

підготовку і проведення оздоровлення та відпочинку учнів училища у 2019 

році», у якому визначено основні заходи, терміни та відповідальних з їх 

реалізації; здійснюється організаційна робота щодо підготовки і проведення 

оздоровлення та відпочинку учнів, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки; проводиться робота з батьками учнів пільгових категорій, 

талановитих та обдарованих дітей щодо вивчення потреби в організованому 

літньому відпочинку. 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ (ДОСЯГНЕННЯ) ПЕДАГОГІЧНОГО ТА 

УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ 

Протягом навчального року педагогічний колектив працював над 

реалізацією єдиної методичної проблеми «Професіоналізм та 

компетентність педагога як запорука підвищення результативності та 

якості навчально-виховного процесу», результатом якої є 

 - розробка стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на основі 

компетентнісного підходу з професії монтажник радіоелектронної апаратури 

та приладів; 

 - 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 ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; 

 - експериментальна робота «Впровадження елементів дуальної форми 

навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з професії 

регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів»;  

 - розробка та затвердження освітніх програм. 

Щорічно педагогічні працівники  та учні навчального закладу беруть 

участь у конкурсах та оглядах різних рівнів. Приємно відзначити переможців: 

- Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2019» (срібна 

медаль) 

- Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів  «Врятувати від 

забуття» (Калинич  Р.І., Янчишин В.В.) 

- Всеукраїнський конкурс «Панорама творчих уроків - 2019». 

- ІІ місце у міській олімпіаді з предмета «інформатика» Вілашек Іван, 

учень групи Л-21 (викладач Мушніков А.В.) 

 - конкурс англійської мови «Гринвіч» (викладач Рогач Н.В.) 

-у рамках міжнародного проекту Gate institute «Міст до професійної 

освіти» робота Чернова Олександра «Моє резюме: знято» (викладач 

Загребельна Н.А.) увійшла до 12 найкращих учасників конкурсу, які за умовами 

заходу виграли поїздку до Києва восени для участі у ІІ етапі; 

- конкурс українознавства «Патріот» (викладачі Янчишин В.В., Голомб 

Т.М., Яцкулинець Н.В.). всі учасники конкурсу отримали сертифікати та призи; 

-  обласна виставка-конкурс «Воскресни, писанко!»  

- Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!», 

(Кампов Аліна, Суханич Олександр) 

- Всеукраїнський конкурс-фотовиставка до Дня Соборності України 

«Україна – це ми!» відзнака і пам’ятні подарунки українського Державного 

центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму 

учнівської молоді відзначено Дем’яненка Сергія з серією світлин «Стежками 

засніжених Карпат»  

- регіональний тур Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона 

праці очима дітей» Лагута Елеонора, учениця першого курсу, нагороджена 



грамотою Управління Держпраці у Закарпатській області, департамент освіти і 

науки Закарпатської облдержадміністрації за зайняте друге місце  

- обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

Дипломом І ступеня нагороджені: учень третього курсу Багнюк Олесь (гурток 

конструювання і виготовлення електронної техніки, керівник Янчишин Р.А.)  та 

учні другого курсу Пічкар Іван, Бисага Іван (гурток «Радіоаматор», керівник 

Варга Є.П.); Дипломом ІІ ступеня - учень третього курсу Бурса Степан 

(гурток конструювання і виготовлення електронної техніки, керівник Янчишин 

Р.А.)  

- обласний конкурс творчих учнівських проектів «Світ професій: очима 

молоді» серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти області  

відзначено відео-портфоліо з професії верстатник широкого профілю; 

оператор верстатів з програмним керуванням учня першого курсу Дем’яненка 

Сергія, керівник Голомб Тетяна Миколаївна; 

- перемоги у спортивних змаганнях різних рівнів. 

У відповідь на суспільні виклики та події, які відбуваються в країні, в 

училищі, вже традиційно, і цей навчальний рік не став винятком, проведено ряд 

благодійних заходів та акцій. Серед них: акція «Дитяче серденько, живи» -  

збір коштів, що були перераховані на рахунок Всеукраїнського благодійного 

фонду «Серце до серця», продовжується  робота із збору інформації про 

загиблих воїнів у зоні АТО – наших земляків для перевидання збірки «Пам'ять 

про подвиг».  

Впродовж навчального року проведено низку заходів з формування 

іміджу училища, його популяризації серед мешканців міста, району, області. На 

високому рівні проведено День у професії, дні відкритих дверей, акції «Школа 

– училище», здійснюється інформування зацікавлених осіб через засоби 

масової інформації, соціальні мережі. Профорієнтаційного спрямування набули 

і спортивні заходи, до яких були залучені учнівські команди загальноосвітніх 

шкіл міста. 

У червні голова ради учнівського самоврядування училища Дзямко 

Марина взяла участь у Відкритому зльоті обласних рад лідерів учнівського 

самоврядування, що пройшов 05-07 червня 2019 року на базі ДНЗ 

«Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» Хмельницької 

області. У ході роботи секції лідерів учнівського самоврядування проходили 

дискусії про лідерство та активність, семінари-тренінги, майстер-класи, лекції, 

марафон «Єднання», відео зйомка флеш-мобу «Україно моя!». На завершення 

зльоту всі учасники отримали сертифікати. 

На виконання Законів України «Про запобігання та протидію 

домашньому насильству», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)», проводиться профілактична, 

просвітницька, діагностична та організаційно-методична робота з питань 

попередження різних форм насильства та булінгу у стінах училища. До роботи 

залучені педагогічні працівники, психологічна служба, юрисконсульт училища, 

медичний працівник, батьківська громадськість, представники учнівського 

самоврядування. Затверджено План заходів, створено комісію з розгляду 



випадків боулінгу, призначено відповідальну та уповноважену особи, 

розроблено Порядок подання та розгляду заяв, здійснюється просвітницька та 

превентивна діяльність у цьому напрямі роботи. 

 

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 молодших спеціалістів  

У звітному періоді вжито цілий ряд заходів щодо модернізації 

матеріально-технічної бази училища за рахунок різних джерел фінансування: 

Для забезпечення навчального процесу проводяться роботи з модернізації 

лабораторії діловодства, для якої придбано 16 персональних комп’ютерів, 

периферійне обладнання. Також проводяться роботи з модернізації фрезерної 

майстерні для якої придбано фрезерний верстат та допоміжне обладнання. 

Модернізовано комп’ютерну лабораторію та кабінет комп’ютерної графіки. 

Для супроводження освітнього процесу придбано 1 ноутбук та 5 

проекторів у комплекті. 

У комплекс навчального закладу входить гуртожиток, проектною 

потужністю 230 учнівських місць. У гуртожитку розташовані кімнати для 

проживання учнів, приготування їжі, відпочинку, самопідготовки, кімната 

вихователів, медичний пункт, ізолятор. 

Відповідно до Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають 

освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.04 2019 № 331 розроблено та 

затверджено Положення про гуртожиток Вищого професійного училища № 3 м. 

Мукачево, яке визначає  порядок заселення в гуртожиток та виселення з нього,  

надання місць у гуртожитку працівникам училища та іншим громадянам,  

оплату за житло та послуги, права та обов'язки мешканців гуртожитку, 

обов'язки адміністрації Вищого професійного училища № 3 м. Мукачево. 

У березні 2019 року для покращення умов проживання учнів в 

гуртожитку придбані та встановлені бойлери. 

З метою енергозбереження встановлені металопластикові вікна у 

гуртожитку та бібліотеці. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

З метою соціальної трансформації і оновлення змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти, покращення можливостей для 

працевлаштування молоді училище співпрацює з виробничими структурами 

міста, області, зокрема: ПАТ Мукачівський завод «Точприлад», УАП ТОВ 

«Фішер-Мукачево», ТОВ «Ядзакі Україна»,  ТзОВ «Автоекіп Україна», ТзОВ 

«ВІЕММЕ Україна», ТОВ  «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед», ТзОВ «ДВС-

САТ», ТзОВ «КЕШ, ЛТД», ТзОВ «Грінтек рітейл», ТзОВ «Вайлд ВЕСТ», ТДВ 

Мукачівський пивоварний завод, ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод», 



ТзОВ «Ено Меблі ЛТД» та іншими підприємствами м. Мукачево та 

Мукачівського району. 

Результатом співпраці Вищого професійного училища №3 м. Мукачево та 

роботодавців є: 

- замовлення ТДВ «Мукачівський машинобудівний завод» 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; 

 - організацій екскурсій; 

 - участь представників підприємств у роботі  державних кваліфікаційних 

комісій, в конкурсах фахової майстерності; 

 - бере участь у розробці професійних стандартів, освітніх програм 

підготовки фахівців; 

 - підвищується можливість для цільової підготовки кваліфікованих 

робітників з урахуванням регіонального компоненту розвитку економіки, що 

покращує кількісний показник працевлаштування випускників.  

 Ми впевнені, що співпраця нашого навчального закладу з роботодавцями 

- соціальними партнерами, спонукає здобувачів освіти проявляти свої здібності, 

мати велике бажання і прагнення здобувати обрану професію. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-

ВИРОБНИЧОГО 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 навчального закладу 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 у навчальному закладі 

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. 

За звітній період вивчалися питання стану викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з української мови; підготовки кваліфікованих 

робітників з професії «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»; 

проводився аналіз виконання планів і програм  за дуальною формою навчання з 

професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів, контролер 

радіоелектронної апаратури та приладів. 

Державна підсумкова атестація з предметів загальноосвітньої підготовки 

проводиться у встановлені терміни. Допуск учнів до поетапної та державної 

кваліфікаційної атестації розглядається на засіданнях Педагогічної ради 

училища. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Виробнича діяльність та позабюджетні надходження  

за грудень 2018 р. - травень 2019 р. 
 

№ 

з/п 
Види надходження 

Одиниця 

виміру 

Грудень 

Травень 

2019 

І. Виробнича діяльність тис. грн.  

1 Випуск продукції та надання послуг майстернями, всього: тис. грн. 4,6 

ІІ Надходження від виробничої практики  тис. грн. 330,2 

ІІІ 
Первина професійна підготовка  з професії верстатник 

широкого профілю (державний бюджет)  
тис. грн. 568,7 

IV Оренда приміщень  тис. грн. 118,3 

 адміністративно-побутовий корпус;  тис. грн. 0,1 

 гуртожиток; тис. грн. 118,2 

VI Дотації з місцевого бюджету  тис. грн. -- 

VII Благодійна допомога (спонсорство)   тис. грн. 35,4 

VIII Інші надходження тис. грн. 133,8 

ВСЬОГО надходжень: тис. грн. 1191,0 

 



Звіт про витрачання коштів Державного бюджету 

з січня 2019 року по травень 2019 року (грн.) 

 

№ 

з/п 
Показники 

К
Е

К
В

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Примітка 

1. Заробітна плата 2111 5 163 681 244686  

2. Нарахування на заробітну  плату 2120 1 109 776 39817  

3. Використання товарів і послуг 2200 997 373 450352  

3.1. 
Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
2210 34 145 212033  

3.2. 
 Медикаменти перев’язувальні 

матеріали, диз.засоби. 
2220 7 800 ---  

3.3. Продукти харчування 2230 147 465 100068  

3.4. 
Оплата послуг (крім 

комунальних)(фасад інші послуги)  
2240 93 531 21875  

3.5. Видатки на відрядження 2250 5 479 17119  

4 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
2270 708 953 99257  

4.1. 
Оплата водопостачання і 

водовідведення 
2272 11 454 1848  

4.2. Оплата електроенергії 2273 138 189 10879  

4.3. Оплата природного газу 2274 559 310 77526  

4.3. 
Оплата вивіз та утилізація 

сміття 
2275 – 9004  

5. Інші поточні видатки 2800 – 680  

6. Стипендія 2720 1 299 623 124330  

7. Інші виплати населенню 2730 23 052   

8. 

Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

3110 
486979  

(субвенція) 
27869  

9. 
Капітальний ремонт інших 

об’єктів  
3132 – ---  

10. 

Окремі заходи по реалізації 

державних програм, не віднесені 

до заходів розвитку 

2282 1 392 1900  

         Разом:  9 081876 889634  

 

Заборгованість станом на 01.01.2019 р  по заробітній платі, оплаті послуг 

та енергоносіїв відсутня. 

За звітній період  динаміка використання коштів по КЕКВ наступна: 

1. Власні надходження 

Оплата послуг для забезпечення життєдіяльності училища. 
КЕКВ  

 2240 - оплата послуг (крім комунальних)   21875 грн. 

2210 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар           212033 грн. 

 2230 -  продукти харчування              100068 грн. 

 2272 -  оплата водопостачання                                                       1848 грн. 

 2273 -  оплата  електроенергії                                                       10879 грн. 

 2274 -  оплата природного газу                           77526 грн. 



 2275 – вивіз сміття                                                                           9004 грн. 

 2800 -  інші поточні видати         680 грн. 

 2282 – окремі заходи по реалізації державних програм              1900 грн. 

                                                                 Разом використано –  435813 грн. 

 

2. Загальний фонд 
Поступлення і використання коштів на наступні цілі: 

2210 – предмети, матеріали, обладнання, м’який інвентар     34 145 грн. 

2220 – медикаменти                                                                       7 800 грн. 

2230 – продукти харчування                                                     147 465 грн. 

2240 – оплата послуг (крім комунальних)            93 531 грн. 

2272 – оплата водопостачання             11 454 грн. 

2273 – оплата  електроенергії           138 189 грн. 

2274 – оплата природного газу           559 310 грн. 

2282 – окремі заходи по реалізації державних програм             1392 грн. 

            

                                           Разом:      993286 грн. 

В основному на підтримку життєзабезпечення училища 

використовуються кошти з позабюджетних надходжень та виробничої 

діяльності, за які було придбано: 

у лютому 2019 року - ламінат, стільці та господарські товари для ремонту 

комп’ютерного класу  на суму – 28454 грн. 

З лютого по травень 2019 року для покращення матеріально-технічної 

бази за рахунок коштів спеціального фонду - комп’ютерну техніку на суму – 43 

300 грн. 

У березні 2019 року для покращення умов проживання учнів в 

гуртожитку - бойлери на суму – 14300 грн.,  

а також металопластикові вікна для гуртожитку та бібліотеки на суму  – 

25000 грн. 

У травні 2019 року надійшли кошти освітньої субвенції, за які було 

придбано: 

- фрезерний верстат на суму 161 999 грн.; 

- комп’ютери в комплекті у кількості 17 шт. та 1 ноутбук на загальну 

суму 199 980 грн.; 

- проектори в комплекті - 5 штук на суму 125 000 грн. 

У травні 2019 року для господарських потреб училища придбано 

газонокосарку та електротовари на суму 9739 грн. 

Протягом травня 2019 року за рахунок коштів загального фонду 

проведено поточний ремонт навчального корпусу та розпочато поточний 

ремонт фрезерної майстерні. 

Кошти, що надійшли із загального фонду держбюджету, використані за 

цільовим призначенням.  

Упродовж 2018/2019 навчального року перевірки не здійснювались. 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

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 виконання 

плану прийому за державним/регіональним замовленням, збереження 

учнівського контингенту. Необхідно і надалі продовжувати співпрацю з 

підприємствами, збільшувати обсяги надходжень від виробничої діяльності, 

розширювати перелік послуг для населення. 

Основні завдання розвитку навчального закладу: 

 - забезпечення доступності та підвищення якості професійної освіти; 

 - створення на базі закладу навчально-практичних центрів з 

металообробних  та електротехнічних професій; 

 - розширення переліку професій з впровадженням дуальної форми 

навчання; 

 - впровадження нових професій; 

 - удосконалення навчально-виробничої діяльності ; 

 - розвиток професійної освіти на основі взаємодії із соціальними 

партнерами; 

 - оновлення матеріально-технічної бази. 

 - відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом 

профорієнтаційної роботи з населенням. 
 

 

 

 

Директор ВПУ – 3       М.М.Газдик 
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