
ТВОРЧІЙ ЗВІТ  
директора ВПУ № 3      

м. Мукачево
Газдик М.М.



Ліцензування нових професій
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У 2022 році затверджено Професійний стандарт з
професії Монтажник радіоелектронної апаратури та
приладів, розробниками якого є Газдик М.М., Терпай
В.М., Фальч В.І., Мовчан М.М. У 2022 році розроблено і
затверджено

Професійний стандарт з професії Електромеханік з
ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних
машин, до розробки якого у складі творчої групи
долучився Кипила М.І., майстер виробничого навчання,
викладач спеціальних дисциплін.

У грудні 2021 року Янчишин Р.А., майстер виробничого навчання, брав участь у робочій групі з розробки освітньої
програми з професії «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів» на компетентнісній основі, що проходив
на базі Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових
технологій».

Розробка Професійних стандартів та освітніх програм



Засідання педагогічної ради



Засідання навчально-методичної ради



Новий сайт



ДОСЯГНЕННЯ: 
«Сучасні заклади освіти - 2019»



ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
з професії «Верстатник широкого профілю»

Сергій Дем’яненко, учень третього курсу училища 

з професії "Верстатник широкого профілю" 

удостоєний стипендії Президента України!!!



Всеукраїнський конкурс 

«Моя професія найкраща!»



Всеукраїнський конкурс професійної 

майстерності «WorldSkills Ukraine»



Сертифікат за участь у Всеукраїнському конкурсі шкільних та 

молодіжних медіа «YouthMediaLab»



«Моя робота - за кулісами»

Ремета Сніжана, учениця навчальної групи з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та

приладів, контролер радіоелектронної апаратури та приладів - переможниця онлайн конкурсу з німецької

мови «Моя робота - за кулісами», для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за

підтримки Goethe-Instituts в Україні.



Конкурс «Краща бібліотека

закладу професійної

(професійно-технічної) освіти –

2020»

ІІ місце у обласному етапі

Всеукраїнського огляду-конкурсу 

на кращий стан фізичного

виховання в закладах професійної

(професійно-технічної) освіти



Публікації у ЗМІ





МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ УЧИЛИЩА

Лабораторія комп’ютерної графіки



Внутрішній дворик



Фойє ІІ поверх



Фрезерна майстерня



Центр кар’єри



Навчально-практичний центр  Energy skills



Лабораторія діловодства



Кабінет спецтехнології машинобудування



Майстерня регулювання радіоелектронної

апаратури та приладів



СТЕМ-лабораторія



Лабораторія офісної техніки



Навчально-практичний центр  ENGINEERING CENTER



БОМБОСХОВИЩЕ



СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО



СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

ТзОВ «КЕШ, ЛТД»



Гості училища



Гості училища



Гості училища



Навчаючи вчимося



#HealthyChallenge2020
«Коло цінностей» Психологічне самбо #Хороший_приклад

#Хороший_приклад #Хороший_приклад Здорове харчування



Міжнародний проєкт GRETA – шляхом «зеленого 

партнерства»



«День відкритих дверей»



ВОСКРЕСНИ ПИСАНКО



День ВИШИВАНКИ



МИ ВОЛОНТЕРИМО



МИ ВОЛОНТЕРИМО



МИ ВОЛОНТЕРИМО



МИ ВОЛОНТЕРИМО





САМООСВІТА



САМООСВІТА



САМООСВІТА



ДЯКУЮ ЗА 
УВАГУ!


