
Звіт директора ДНЗ «професійно-технічне училище №40 
м.Новоукраїнка»  Сербіної Н.І.  за 2020-2021 навчальний рік  

 
На протязі 2020-2021 навчального року адміністрація училища 

спрямовувала роботу колективу училища на   впровадження норм, які 
потребують  практичного застосування Закону України «Про освіту»,створювала 

умови та сприяла активному обговоренню  концептуальних засад реформування 
професійної освіти України «Сучасна професійна освіта».Навчальний заклад 
працював на виконання завдань поставлених в Законі України  «Про професійно-

технічну освіту»,чинних законодавчих актах які регламентують діяльність 
ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформуванню професійно-технічної 

освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, процесів децентралізації, 
сучасних вимог до соціального партнерства із замовниками освітніх послуг з 

підготовки робітничих кадрів,динамічне пристосування до регіональних потреб, 
налагодження співпраці з місцевими органами влади та роботодавцями з метою 

впровадження багатоканального фінансування та забезпечення регіонального 
замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

В навчальному закладі підтримані основні концептуальні засади 
реформування та розвитку професійної освіти України,які визначені Концепцією 

реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної )  
освіти «Сучасна професійна  (професійно-технічна ) освіта» на період до 2027 
року. 

   Основна мета Концепції –забезпечення якості професійної освіти на підставі:  
1.формування змісту професійної освіти на компетентнісній основі та 

упровадження внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості освіти; 
2.модернізація освітнього середовища ,що забезпечує 

інноваційність,доступність,прозорість,гнучкість,відкритість освітнього процесу; 
3.запровадження мотиваційних механізмів стимулювання професійного розвитку 

педагогічного персоналу. 
Підтримується напрямок децентралізації управління та багатоканальне 

фінансування підготовки робітничих кадрів, створювалися умови та всебічна 
підтримка роботи  інноваційної команди для подання заявок для розгляду 

фінансування інноваційних проектів, впровадження в управління навчального 
закладу проектного менеджменту. 

Публічно-приватне партнерство в процесі професійної підготовки та навчання,  
взаємодія з ринком праці приводить в  результаті до підготовки вмотивованих 
активних здобувачів кваліфікацій , які прагнуть неперервного професійного 

розвитку,уміння вчитися впродовж життя,самореалізації та кар’єрного 
зростання. 

Наступним кроком реформування є продовження  передачі  майнових 
комплексів, земельних ділянок в обласну комунальну власність.Адміністрацією 

навчального закладу підготовлено та надано до департаменту освіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації техніко-економічне обґрунтування 

доцільності передачі цілісного майнового комплексу ДНЗ «ПТУ №40 
м.Новоукраїнка» з державної власності у спільну власність територіальних 

громад сіл,селищ,міст Кіровоградської області .Протягом року проводилась 
робота по приведенню документації у відповідність до вимог 



законодавства,забезпечувався документальний та законодавчо регламентований 
підхід до оперативного управління матеріально- технічною базою та освітнім 

процесом  навчального закладу. 
При формуванні регіонального замовлення, на підставі вивчення попиту на 

робітничі професії за даними районного центру зайнятості, підприємств району 
та області, моніторингу працевлаштування з метою оптимізації використання 

фінансових ресурсів, регіональне замовлення затверджене з наступними 
показниками. 

Таблиця 1.   План регіонального замовлення  

Найменування    професії  

(відповідно до ліцензії) 

Планові показники   

на 2020 рік 

СПТУ ТУ ПТУ 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1») 

26 24  

Електрогазозварник 27   

Кухар 

Кондитер 
30 24  

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 
26   

  Формування регіонального замовлення здійснювалося на підставі 
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №363 «Про 

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових , науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів». Керуючись постановою Кабінету 
Міністрів  України №748 від 27 серпня 2010 року «Про затвердження Порядку 

працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, 
підготовка яких проводилася за державним замовленням». В 2020-2021 році було 
укладено двосторонніх договорів на підготовку 160 осіб з 36 підприємствами 

різної форми власності, які розміщені на території  Новоукраїнського району та 
області, заявка на регіональне замовлення на професійну підготовку робітничих 

кадрів в 2021 році затверджено відповідно до вимог діючого законодавства   в 
кількості 150 осіб. 

    Протягом червня 2021 року в рамках співпраці з Державною службою 
занятості України за підтримкм Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України»  з метою дослідження ринку праці в закладі освіти проведено 
опитування випускників 2020 року, щодо їх працевлаштування відповідно до 

отриманої професії. Показник працевлаштування за підсумками опитування 
70%. 

 Важливим залишається в питанні бюджетного фінансування, знаходження 
шляхів зменшення собівартості підготовки кваліфікованих робітників  

ліцензованих професій. Керівники структурних підрозділів при підготовці 
планових бюджетних призначень на 2022 рік зобов’язані подати аргументовані 
пропозиції щодо скорочення витрат на підготовку робітничих кадрів, 



впровадження елементів дуальної форми здобуття професійної освіти  з 
професій  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1») та Кондитер .Освітній процес протягом 2020-2021 
навчального року здійснювався у відповідності до Плану роботи училища на 

2020-2021 навчальний рік,затвердженого педагогічною радою,на підставі 
освітніх програм з підготовки робітничих кадрів, навчальних планів,робочих 

навчальних програм ,штатного розкладу та бюджетного кошторису.  
Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з 

подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались 

на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної 
ради, інформація про прийняті рішення оформлялась протокольно доводилась до 

відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та висвітлювалась на 
сайті навчального закладу. Важливим чинником прийняття управлінських 

рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система  
внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу 

бюджетних надходжень, прозорість та звітність використання публічних коштів 
відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» та Закону України «Про освіту» ст..30. Розроблені помісячні заходи 
контролю, робочими групами питання вивчалися та аналізувалися, на підставі 

узагальненої інформації виносилися управлінські рішення. 
Суттєвим викликом для колективу навчального закладу, 

адміністрації,здобувачів освіти став і є факт введення карантину з метою 

запобігання поширення на території України гострої распіраторної хвороби 
COVID-19,спричиненої коронавірусом  SSRSCoV-2. Адміністрація повністю 

створила  та продовжує забезпечувати умови для збереження здоров’я учасників 
освітнього процесу , можливості виконувати функціональні та посадові 

обов’язки працівниками ,використовуючи різні форми роботи, виконувати 
вимоги чинного законодавства  та рекомендації Міністерства освіти і науки 

України, Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 
адміністрації , щодо забезпечення прав здобувачів освіти отримати якісну 

професійну та загальноосвітню підготовку з урахуванням вимог  чинного 
законодавства по дотриманню карантинних вимог.  

В умовах реформування профтехосвіти важливо враховувати запити 
роботодавців в потребі робітничих професій, що спонукає до впровадження 

нових професій та відповідно проведення їх ліцензування.  
Протягом року в училищі  проводилась робота по ліцензуванні нових 

професій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», та 

професії державного переліку «Монтажник систем утеплення будівель», що в 
подальшому надасть змогу розширити джерела фінансування по підготовці 

робітників сучасних спеціальностей, які затребувані на ринку праці. 
Зміни в ліцензійних умовах є також одним із напрямків реформуванням в 

системі контролю за діяльністю навчального закладу та управлінській діяльності 
закладу : училище забезпечує подання в електронному вигляді даних та 

відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу, згідно з 
ліцензійними умовами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та 

підтримує їх в актуальному стані. Інформація про кадрове забезпечення 
подається кожного навчального року до 1 березня , а про матеріально -технічне 



забезпечення – до 31 грудня або протягом трьох місяців після зміни інформації, 
заклад освіти має право оновлювати інформацію протягом року. 

Протягом навчального року в колективі обговорювались та аналізувались 
інформаційно – аналітичні матеріали, щодо вдосконалення нормативно – 

правової бази,реформування та модернізації  системи професійної освіти, 
виконувались чинні нормативні акти щодо сучасних вимог до підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
 

1.Аналіз проведення профорієнтаційної роботи та виконання плану  

регіонального замовлення.  
Планом регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників 

на 2021 рік доведено прийом 150 осіб, випуск 98 особи. За напрямками 
підготовки: 

1.Загальні для всіх галузей економіки прийом-25 чол.,випуск 22 особи. 
2.Загальні професії електротехнічного виробництва прийом 25 чол.,  

3.Будівельні,монтажні і ремонтно-будівельні роботи  прийом – 25 чол. 
4.Громадське харчування прийом-50 чол., випуск 48 осіб. 

5.Сільське господарство прийом-25 чол.,випуск 28 осіб. 
В січні 2020 року наказом по навчальному закладу, з метою 

профорієнтаційної роботи, за педагогічними працівниками були закріплені 
заклади освіти  Новоукраїнського району, мережа інтернатних загальноосвітніх  
закладів області. Проведена відповідна робота,яка дала наступні результати:    

на підставі Протоколів приймальної комісії,наказом по навчальному закладу  
на 1 вересня 2019 року по 30 вересня 2019 року до навчального закладу 

зараховано 157 учнів, виконання державного замовлення становить 108%, в 
порівнянні з минулим роком збільшилось на 12%.   

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по 
формуванню регіонального замовлення проводилася у тісній співпраці з 

об’єднаними територіальними громадами , районним центром зайнятості та 
роботодавцями, замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону 

України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 
фахівців, наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів»,рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України, департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 
Кіровоградській області. В навчальному закладі в зв’язку з осучаснення підходів 
до проведення профорієнтаційної роботи розроблено соціальний інноваційний 

проект «Формування позитивного ставлення молоді до здобуття професійної 
освіти». Завдання , мета , етапи реалізації , контроль та моніторинг 

виконання,фінансове забезпечення висвітлено на сайті училища в розділі 
«Проектний менеджмент». 

Заходи ,які проведено на базі закладів освіти : 
• 1.Філія “Загальноосвітня школа №1” Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи 1-111 ступенів №6 – тренінг “Формула успіху” учасників  9 клас – 

15 учнів. 



• 2.Новоукраїнська загальноосвітня школа 1-111 ступенів №6- тренінг 

“Формула успіху”-учасників 9 клас -15 учнів. 

• 3.Новоукраїнська загальноосвітня школа 1-111 ступенів №4 –тренінг 

“Формула успіху” – учасників 9 клас-18 учнів. 

• 4.Новоукраїнський НВК №8 “Ліцей-заклад дошкільної освіти” 

Новоукраїнської міської ради – тренінг “Формула успіху” – учасників 9 

клас-18, 11 клас -15 учнів. 

Майстер – класи: 

• Формування млинців  різними способами та з різними видами начинок.  

    Виконували Голуб Т.М., Перебийнос Л.П.      Галушка Т.В., Пастернак М.Л. 

    Приготування японського тістечка “Мотті”  

    Виконувала Лебідь Т.П.  

• “Опоряджування поверхонь барильєфом”; 

• Макети кондитерських виробів : торти,тістечка бісквітні,тістечка пісочні, 

тістечка макаруни, цукерки рафаело,пряники імбірні. 

• Вироби з деталей та вузлів с/г техніки . 

На період до березня 2021 року проведена значна спільна профорієнтаційна 

робота з місцевими органами влади ,об’єднаними територіальними 

громадами,закладами загальної середньої освіти.Результатом роботи є 

підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів на 

210 осіб за заявленими робітничими професіями за якими проводиться 

підготовка в навчальному закладі за кошти обласного бюджету та освітньої 

субвенції з державного бюджету з 44 підприємствами регіону.Адміністрація та 

педагогічний колектив, враховуючи вимоги сьогодення ,зміни в економіці, 

розуміють ,що в умовах жорсткої конкуренції на освітні послуги головним є 

потреба роботодавців в підготовці конкретних спеціалістів, а також рівень їх 

підготовки. Тому важливим напрямком діяльності є направлена 

профорієнтаційна робота спільно із замовниками робітничих кадрів  та 

удосконалення системи взаємодії навчального закладу та підприємств і 

організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. Адже тільки 

результати працевлаштування та закріплення випускників, рейтингове 

оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники кадрів нададуть 

нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці робітничих кадрів. В 

навчальному закладі відпрацьована система дослідження закріплення 



випускників на першому робочому місці, постійно проводиться моніторинг по 

вивченні причин звернення випускників до районної служби зайнятості.   

Протягом року за працевлаштуванням до Новоукраїнського РЦЗ не звернулись 

жоден випускник. 

 
2.Збереження контингенту. Результати  поетапної атестації, 

державної  кваліфікаційної  атестації . 

У 2021 році планується до випуску 99 осіб, що становить 100%  до плану.  

Станом на 29.06.2021 року випущено 71 особа, 28 учнів випуск відбудеться в 
листопаді. Із загальної кількості випускників не отримали планового рівня 

кваліфікації (достроково випущені за результатами поетапної атестації – 2 учні 
(3%) (порівняно з минулим роком -1%). Отримали  дипломи  з  відзнакою -1 

учень (1%) (порівняно  з  минулим  роком -4%), група №95 кухар;кондитер  – 1 
учень. 

 

Таблиця 2.     Підсумки державної кваліфікаційної атестації  

№ групи Середній, % Достатній, % Високий, % 

74 22 69 9 

82 40 55 5 

95 32 64 4 

По навчальному закладу за 2018-2019 н.р.: 
                          40%                             41%                                19% 

По навчальному закладу за 2019-2020 н.р.: 
                          30%                             61%                                9 % 
По навчальному закладу за 2020-2021 н.р.: 

                          31 %                             63%                               6 % 
 

Втрата контингенту за навчальний рік становить 9 учнів   
(причини:переведення до іншого навчального закладу -1 учень, в зв’язку зі 

зміною місця рроживання -4 учня, за сімейними обставинами – 3 учні,  в зв’язку 
зі службою в Збройних силах – 1 учень), в групах: 

06- 2 учня, 91- 1 учень, 94- 2 учня, 04- 1 учень, 05- 1 учень, 011- 2 учня. 
В навчальному закладі забезпечується дієва система  контролю за 

відвідуванням учнями навчальних занять,на контролі в директора щоденне 
відвідування учнів пільгових категорій, черговим адміністратором проводиться 

підсумки відвідування учнями навчальних занять за день,до 5 числа наступного 
місяця видається підсумковий наказ по училищу. За результатами проведеного 
аналізу питання виносяться на нараду  при директорові з метою вивчення 

системи роботи класного керівника та майстрів в\н груп по контролю за 
відвідуванням занять та запобіганню порушення учнями правил внутрішнього 

розпорядку училища.  
Особливо велика увага адміністрації проводиться по запобігання 

безпритульності учнів пільгових категорій, та неповнолітніх осіб , які 
мпроживають в гуртожитку. За минулий навчальний рік випадків залишення 

учнями навчального закладу не спостерігалось. 
 



3.Працевлаштування випускників. Робота із потенційними роботодавцями, 
замовниками робітничих кадрів. 

Станом на 29.06.2021 рік планується до випуску  71 учень. 
Таблиця 3.        Результатами попереднього працевлаштування: 
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Таблиця 4.        Працевлаштування згідно трьохсторонніх договорів – 83 %  
№ 

п/п 

  Чисельність випускників не направлених на 

роботу 
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З них направлено на навчання 

в технікуми та вузи 
      

 

2 Призвано на військову службу        

3 
За іншими причинами (декр. 
відп.) 

7  6   1 
 

4 Зміна місця проживання        

 

Соціально-психологічною службою проводиться системна роз’яснювальна 
робота серед випускників пільгових категорій та роботодавців, до яких за 

направленням працевлаштовуються випускники пільгових категорій, щодо  
відповідальності за достовірність даних по працевлаштуванню випускників 

пільгових категорій які користуються додатковими пільгами по виплаті 
матеріальної допомоги при працевлаштуванні.  При підготовці бюджетних 

запитів на   2021 рік  чітко  планувалися виплати учням пільгових категорій 
відповідно до терміну навчання та планового випуску. У випадку дострокового 
випуску виплата проводиться за відповідним поданням до  департаменту  освіти 

і науки  облдержадміністрації . 
Важливим завданням адміністрації в наступному навчальному році є 

контроль за дотриманням чинного законодавства по відповідності укладання 
багатосторонніх договорів на підставі двосторонніх, створення умов 



проходження виробничої практики відповідно до укладених договорів, підстави 
для розірвання укладених договорів, дотримання прав випускників на отримання 

першого робочого місця на підставі укладених договорів. Разом з тим завданням 
педагогічного колективу є співпраця з замовниками робітничих кадрів з питання 

роз’яснювальної роботи по соціальному захисту випускників, законодавчо 
визначених пільгах при прийомі на роботу випускника училища, можливості 

надавати цільове матеріальне забезпечення  в підготовці конкретного учня, 
ініціювати зміни до чинної законодавчо-нормативної бази, що регламентує 
соціальне партнерство між замовниками робітничих кадрів та навчальним 

закладом,перспектива впровадження дуального навчання по підготовці 
робітників в умовах сучасного інноваційного виробництва. 

 Адміністрацією виконуються вимоги чинного законодавства по підбору та 
затвердженню підприємств на проходження виробничої практики,але 

спостерігаються випадки безпідставного порушення такого переліку, без 
попереднього узгодження та обумовлення працевлаштуванням на конкретному 

підприємстві, що перебуває  на постійному контролі адміністрації. 
Потребує конкретності та системності робота з підприємствами, які є 

потенційними роботодавцями про зміни та вимоги чинного законодавства по 
працевлаштуванню випускників,зрозуміло,що це динамічний процес ,який 

залежить від сукупності чинників і тому головний напрям роботи це якісна 
підготовка конкурентоспроможного робітника,виховання в ньому соціальної 
відповідальності за своє майбутнє,можливості довести роботодавцю ,що його 

кваліфікаційний рівень  відповідає сучасним вимогам підприємства. Навчальний 
заклад спільно  з органами місцевого самоврядування,державної служби 

зайнятості  виконують завдання  по  підготовці робітничих кадрів за 
регіональним замовленням, сприяє реалізації права випускника на перше робоче 

місце при його бажанні та відповідній професійній підготовці.  
В умовах децентралізації відповідальність навчального закладу за якісну 

підготовку робітничих кадрів та перспективу отримання першого робочого місця 
зростає.   

Важливим напрямком діяльності  є формування в учнів здатності до побудови й 
реалізації професійної кар’єри, свідомий та вмотивований вибір професії, 

здатність реалізувати свій потенціал в сучасних динамічних економічних 
умовах, уміння брати відповідальність за своє майбутнє, отримати початкові 

знання для відкриття власної справи, вчитися отримувати нові знання та трудові 
навики протягом всього життя, критично та вмотивовано аналізувати причини 
негараздів , свідомо та відповідально знаходити шляхи успішного їх подолання . 

В навчальному закладі забезпечено функціонування Центру розвитку кар’єри.З 
основними напрямками діяльності та результатами можна ознайомитися на сайті 

училища. 
Відділ освіти і науки Новоукраїнської районної держадміністрації,  

об’єднані територіальні громади регіону сприяють в проведенні 
профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти щодо здобуття 

учнями професій, які є  актуальними для ринку праці відповідних територій.  
З метою впровадження в освітній процес підготовку робітників в умовах 

сучасного виробництва заплановано та розроблено і відповідно погоджено 
робочі навчальні плани з впровадження елементів дуальної системи при 



підготовці робітників з професій«Кондитер», та «Тракторист-машиніст с/г 
виробництва (категорія «А1», «А2», «В1»)потреба в спеціалістах даної категорії 

досить актуальна на ринку праці району та області.   
 
 4.Система роботи педагогічних працівників, її результативність та 

вплив на якість освітнього процесу. Виконання посадових обов’язків. 

Виконавча дисципліна. 

Згідно наказу від 31.08. 2020 року  №89 «Про розподіл функціональних 
обов’язків та посадової відповідальності між адміністративними працівниками 

училища» директором навчального закладу та заступниками директора 
проводиться робота щодо виконання основних освітніх завдань в галузі 

професійно-технічної освіти (в наявності нормативна база з ПТО, організовано 
освітній процес, ведеться ділова документація). На виконання наказів 

Міністерства освіти і науки України, департаментуосвіти і науки 
Кіровоградської облдержадміністрації, органів місцевого 

самоврядування,своєчасно приймаються розпорядчі документи, розробляються 
відповідні заходи та здійснюється контроль за їх виконанням. Навчальний заклад 

нормативними та розпорядчими документами, які регулюють їх діяльність, 
забезпечено в повному обсязі. 

В училищі встановлена система Інтернет, що забезпечує можливість 
учасникам освітнього процесу отримувати всебічну інформацію та підвищувати 
свій професійний рівень.Протягом навчального року методичні комісії 

професійного спрямування системно працювали над створенням навчально-
методичної документації та впровадження ДС ПТО на модульно-

компетентнісній основі. Викладачі загальноосвітніх предметів впроваджували 
професійне спрямування при викладанні загальноосвітніх предметів. 

З метою забезпечення виконання навчальних планів та робочих навчальних 
програм під час оголошення карантинних заходів ,педагогічними працівниками 

застосовувалися форми дистанційного навчання для організації освітнього 
процесу з використанням різноманітних ресурсів (відповідно до технічних 

можливостей якими забезпеченні педагогічні працівники та учні), а саме: 

 сайт навчального закладу  

 сайти методичних комісій 

 особисті сайти та блоги педпрацівників  

 сервіси Google 

 Zoom 

 Viber 

 Messenger 

 Skype 

 YouTube 
2. Форми проведення: 

 відео конференції 

 посилання на навчальні матеріали та відео ролики 

 обмін повідомлення та файлами 
3. Контроль знань за допомогою онлайн тестів (сервіси Google) та фото звітів. 



При продовжені карантину проведення ДКА та ПКА планується за допомогою 

платформи Zoom. 

Протягом травня місяця 2021 року адміністрація з активним залучення 

методичних комісій провела онлайн моніторинг результативності проведених 
заходів,видано накази по училищу та рекомендації по удосконаленню та 
продовжено роботу в даному напрямку. 

В училищі підготовка за робітничими спеціальностями проводиться 100% у 
відповідності до вимог ДСПТО. Викладачі професійно-теоретичної підготовки в 

повній мірі володіють змістом ДСПТО.  
Таблиця 5.За підсумками навчального року відзначені наступні педагогічні 

працівники: 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  та здобувачів освіти 

ЯКІ ДОСЯГЛИ ЗНАЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РОБОТІ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Переможці та учасники обласних, 

Міжнародних та Всеукраїнських  

конкурсів (диплом або сертифікат, 

місце) 

Участь у семінарах, 

вебінарах, 

конференціях, 

педагогічних 

читаннях  

(різних форм 

проведення та 

рівнів) 

Інтернет-

ресурси  

викладачів  

(власні 

сайти, 

блоги)  

Узагальнен

о передовий 

педагогічний 

досвід на 

рівні закладу 

освіти з 

проблеми 
викладачі  учні 

1 

Козакова 

Оксана 

Володимирівна 

Обласний 

конкурс на 

кращу 

методичну 

розробку з 

української 

мови 

професійного 

спрямування.  

Участь учнів у 

Інтернет-олімпіаді 

«Всеосвіта Осінь 

2020-2021» - 19 осіб 

 

   

2 

 

 

Галушка К. В. 

 

Диплом за 

організацію і 

проведення 

Всеукраїнського 

фізичного 

конкурсу 

«Левеня 2021» 

М.Ф. конкурс 

«Левеня» 

 Сергієнко Є добрий 

 Питкевич Ю. 

добрий 

Всеукраїнський 

вебінар за 

результатами 

конкурсу « ІКТ на 

уроках як умова 

спільної діяльності 

викладача та учня» 

Міжнародна  

наукова онлайн 

конференція «освіта 

в умовах пандемії. 

Нововведення2021» 

Творча майстерня 

викладач фізики 

  



ЦВПУ ім. 

Федоровського 

Крюкової Н.М. з 

проблеми 

«Використання 

сучасних ІКТ на 

уроках фізики у 

процесі формування 

компетентісної 

особистості» 

Участь у семінарі 

практикумі «Роль 

методиста у 

формуванні 

позитивного іміджу 

ЗП(ПТ)щ та 

налагодженні 

освітньої взаємлдії 

педагогічного 

колективу» 

Вебінар викладачів 

фізики з проблнми 

Дієві освітні 

інструменти в 

умовах 

дистанційного 

навчання» 

 

3 

 

Полулях Л.А   

Всеосвіта Вебінар на 

тему «Ефективна для 

зручна організація 

дистанційного 

навчання за 

допомогою 

інноваційних тестів» 

Всеосвіта 

 «Проф орієнтація 

підлітка; 

діагностика, 

консультаціґ , 

тренінг  

 « Кейс ТРВЗ завдань 

до інтегрованого 

курсу « Природничі 

науки» 

  



 

4 Іщенко Н.П.  

Участь у 

обласному 

вебінарі «Від 

творчого задуму 

до реалізації 

ідей» 

 

Міжнародна  

наукова онлайн 

конференція «освіта 

в умовах пандемії. 

Нововведення2021» 

Всеукраїнська 

онлайн конференції 

«Цифрові технології 

в освітньому процесі 

закладів освіти» 

 

 

www.you 

tube.com 

/channel/ 

UC47SM-

xLOL60ky 

HqHOAIrqg 

 

5 
 

Лисенко Л.В. 

Обласний 

конкурс 

«Педагогічний 

кейс уроків 

дистанційного 

навчання з 

предметів 

природничо – 

математичної 

підготовки у 

закладах 

професійної 

(професійно – 

технічної) 

освіти» , 2 

місце. 

 

Онлайн школа 

Школа ППД 

викладача ПТУ № 38 

смт Голованівськ 

Ярової В. В. 

«Формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

математики шляхом 

використання 

інноваційних 

технологій»  

 Вебінар 

«Актуальні питання 

підготовки учнів 

закладів професійної 

(професійно- 

технічної) освіти до 

складання ЗНО – 

2021 

 Всеукраїнська 

онлайн конференції 

«Цифрові технології 

в освітньому процесі 

закладів освіти» 

Платформа 

  



Інститутів 

післядипломної 

педагогічної освіти 

"ІППО" 

Платформа онлайн 

конференцій та 

курсів підвищення 

кваліфікації "РУХ 

освіта" 

Всеукраїнська 

конференція 

«Діджиталізація 

освіти – вимога 

цифрової ери», 

 Освітня платформа 

Піфагор 

 Наукова 

конференція 

«Безперервний 

професійний 

розвиток педагогів в 

умовах 

реформування 

системи освіти»: 

 Рух освіта 

Всеукраїнська 

наукова 

конференціїя 

«Компетентності 

педагогічних 

працівників. 

Різнобічність та 

ефективність.»,  

 Платформа онлайн 

конференцій та 

курсів підвищення 

кваліфікації "Atoms 

HUB"  Всеукраїнська 

конференція тренінг 

 «Формування 

компетентностей 

педагога та 

технологій навчання. 

»: 



Платформа онлайн 

конференцій та 

курсів підвищення 

кваліфікації "Atoms 

HUB"  Всеукраїнська 

конференція 

Тренінг  

 « Ефективна 

взаємодія в освіті. 

Інструменти та 

прийоми » 

6 Клименко М.В. 

Участь у  

обласному 

вебінарі « Від 

творчого задуму 

до реалізації 

ідей» 

 

Участь у 

Всеукраїнській 

науковій онлайн 

конференції  з 03 

квітня по 04 квітня 

«Компетентності 

педагогічних 

працівників. 

Різнобічність та 

ефективність» з теми 

«Організація 

дистанційного та 

очного навчання» 

Сертифікат № 

524394587180 

 Міжнародна 

науково – практична 

онлайн конференція  

 «Освіта в умовах 

пандемії. 

Нововведення 2021» 

 з 31 січня по 01 

лютого за темою  

« IT  інновації в освіті 

практичні аспекти» 

Сертифікат  

№ 139144054356  

 Вебінар  

«Дистанційна освіта 

та онлайн – вимір: 

організація 

  



безпечних онлайн – 

уроків» 

Сертифікат DL662809  

Вебінар «Ефективна 

та зручна організація 

дистанційного 

навчання за 

допомогою 

інноваційних тестів» 

Сертифікат 

YJ 892214 

 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Досягнення 
(особисті та учнівські досягнення в конкурсах, 

олімпіадах) 

1 
Сажієнко Тетяна 

Валеріївна 

Конкурс на кращий гендерночутливий stem – урок 

«Роботи на висоті» 

Конкурс на кращі розробки уроків за допомогою 

Unimaster:  

1. Поняття «охорона праці», соціально – економічне 
значення охорони прці. Основні законодавчі акти з ОП 
2. Правила внутрішнього трудового розпорядку 

3. Інструктування з охорони праці 
4. Соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань 
5. Безпека праці під час роботи на висоті 

Конкурс на кращий гендерночутливий 

профорієнтаційний stem – урок 

Конкур «Планета ІТ» - навчальний посібник 

«Технологія кам’яних робіт»(кваліфікація 2 – 3 

розряди) 

 

Виконавча дисципліна керівників структурних підрозділів,враховуючи 

об’єм інформації, яка щоденно готується та подається у різні інстанції на 
задовільному рівні.  

Адміністрація училища  дотримується визначені Міністерством освіти і 
науки України   рекомендації про неухильне дотримання принципів 

гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя з метою дебюрократизації 
діяльності педагогічних працівників, можливості зосереджуватися на виконанні 

головного функціонального обов’язку і покликання – надання якісних освітніх 
послуг. Адміністрація в повній мірі сприяє і забезпечує права педагогічних 



працівників на вільний вибір форм, методів, засобів навчання. Система 
контролю прозора, демократична, заходи контролю, помісячно висвітлюються на 

сайті навчального закладу. 
Разом з тим постійно  удосконалюється система визначення 

результативності педагогічної діяльності винятково за рівнем якості знань 
здобувачів освіти та докладеними до цього зусиллями педагогічних працівників, 

при цьому всебічно і в повній мірі будуть враховані пропозиції педагогічних 
працівників по системі оцінки якості їхньої діяльності. Щорічно педагогічні 
працівники отримують виплату грошової винагороди за сумлінну працю, 

зразкове виконання службових обов’язків , результати роботи кожного 
обєктивно розглядаються в тісній співпраці з головами МК та профспілковим 

комітетом училища . 
Головні завдання, які будуть вирішуватися педагогічним колективом в 

наступному навчальному році: 
- забезпечення безпечних умов для учасників освітнього процесу; 

- використовуючи досвід освітнього процесу в умовах карантинних 
обмежень ,продовжити впровадження інноваційних форм здобуття професійних 

та загальноосвітніх знань ,вмінь та навичок  з використанням дистанційного 
навчання; 

- впровадження форм і методів організації освітнього процесу на 
компетентнісній основі, з метою використовувати отримані знання, вміння та 
навички для вирішення повсякденних життєвих ситуацій, професійної 

самореалізації; 
- удосконалення  роботу по залученню учнів до форм творчої роботи, участь 

в міжнародних та всеукраїнських конкурсах та олімпіадах; 
-участь педагогічних працівників  в міжнародних та всеукраїнських 

проектах з метою  професійної самореалізації, впровадження сучасних форм і 
методів підготовки робітничих кадрів; 

- активне та результативне залучення педагогічних працівників до різних 
форм підвищення кваліфікації;  

-  запровадження мотиваційних механізмів стимулювання професійної 
діяльності та розвитку педагогічних працівників; 

-активна співпрацювати з батьківською спільнотою та роботодавцями по 
удосконаленню та оновлення КМЗ професій, навчальних кабінетів, майстерень 

та лабораторій; 
-на підставі аналізу результатів ЗНО розробити план-заходів по 

удосконаленню системи викладання загальноосвітніх предметів. 

 
5. Організація та проведення уроків виробничого навчання та виробничої 

практики у відповідності до вимог державних стандартів ПТО. 

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти училища складається 

з виробничого навчання та виробничої практики і здійснюється відповідно до 
Державних стандартів, робочих навчальних планів та програм, нормативно-

правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної 

освіти.  
Забезпечення професійно-практичної підготовки учнів, здійснюється в 

навчально-виробничих майстернях та лабораторіях. В училищі обладнано 



майстерні: кам’яних робіт - 2;  штукатурних робіт і малярна; майстерня - пункт 
технічного обслуговування; електрогазозварювання; ремонтна майстерня, 

слюсарна, пост технічного налагодження машин, майданчик для практичного 
оволодіння навиками з керування тракторами та с/г машинами; лабораторії: 

інформаційних технологій, бухгалтерського обліку, економіки підприємства, 
основи статистики,фінансів; будови с/г машин; будови тракторів;  кухня – 

лабораторія №1, №2. 
Одним із основних завдань професійно-технічних навчальних закладів є 

підготовка висококваліфікованих робітників, які володіють необхідними 

знаннями та навичками, компетенціями не тільки з обраної професії, а й в інших 
галузях. Крім цього, сучасні роботодавці чекають від наших ПТНЗ 

кваліфікованих мобільних, конкурентоспроможних, думаючих, ініціативних, 
творчих робітників. 

   Крім цього особливість сьогодення полягає в тому, що кожен  майстер 
виробничого навчання повинен виконувати функції інноватора, фахівця, який у 

щоденну практику впроваджує освітні та виробничі новітні ідеї, технології.  
Для реалізації цих завдань ,майстри в/н  проводять уроки  з використанням 

інноваційних технологій і методів навчання, які передбачають 

диференційований підхід до навчання з урахуванням індивідуальних 

особливостей та рівня освітньої підготовки учня.    

         Майстри в/н   впроваджують сучасні виробничі технології  : Лебідь Т.П. « 

Приготування японського тістечка «Мотті», Лебідь П.С.   «Використання рисової 

бумаги для прикрашання кондитерських виробів», Перебейнос Л.П. «Теплова 

кулінарна обробка продуктів способом фамбірування», Чайковський О.В. 

«Кораловий крекер із тапіоки», «Технологія приготування бульбашкового чаю 

BUBBLE TEA», Гончаренко Д.О.«Впровадження технології Stripp – Till для 

обробки полів»,  

Майстри в\н: Лебідь Т.П.,Пастернак М.Л., Перебейнос Л.П.,Чайковський 

О.В.,Лебідь П.С., Мигаль М.С., Мигаль Н.В., презентували свій досвід  

впровадження виробничих технологій при проведені  профорієнтаційних заходів  

Розроблено дидактичні засоби навчання: Комплект тестових завдань з професій: 

Слюсар з ремонту с/г техніки та Тракторист – машиніст с/г виробництва, 

майстер виробничого навчання, Канаховський Сергій Олексійович.,збірник 

технологічних карток з професії кухар ІV р. майстер виробничого навчання 

Чайковський О.В., збірник технологічних карток по темі «Приготування страв з 

м’яса» 

     Виробнича практика – це важлива частина підготовки кваліфікованих 
робітників. 

Організація практики, пошук робочих місць – головне завдання майстрів 

виробничого навчання  які здійснюють зв’язок училища з підприємствами, 
організовують підготовку робочих місць на тих базах практики, які забезпечують 

виконання програм для відповідних кваліфікаційних рівнів, безпечні умови праці 
практикантів. 



Головним є забезпечення системи державно- приватного партнерства у 
сфері професійної освіти та взаємозв’язок з потребами ринку праці , запитами 

потенційних роботодавців до кваліфікацій та компетентностей випускника 
закладу. 

З кожним роком все складніше вирішується питання щодо оплати праці 
здобувачів освіти під час виробничої практики. Це зумовлено рядом об’єктивних 
причин: 

• відсутність вакансій; 
• відсутність правового підґрунтя здійснювати грошові виплати особам з 

ряду професій, де обов’язковою умовою для виконання виробничих 
завдань є досягнення особою 18 років. Роботи цих професій пов’язані з 

матеріальною відповідальністю, життям і здоров’ям людини, шкідливими 
та небезпечними умовами праці. 

майстри виробничого навчання тісно співпрацюють з керівниками підприємств, 

організацій, установ з питань проходження виробничої практики учнями 
навчального закладу:  

     ∙вивчають вимоги роботодавців до кваліфікацій і компетентностей 

випускників , які затребувані на даному підприємстві; 

     ∙вивчають умови для розвитку дуальної форми здобуття освіти та надають 

пропозиції ; 
• вивчають виробничий процес на підприємствах, оснащення та 

устаткування, організацію робочих місць та праці;  
• ознайомлюються з об’єктами для виконання навчально-виробничих робіт;  

• знайомляться з наставниками практикантів; 
• контролюють завантаження учнів роботами відповідно до вимог 

навчальної програми; 

• контролюють дотримання учнями норм охорони праці та санітарно-
гігієнічних вимог; 

• регулюють питання можливості оплати праці під час практики у кожному 
окремому випадку. 

• відповідно до плану підвищення кваліфікації в умовах сучасного 
виробництва проходять стажування на відокремлених робочих місцях під 

керівництвом досвідчених керівників виробничих підрозділів та з 
використанням сучасного інноваційного технологічного обладнання .  

Виробнича практика є однією з можливостей поповнення надходжень до 
спеціального фонду училища. Але, за навчальний рік жодне підприємство не 

перерахувало кошти за виробничу практику. 
Слід відзначити якісну та відповідальну роботу майстрів в/н Іщенко О.М., 

Папака В.В. ,Бубнова С.Л., Чайковського О.В.,Лебідь П.С.,Гончаренко 
Д.О.,Галушка С.О.,які приймали участь в ремонтних роботах покрівлі майстерні 
«Будови тракторів», Мигаль М.С. та Мигаль Н.В. ,що працювали над 

улаштуванням кабінету  майстрів  виробничого навчання. 



        В новому навчальному році робота буде спрямована на вирішення 
наступних завдань: 

• Продовжувати роботу по поповненню та осучасненню матеріально-
технічної бази училища; 

• Продовжувати роботу з питань вдосконалення системи виконання плану 
виробничої діяльності з кожної професії; 

 ∙   Продовжувати соціальне партнерство з  підприємствами, які забезпечують 

виконання програм виробничої    практики для відповідних 
кваліфікаційних рівнів, безпечні умови праці практикантів та проводять  

оплату роботи  учнів під час виробничої практики. 

∙ Впровадження елементів дуальної системи підготовки робітників з 

професії Кондитер та Тракторист –машиніст с\г виробництва. 
 

6.Методична робота, впровадження інноваційних технологій навчання. 

Система роботи по підвищенні кваліфікації та професійному росту педагогічних 

працівників. 

У 2020 - 2021 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до 

чинних вимог як творчий процес, що складається з комплексу систематичної, 

цілеспрямованої,  колективної, групової та індивідуальної діяльності для  забезпечення 

освітнього процесу, якісного виконання навчальних планів та програм, вдосконалення 

педагогічної майстерності педагогічних працівників, а також відповідно до завдань, 

визначених у наказі № 114  від 31.08. 2020 р. «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами  у  2020 - 2021 навчальному році». 

       Навчальний заклад забезпечений педагогічними працівниками на 100%. Педагогічний 

колектив досвідчений та високопрофесійний. В училищі працює 43 педагогічних 

працівників. Із них:   

 - 9 викладачів вищої категорії; 

- 3 майстрів виробничого навчання відповідають кваліфікаційним вимогам 

найвищого посадового окладу;  

- педагогічне звання «старший викладач» мають 4 педагоги; 

- 11 педагогічних працівників мають стаж понад 30 років.  

      Всі викладачі загальноосвітньої підготовки мають відповідну вищу фахову освіту, 

освіта всіх викладачів професійно-теоретичної та майстрів виробничого навчання 

відповідає фаху та предметам, які вони викладають. Всі педагогічні працівники вільно 

володіють державною мовою. 

Методична робота в  закладі - важлива складова освіти, цілісна система дій і заходів, 

спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного 

педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу, 

досягнення позитивних результатів освітнього процесу. Необхідною умовою організації 



методичної роботи є врахування досвіду діяльності педагогів й аналіз результатів 

освітнього процесу. 

Система методичної роботи в училищі спрямована на  забезпечення інформаційного та 

комплексного методичного забезпечення освітнього процесу, використання  ефективних 

та результативних форм та методів навчання, створення умов для зростання та розвитку 

творчої компетентності педагога,  впровадження передового педагогічного досвіду. 

     Питання організації методичної роботи виносяться на обговорення педагогічної ради 

навчального закладу. Методичні заходи розглядаються як головний інструмент 

методичного забезпечення ефективності освітнього процесу забезпечення 

короткострокового підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

      У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), навчальний заклад в 2020-2021 році 

запроваджував   дистанційну та  змішану форми навчання.  

       Педагогічний колектив та здобувачі освіти вчилися працювати та проводити   он-лайн 

уроки на  комунікаційних платформах Zoom, Meet; месенджерів Viber, WhatsApp. Для 

взаємних контактів активно використовували електронні пошти, соціальні мережі. Учні 

записували  відео виконання своїх практичних завдань та вправ, надсилали  їх викладачам 

та майстрам виробничого навчання для аналізу та оцінювання. 

      За умови інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій постійно 

впроваджуються ці технології і в діяльність методичної служби, що дозволяє кожному 

педагогу бути адаптованому до активної діяльності в інформаційному суспільстві. У 

поточному навчальному році масові заходи проводились у формі вебінарів, заходів для 

педпрацівників з подальшим розповсюдженням матеріалів в електронному вигляді. Усі 

форми методичної роботи - традиційні і нетрадиційні, колективні й індивідуальні - 

підпорядковані одній меті: надавати дієву практичну допомогу та сприяти підвищенню 

педагогічної майстерності педагогів та забезпечувати їх співпрацю із здобувачами 

освіти  та їх батьками. 

«Від творчо працюючого викладача  та майстра виробничого навчання-до творчого 

колективу» - одна з тез, яка є домінуючою в діяльності педагогів навчального закладу. 

Відтак, педагоги ведуть пошук інтерактивних технологій навчання, активно втілюють їх 

на уроках, у позаурочний час, у груповій та індивідуальній роботі. 

Ефективне використання нетрадиційних форм методичної роботи, що мають інноваційний 

характер, сприяє активізації практичної діяльності педагогів і робить науково-методичну 

роботу динамічною та активно-творчою. 

Науково-методична робота - один із важелів управління освітнім процесом, який 

спрямований на розвиток у педагогічних працівників вимогливості до себе, бажання 

пошуку раціональних методів роботи. Участь в методичній роботі є професійним 

обов'язком кожного педагогічного працівника. 

Цілеспрямовано здійснювана методична робота є обов’язковим компонентом педагогічної 

праці кожного викладача, майстра виробничого навчання, а також є тією рушійною 



силою, яка потребує постійного оновлення знань педагогів, спонукає їх до самоосвіти і 

самовдосконалення. 

Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється з 

урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій 

керівництва училища, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення 

психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичної комісії, обласних 

методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, огляд і реферування 

педагогічних та методичних журналів, збірників, повідомлення на семінарі, науково-

практичній конференції, виступ на засіданні педради, публікації на сайті навчального 

закладу. 

Продовжено роботу над єдиною науково-методичною проблемою«Реалізація 

компетентнісного підходу в освітній діяльності». Реалізація методичної проблеми 

втілюється в роботі методичних комісій училища, індивідуальні теми, над якими 

працюють методичні комісії, співпадають з єдиною методичною проблемою. У 2020-2021 

навчальному  році педагогами здійснювалось накопичення навчального та 

контролюючого матеріалів для проведення різних видів онлайн спілкувань з учнями. 

Методична скарбничка педагогічних працівників поповнилась знаннями, які сприятимуть 

підвищенню їх майстерності, удосконаленню методики проведення уроків.     

Окремим розділом методичної роботи є робота із молодими педагогами. Вони потребують 

найбільшої уваги та професійної й психологічної підтримки в педагогічному колективі. 

Наставництво, взаємовідвідування уроків сприяють «входженню» молодого педагога в 

професію, створюють оптимальні умови, щоб період адаптації на початкових стадіях 

педагогічної діяльності був найменше хворобливим.  

Питання інноватики у професійно-технічній освіті розглядались на семінарах, вебінарах, 

тренінгах, засіданнях методичних комісій. 

Участь навчального закладу в Міжнародній агропромисловій виставці «Agroexpo» стало 

традицією. Нові зустрічі, професійне спілкування, незабутні враження від сучасного 

інноваційного сільськогосподарського виробництва спонукає колектив училища до 

впровадження в освітній процес новітніх агротехнологій. 

У жовтні 2020 року викладачки державного навчального закладу « Професійно -технічне 

училище №40 м. Новоукраїнка» Іщенко Н.П. та Клименко М.В. взяли участь в обласному 

вебінарі «Від творчого задуму до реалізації ідеї».  Під час презентації квест-галереї 

«Перформанс» викладачки презентували досвід роботи щодо організації проєктно -

технологічної діяльності під керівництвом експертів та створення творчого проєкту 

«Технологія дизайну предметів інтер’єру». 

У грудні 2020 року відбувся онлайн-семінар для заступників директорів з навчально-

виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти області «Роль і місце 

краєзнавчої роботи в навчально-виховному процесі ЗП(ПТ)О».Досвідом роботи з 

означеного питання поділилися педагогічні працівники державного навчального закладу 

«Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка»: 

- Наєвська Н. М., заступник директора з навчально-виховної роботи; 



- Сажієнко Т. В., викладач професійно-теоретичної підготовки; 

- Іщенко Н. П., викладач інформатики; 

- Панасенко О.В., викладач історії; 

- Дмитрух Т. В., бібліотекар; 

- Маринкевич А. І., бібліотекар. 

На обласних педагогічних читаннях «Всебічний погляд на роботу закладів 

професійної (професійно – технічної освіти): нові можливості та вимоги сьогодення» 

виступила Галушка Т.В., викладачка професійно – теоретичної підготовки. 

Під час проведеного на базі навчального закладу обласного семінар-практикуму було 

презентовано систему методичної  роботи   Залужної Л.Б., а також  досвід роботи 

викладача професійно - теоретичної підготовки,    голови методичної комісії  з професій 

сільськогосподарського профілю та «Електрогазозварник» Сажієнко Т.В.; аспекти 

формування громадянської позиції педагога як складової його професійного розвитку 

розкрила Панасенко О.В., викладача історії;  власною  точкою зору  на самоосвіту як 

форму неперервного професійного зростання педагога поділилася Галушка К.В., викладач 

фізики; про роботу педагогічного колективу  над створенням  позитивного іміджу 

розповіла  Іщенко Н.П., викладач інформатики.  Виступили Манойленко Д.Ю., викладач 

фізичної культури  та Гончаренко Д.О., майстер виробничого навчання. Захід засвідчив, 

що творчі здобутки, система методичної роботи, стиль освітнього закладу, тобто імідж в 

цілому - це результат сучасного підходу в методичній роботі. 

      На обласному  онлайн-заході «Виробничі інновації у професіях 

сільськогосподарського напрямку» Гончаренко Д.О., майстер виробничого навчання 

презентував впровадження технології Stripp-Till для обробки полів.  

      Під час засідання круглого столу з проблеми «Оновлення змісту професійної 

підготовки кваліфікованих робітників у сучасних умовах» власним баченням підвищення 

ефективності уроку професійно-теоретичної підготовки в умовах дистанційного навчання 

поділився викладач професійно-теоретичної підготовки Іщенко О. М.   

       Оцінкою будь-якої роботи є її результат. Педагогічні працівники училища постійно 

беруть участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, що проводяться в училищі, у регіоні 

та області. 

Вітаємо викладачку математики Лисенко  Людмилу  Валентинівну за зайняте ІІ місце у 

фіналі обласного  конкурсу «Педагогічний кейс  уроків  дистанційного навчання з 

предметів природничо - математичної підготовки у закладах професійної (професійно - 

технічної) освіти». 

     Вітаємо фіналістку Всеукраїнського Конкурсу «Кращий гендерно-чутливий 

профорієнтаційний онлайн-урок у сфері енергетики» Сажієнко Тетяну Валеріївну. 

     Запорукою ефективності освітнього процесу було і залишається підвищення 

професійного рівня педагогів. Безперервний професійний розвиток та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше 

набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання 



підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» із змінами і 

доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2019 

року № 1133 педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, 

напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. Відповідно до 

плану підвищення кваліфікації пройшли:  

 - на базі  Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти                     

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти НАПН України»  -1 ( Голуб Д.В., заступник 

директора); 

-  на базі  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти-  

                майстри виробничого навчання - 3; 

- у комунальному закладі «Кіровоградський обласний  інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» - 4 педагогічних працівники;          

      Безперервного професійного розвитку педагоги набувають за різними формами, 

видами.  Накопичення визнаних результатів навчання  буде підставою для присвоєння 

кваліфікаційних категорій та встановлення тарифних розрядів.  

Важливе значення має атестація педагогічних працівників, метою якої є стимулювання 

цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи.          

Для проведення атестації створено всі необхідні умови. Протягом атестаційного періоду 

педагогічні працівники брали активну участь в обласних та училищних методичних 

заходах. 

        За результатами атестації педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному 

році: 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки: 

Кваліфікаційні категорії ПІБ  

педагогічного працівника 

Відповідність займаній посаді.  

Присвоєння кваліфікаційної  категорії  «спеціаліст    

другої категорії» 

 

Галушка Т.В. 

Відповідність займаній посаді. Відповідає  

раніше встановленому 10 тарифному розряду. 

Лужна Ж.Г. 

 

Всього:         2 

 

 

Майстри виробничого навчання: 

Тарифні розряди Встановлено Підтверджено 

відповідність 

Всього  

                   14         Чайковський О.В. - 1 

       Всього: 1 - 1 
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      Вивчається, узагальнюється та розповсюджується передовий педагогічний досвід 

кращих педагогічних працівників навчального закладу та області.  Протягом навчального 

року вивчався досвід Галушки К.В., викладача фізики«Розвиток  компетентної 

особистості, зорієнтованої на життя в інформаційному середовищі засобами фізичної 

освіти». 

     Поповнено  картотеку ППД  навчального закладу та  області. 

     Створене інформаційно-освітнє середовище освітнє середовище забезпечує відкритий 

доступ учасників освітнього процесу до професійно-орієнтованих інформаційно-

навчальних ресурсів. 

      В закладі проводяться предметні тижні, тижні з професій, конкурси професійної 

майстерності, в рамках яких представлені виставки кращих робіт, новітніх технологій.       

Зміст роботи з педагогічними кадрами характеризується практичною спрямованістю 

методичних заходів, які були проведені. Ефективність методичної роботи підтверджується 

підвищенням рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці. 

Усвідомлюючи те, що набуття необхідних компетентностей протягом усього життя 

сприятиме продуктивності та конкурентності людини на ринку праці; розвиткові 

середовища для інноваційних перетворень, пріоритетними завданнями методичної роботи 

у 2021-2022 навчальному  році будуть: 

-впровадження стандартів професійно-технічної освіти на модульно-

компетентнісній основі з урахуванням запитів роботодавців і потреб ринку праці; 

-впровадження у навчально-виробничий процес  науково-технічних досягнень, 

новітніх виробничих технологій; 

-удосконалення якості освітнього процесу шляхом ефективного використання 

інноваційних педагогічних технологій,  нетрадиційних форм методичної роботи; 

-використання ІТ-технологій у методичному арсеналі педагогічних працівників; 

-становлення сучасного педагогічного працівника як конкурентоспроможного 

фахівця  шляхом підвищення кваліфікації; 

-осучаснення матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення 

навчального процесу; 

-інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, 

психології, передових технологій виробництва, провідного педагогічного і виробничого 

досвіду; 

-формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних 

проблем психолого-педагогічної науки,  прогресивного досвіду; спрямування їх до 

експериментальної діяльності. 

 

 7.Робота по створенню та поліпшенню навчально-матеріальної бази у 

відповідності до вимог державних стандартів. 

  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Предмет 

 

 

Кабінет 

 

 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

(створено, придбано) 

Навчально-методичне забезпечення  

(підручники, посібники, електронні засоби навчання,  

словники, карти настінні, атласи тощо) 

 (перелічити) 

Придбано  

 

Авторські 

посібники 

Публікації у 

друкованих,  

електронних 

виданнях 

Іноземна 

мова 

Іноземної 

мови 

 

- Скрайбінги до тем 
«Іжа», «Культурні 
місця 
Великобританії», 
«Спорт»; 

- тестові завдання 
для контролю 
оцінювання учнів 
згідно тем;  

- картки для quick 
minds до тем 
програми. 
- Доповнено 

стенд: «Готуємось 

до ЗНО». 

 

Мапа 

«Великобританія» 
  

Українська 

мова і 

література 

Української 

мови і 

літератури 

Комплект плакатів 

«Українська 

література. 

Письменники» 

- Доповнено 

стенд: «Готуємось до 

ЗНО». 

 

Словник 

синонімів та 

антонімів 

сучасної 

української мови. 

5–11-й класи. 

Упоряд. О. Ю. 

Богданова, М. В. 

Коновалова 

Словник 

труднощів 

сучасної 

української мови. 

5–11-й класи. 

Упорядник О. М. 

Журенко 

  



Словник 

фразеологізмів 

та сталих 

виразів сучасної 

української мови. 

5–11-й класи 

упорядкування О.

 Ю. 

Богданова, М. В. 

Коновалова 

 

Історія Історії 

Поновлено стенд: 

«Готуємось до ЗНО» 

 
 

  

Захист 

України  

 

Захист 

України  

  

 

Поновлено стенди: 

«Збройні сили 

України на сучасному 

етапі»; 

«Стройова 

підготовка»;  

«Етапи розвитку 

війська» 

- Доповнено 

стенд: «Готуємось до 

ЗНО». 

- Придбано 

макет автомата. 

 

  

 Матема-

тика 

 

 

 

 

 

Математика 

 

Інтерактивна дошка 

StarBoard FX-89WE2 

Мультимедійний 

широкоформатний 

проектор Epson 

EB535W з 

короткофокусним 

об′єктивом 

Документ камера 

Epson ELPDC 07 

Багатофункціональни

й проектор Epson 

L4150 (принтер, 

сканер, копір) 

 

  



Панель 

демонстраційна КМ-

07510 

Персональний 

комп′ютер Impression 

P+ форм-фактора 

десктоп для вчителя  

Джерело 

безперервного 

живлення    

Eaton5E650iUSB 

Мережевий 

комутатор-

маршрутизатор 

Ethernet MIKROTIK 

ROUTERBOARD 

RB951UI-2ND 

3D принтер XYZ 

printing da Vinci1.0 

Professional WiFi 

разом з витратними 

матеріалами на 

навчальний рік та 

гравером XYZ printing 

da Vinci1.0 Pro Laser 

Engraver Module 

Дошка магнітно-

маркерна, біла на 

металевій основі 

Фізика  
Фізики та 

астрономії  

Персональний 

компютер  
 

  

Інформа-

тика 
Інформатики 

Інтерактивна дошка 

StarBoard FX-89WE2 

Мультимедійний 

широкоформатний 

проектор Epson 

EB535W з 

короткофокусним 

об′єктивом 

Документ камера 

Epson ELPDC 07 

Багатофункціональни

 

  



й проектор Epson 

L4150 (принтер, 

сканер, копір) 

Панель 

демонстраційна КМ-

07510 

Персональний 

комп′ютер Impression 

P+ форм-фактора 

десктоп для вчителя  

Джерело 

безперервного 

живлення    

Eaton5E650iUSB 

Мережевий 

комутатор-

маршрутизатор 

Ethernet MIKROTIK 

ROUTERBOARD 

RB951UI-2ND 

3D принтер XYZ 

printing da Vinci1.0 

Professional WiFi 

разом з витратними 

матеріалами на 

навчальний рік та 

гравером XYZ printing 

da Vinci1.0 Pro Laser 

Engraver Module 

Дошка магнітно-

маркерна, біла на 

металевій основі 

 

 

 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ  професійно-технічного циклу 

 

№ 

з/п 

Професія, навчальний 

кабінет, майстерня, 
лабораторія 

Створено, придбано, оснащено, розроблено тощо 



1.  

«Кухар» 

Виробниче навчання  
 

 
 

 

Придбано: 

Стенди: 

 «Куточок з охорони праці» 

 «Прості форми нарізання овочів» 

 «Страви з рибної котлетної маси» 

Жалюзі 
Тумбочки під мийки -2шт. 

Мийки – 2шт. 

2.  

 «Кондитер» 

Виробниче навчання  
Придбано:  

Стенди 

 «Куточок з охорони праці» 

 «Технологічна схема приготування тіста для пряників (сирцевий 

спосіб) 

 «Технологічна схема приготування бісквіту основного» 

Жалюзі 
Блендер – 1шт. 
Столешня – 2шт. 

Кутова полиця – 1шт. 

3.  

«Кухар; кондитер» 

Організація 

підприємств та 
обслуговування 

Придбано:  

Електричний чайник-термос 

Підставка у  вигляді дерева для кенді бару – 1шт.. 
Підставки для кенді бару - 4шт. 
Банки для сипучих продуктів «Luminarc»  – 3 шт.   

4.  

Кухар; кондитер» 

«Технології 
приготування їжі, 

борошняних 
кондитерських 
виробів з основами 

товарознавства; 
гігієни та санітарії 

виробництва» 

Придбано: 

Телевізор SET UP – 1шт. 
Макети: 

 торт «Кравчиня» - 1шт.  

 торт «Капрезе» - 1шт.  

 торт «Комплемент» - 1шт.  

 тістечкок бісквітних – 6 шт.  

 тістечок пісочних – 6шт.  
 цукерок рафаело – 20 шт.  

 тістечок макарони – 7 шт.; 
 кейк попсів – 24 шт.  
Ємності для спецій – 10шт. 

5.  

«Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних»: 

Лабораторія  
«Інформаційних 

технологій; 
бухгалтерського 

обліку; основ 
статистики». 

Придбано: 

Роутер Netis  

  На загальну суму – 31673 грн.за рахунок надходжень до 

спецфонду 

 
8. Робота по підготовці до нового 2021-2022 навчального року та до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

Видано наказ № 64 від 19.05.21 року по навчальному закладу «Про 
підготовку навчального закладу до роботи в новому 2021-2022 навчальному році 

та до роботи в осінньо-зимовий період»,  розроблено інноваційний проект 



«Підготовка училища до роботи у новому 2021/2022 навчальному році та в 
осінньо-зимовий період» ,який розміщений на сайті навчального закладу в 

розділі «Проектний менеджмент».Виконання заходів ,які передбачені в 
реалізації проекту перебуває на постійному контролі, результативність 

виконання розглядаються щомісячно на нараді при директорові. Проводяться 
планові роботи по підготовці теплової мережі до роботи в осінньо -зимовий 

період.  
Вкрай незадовільний стан покрівлі гуртожитку, виготовлена проектно-

кошторисна документація по об’єкту «Капітальний ремонт даху будівлі 

гуртожитку ДНЗ «ПТУ№40 м.Новоукраїнка» на суму 35731грн.  за рахунок 
спецфонду,визначена вартість робіт на даний час 979 999 грн, розрахунки та 

обґрунтування направлено до департаменту освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації,  частини навчально-виробничої (учбової) 

майстерні,проводяться заходи по закупівлі матеріалів за рахунок спецфонду на 
суму 230 000 грн в системі ProZZoro, за рахунок спецфонду заплановано 

усунення місць пошкодження покрівлі, які приводять до затікання вологи  
громадсько-побутового та навчального корпусів. Заплановано технічне 

обстеження будівлі адміністративно учбового (навчального) корпусу  ДНЗ 
«ПТУ№40 м.Новоукраїнка на предмет виконання його доступності для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення з видачею відповідного 
експертного висновку на  за рахунок спецфонду,проведені необхідні роботи на 
суму 20503 грн. 

Підписання актів готовності училища та гуртожитку заплановано до 15 серпня 
2021 року, а акти підготовки теплового господарства до 01.09.2021 року. 

 
9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу. 

У відповідності до плану заходів підготовки училища до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, в навчальному закладі 
проведено:  

- складено акти-дозволи на кабінети, майстерні та спортзал; 
- проведено виміри опору та заземлення за рахунок надходжень 

спеціального фонду; 
- приведено у відповідності до вимог чинного законодавства інструкції з 

охорони праці, проводяться інструктажі з охорони праці з працівниками та 
учнями навчального закладу; 

- проведено перезарядку вогнегасників; 

- закуплено засоби первинного пожежогасіння; 
- кабінети та майстерні забезпечені куточками з охорони праці; 

- проведено перевірку та ремонт опалювальної системи до опалювального 
сезону, складено відповідні акти, проведено навчання по теплогосподарству; 

- проведено ремонтні роботи в електромережі училища; 
- працівники та учні училища забезпечені спецодягом та засобами 

індивідуального захисту відповідно до вимог діючого законодавства; 
- з метою не допущення розповсюдження коронавірусу COVID-19 здійснено 

закупівлю ЗІЗ (маска медична – 19200 шт., антисептик для рук – 200шт по 50мл.,  
дезінфікуюча рідина – 200шт. по 250 мл,, термометр інфрачервоний 



безконтактний – 5 шт. електронні термометри – 20шт,. захисні щити -85 шт., 
пульсоксиметер – 5 шт., ); 

- здійснено страхування членів добровільної пожежної дружини; 
- виготовлено проектну документацію щодо улаштування блискавкозахисту 

в училищі, заплановано в бюджеті за кошти спецфонду на 2021 рік - 222595,00 
грн. для встановлення блискавкозахисту (навчальний корпус, громадський 

корпус, гуртожиток, майстерні) ; 
-  встановленно АПС в приміщеннях навчального закладу перший поверх, 

та гуртожитку перший поверх; 

- проводився благоустрій території навчального закладу: насадження дерев, 
квітів, скошування трави, прибирання та вивіз сміття, тощо; 

 - дистанційно проведено навчання та перевірка знань працівників 
навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

- проводяться чотири рази на рік Тижні з безпеки життєдіяльності згідно 
положення; 

- щомісячно протягом навчального року проводиться практичне 
відпрацювання плану евакуації, згідно графіку; 

- до початку нового навчального року проводяться поточні ремонтні роботи 
кабінетів, майстерень та лабораторій. 

- постійно підтримується належний санітарний стан у всіх приміщеннях 
навчального закладу; 

- виконані заходи по обладнанню та утриманню захисних споруд (ПРУ) у 

відповідності до вимог функціонування навчального закладу в умовах 
підвищеної готовності. 

- систематично  проводились планові та позапланові навчання учасників 
освітнього процесу з метою закріплення та удосконалення умінь та навичок 

поведінки при надзвичайних ситуаціях в умовах військової та терористичної 
загрози в рамках виконання дій до «Дня цивільної оборони» 

• Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього 
процесу:  

- На виконання Закону України «Про освіту» , на підставі Наказу Міністерства 
освіти і науки України від 26.12.2017 року №1669 , яким затверджено 

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, в училищі наказом 

директора від 05.05.2018 року за №120 затверджено Положення про організацію 
роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 
в Державному навчальному закладі «Професійно-технічне училище №40 

м.Новоукраїнка», розміщене на сайті закладу. 
- 19.05.2021  року  видано наказ № 64/1 « Про перевірку готовності  до 2020-2021 

навчального року ДНЗ «ПТУ №40 м. Новоукраїнка»; 
- 15.07.2020  року  видано наказ № 67  «Про організацію роботи з питань 

збереження життя і здоровя учнів»; 
-15.07.2020  року видано наказ № 69  «Про організацію роботи з охорони 

праці» з визначенням відповідальних посадових осіб  за пожежну безпеку та 
виробничу санітарію; Відповідно до  наказу розроблено план заходів на підставі 

яких відповідальними особами проведено низку заходів з пожежної безпеки, 
електробезпеки та  виробничої санітарії.  



- 15.07.2020  року видано наказ № 68   «Про затвердження плану заходів з 
охорони праці; безпеки життєдіяльності на 2020-2021 навчальний рік» 

На виконання протипожежних заходів заплановано 314800 грн, на червень 
місяць виконано заходів на суму 52464,28 грн за рахунок спецфонду.  

Встановленно АПС на суму 375 тис грн.(навчальний корпус та гуртожиток) за 
рахунок бюджетних коштів. 

 За 2020-2021 навчальний рік у  закладі  не виявлено жодного випадку 
пожеж. Кожен кабінет, майстерню, лабораторію забезпечені куточками з 
охорони праці та  засобами з пожежогасіння. З працівниками та учнями 

навчального закладу проводяться інструктажі з пожежної безпеки, 
електробезпеки, надання першої медичної допомоги та інші необхідні 

інструктажі. 
Класні керівники та майстри виробничого навчання проводять з учнями 

інструктажі, та бесіди з безпеки життєдіяльності, згідно графіка.  За 2020-2021 
навчальний рік не виявлено жодного випадку травматизму учнів . 

За 2020 – 2021 серед працівників навчального закладу за вказаний період 

не зафіксовано травматизму під час виконання посадових обов’язків на 

виробництві, але зафіксовано 2 випадки травматизму в побуті. 

В порівнянні з показниками минулого навчального року відбулось значне 

зменшення травмування учасників освітнього процесу в побуті, що вказує на 

достатній рівень проведення роботи у сфері охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.. 

На 23 червня 2021 року  працівники училища , посади яких входять до 

переліку робіт підвищеної небезпеки пройшли відповідне навчання та проведені 
заходи щодо декларування робіт підвищеної небезпеки.  
 

 

10.Виховна робота,соціально-психологічний супровід, волонтерська 
діяльність. 

  

Поповнення  матеріально-технічної бази 

№ з/п 
Створено, придбано, оснащено 

В гуртожитку В закладі освіти 

1 

Створено: 

Стенди «Інформаційний вісник» 

(поновлено) 

             « Здоров’я – це важливо» 

              « Санітарний бюлетень» 

 

Створено: 

Куточок « Здоровий спосіб життя» 

(поновлено) 

 Постійно змінний «Наші                    

досягнення» 

Придбано: м’ячі футбольні – 2 

                      

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ, ЯКІ 

ДОСЯГЛИ ЗНАЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ (участь та досягнення у 

Всеукраїнських та регіональних конкурсах, заходах) 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Переможці та учасники обласних, 

Міжнародних та Всеукраїнських  
конкурсів (диплом або 

сертифікат, місце) 

Участь у заходах 
виховного 

спрямування 
різних форм 

проведення та 

рівнів  (вказати 
тематику заходу, 

організатора, 
тему виступу 

учасника) 

Узагальнено 

передовий 
педагогічни

й досвід на 
рівні 

навчального 

закладу з 
проблеми 

 (у 
поточному 

навчальному  

році)   

педагоги  учні 

1 Іщенко Надія 

Петрівна 

участь в онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області «Роль і 

місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; 

участь у 

Всеукраїнськом

у вебінарі 

«Виховна 

система 

ЗП(ПТ)О як 

оптимальний 

простір життя та 

творчості 

особистості»; 

участь у 

Міжнародній 

агропромисловій 

виставці 

«АгроЕкспо -

2020»; 

 

участь у онлайн 

семінарі 

«Технологія 

створення хмар 

тегів та ідеї їх 

використання у 

виховних 

заходах»; 

виступ на 

всеукраїнськом

у вебінарі 

«Виховна 

система 

ЗП(ПТ)О як 

оптимальний 

простір життя 

та творчості 

особистості»; 

участь в 

обласному 

семінарі-

практикумі 

методистів 

ЗП(ПТ)О «Роль 

методиста у 

формуванні 

позитивного 

іміджу ЗП(ПТ)О 

та налагодженні 

освітньої 

взаємодії 

педагогічного 

колективу» 

 



 

 

 

2 Клименко 

Марина 

Вікторівна 

Участь в 

Всеукраїнськом

у онлайн – 

марафоні на 

тему 

«Толерантна 

освіта – 

запорука 

здорового 

суспільства» 

Сертифікат 

ZN925492 

 

 

 

3 Панасенко 

Оксана 

Валеріївна 

участь в онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області «Роль і 

місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О». 

 

 

 

4 Сажієнко 

Тетяна 

Валеріївна 

участь в онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

 

 

 



технічної) освіти 

області «Роль і 

місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; 

участь в 

обласному 

відкритому 

конкурсі серед 

активної молоді 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної), 

фахової 

передвищої та 

вищої освіти 

«Ярмарок 

авторських 

проектів»; До 

Дня 

толерантності 

відеоролик « 

Стежина до 

мами» 

5 Дмитрух 

Тетяна 

Володимирівн

а 

участь в онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області «Роль і 

місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

 

 

 



ЗП(ПТ)О». 

6 Маринкевич 

Альбіна 

Іванівна 

участь в онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

області «Роль і 

місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; 

участь у 

Всеукраїнськом

у вебінарі 

«Виховна 

система 

ЗП(ПТ)О як 

оптимальний 

простір життя та 

творчості 

особистості» 

 

 

 

7 Ляшков Богдан 

 

 участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

 

 



виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; До 

Дня 

толерантності 

відеоролик « 

стежина до 

мами» 

8 Фрунза Віталій  участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О». 

 

 

9 Бершацький 

Анатолій 

 участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

 

 



процесі 

ЗП(ПТ)О». 

10 Райлян 

Микола 

 участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; 

участь в 

обласному 

відкритому 

конкурсі до 

Дня землі 

«Екологічний 

етюд» ;участь 

в обласному 

етапі 

Всеукраїнської 

виставки – 

конкурсі 

декоративно – 

ужиткового і 

образотворчог

о мистецтва 

«Знай і люби 

свій край» 

 

 

11 Музиченко 

Катерина  

 участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

 

 



виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»;  

участь в 

обласному 

літературному 

конкурсі 

авторських 

творів «Батл 

поетів» - ІІ 

місце ; 

«Ярмарок 

авторських 

проектів» у 

номінації 

«Кращий 

національно-

патріотичний 

проект» 

«Стежками 

Новоукраїнки» 

здобули 

перемогу;  

участь в 

обласному 

конкурсі 

молодіжного 

гумору «Tik 

Tok Party 

Гуморок Ок» 

12 Єфтодій Денис  участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

 

 



виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О». 

13 Коваленко 

Максим 

 участь в 

онлайн-

семінарі для 

заступників 

директорів з 

навчально-

виховної 

роботи 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти області 

«Роль і місце 

краєзнавчої 

роботи в 

навчально-

виховному 

процесі 

ЗП(ПТ)О»; 

участь в 

обласному 

етапі 

Всеукраїнської 

виставки – 

конкурсі 

декоративно – 

ужиткового і 

образотворчог

о мистецтва 

«Знай і люби 

свій край»  

 

 



14 Головачка 

Каріна  

 участь в 

обласному 

літературному 

конкурсі 

авторських 

творів «Батл 

поетів» - ІІІ 

місце; участь в 

обласному 

конкурсі 

молодіжного 

гумору «Tik 

Tok Party 

Гуморок Ок» 

 

 

15 Велісевич 

Олександр 

 участь в 

обласному 

конкурсі 

молодіжного 

гумору «Tik 

Tok Party 

Гуморок Ок» 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 

№ з/п Технологія Хто впроваджує 

1. Технологія формування творчої особистості 

(передбачає врахування вікових та індивідуальних 

особливостей здобувачів освіти) 

Іщенко Н.П. 

2 Технологія розвитку критичного мислення 

 ( передбачає вміти самостійно вчитися та працювати 

з різними джерелами інформації) 

Сажієнко Т.В. 

3 Інформаційно -  комунікаційні технології  

( використання ІКТ дає можливість використовувати 

здобутки новітніх інформаційних технологій) 

Клименко М.В. 

4 Інтерактивні технології  

( діалогове навчання , яке веде до взаєморозуміння , 

взаємодії , взаємного вирішення загальних завдань) 

Галушка К.В. 

5 Створення ситуації успіху 

( досягається лише тоді , коли саме дитина визначає 

результат як успіх) 

Панасенко О.В. 

6 Технологія життєвого проектування  Лисенко Л.В. 



( дозволяє особистості краще орієнтуватися у своєму 

внутрішньому світі ) 

 

ПРАВОВИХОВНА РОБОТА В  ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

№ з/п 

Засідання ради 
профілактики 

правопорушень 
(кількість, проблема, 

дата) 

Кількість 

злочинів за 
навчальний рік 

Кількість 

адміністративних 
правопорушень за 

навчальний рік 

Кількість учнів, 

які перебувають 
на обліку 

1 5 засідань : 

22.09.2020 –  

обговорення плану 

спільних заходів з 

правоохоронними 

органами щодо 

попередження 

злочинності  та 

правопорушень , 

покращення правової 

освіти серед 

здобувачів освіти; 

20.10.2020 – правове 

виховання молоді та 

профілактика 

правопорушень; 

26.02.2021 – 

попередження 

суїцидальних намірів 

серед підлітків; 

24.03.2021 – стан 

відвідування занять 

учнями «групи 

ризику»; 

20.05.2021 –

попередження 

виникнення стресів та 

формування стратегії 

антистресової 

поведінки учасників 

навчально – виховного 

процесу; 

16.06.2021 – 

організація  літнього 

відпочинку здобувачів 

- 1 12 

внутріучилищно

му  



освіти , які 

перебувають на 

обліку. 

 

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО 

№ з/п 
Підприємство, установа, 

організація 
Форми співпраці 

1 Центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Спільні профілактичні  заходи;участь у засіданнях 

Ради профілактики правопорушень;здійснення 

спільних рейдів у сім’ї, які перебувають на обліку та 

виявлення сімей та дітей , які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

2 Новоукраїнська  центральна  

бібліотека 

Проведення спільних виховних заходів;участь у 

районних конкурсах, майстер – класах, вікторинах, 

тренінгах». 

3 Центр дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» 

Участь у районних заходах: спартакіади, тренінги, 

квести, ігри. 

4 Комунальний заклад «Міський  

інклюзивно – ресурсний центр» 

Проведення спільних заходів, зустрічей 

професійного спрямування, майстер – класів 

5 ГО «Молодіжний центр 

Кіровоградської області» 
Участь у проектах; тренінгах 

6 ГО «Обласний жіночий 

інформаційний центр» 
Участь у тренінгах  

7 Всеукраїнська  асоціація  

молодіжного співробітництва 

«Альтернатива – В»  

Участь у проектах, заходах, тренінгах 

8  Центральноукраїнський державний 

будинок художньої та технічної 

творчості  

Участь в обласних конкурсах, фестивалях, проектах, 

виставках; поетичний батл поетів. 

  Виховна робота в закладі проводилась з урахуванням науково-методичної 

проблеми. 

Проблеми організації виховної роботи розглядалися на засіданнях 

педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань 

класних керівників, засіданнях ради закладу. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19», з 

12 березня 2020 оголошено карантин і  всім освітнім закладам було 

рекомендовано налагодити можливість отримувати знання та спілкуватись з 

педагогами, батьками та учнями за допомогою дистанційних технологій. Отож, 



карантин не став приводом для припинення навчання, а особливо виховання 

здобувачів освіти. Така форма роботи сучасна, цікава, і можливо, у перші дні 

була не зовсім зрозумілою. Але співпраця адміністрації, класних керівників, 

здобувачів освіти, соціально-психологічної служби в закладі не припиняється, а 

проводиться у нових сучасних формах . 

За період карантину, дистанційно здійснювалася виховна діяльність. 

Згідно плану виховної  роботи  навчального закладу  проводилися (по 

можливості) заплановані заходи. Для організації   заходів  було створено 

групи  у Viber. Результати роботи публікувалися на сторінці закладу у Фейсбук 

та сайті навчального закладу. 

У основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток 

особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, 

оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками 

громадянина України.  

 30 вересня - Участь навчального закладу у Міжнародній 

агропромисловій виставці «АгроЕкспо -2020» - шлях у аграрне 

майбутнє сучасної України, демонстрація можливостей училища у 

підготовці конкурентоздатного робітника агропромислової галузі. 

 6 жовтня 2020 року викладачі Державного навчального закладу « 

Професійно – технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Іщенко Н.П. 

та Клименко М.В. взяли участь в обласному вебінарі «Від творчого 

задуму до реалізації ідеї» 

16 грудня 2020 року на платформі Zoom відбувся онлайн-семінар для 

заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області «Роль і місце краєзнавчої роботи в 

навчально-виховному процесі ЗП(ПТ)О». 

Досвідом роботи з означеного питання поділилися педагогічні працівники 

державного навчального закладу «Професійно – технічне училище № 40  

м. Новоукраїнка»: 

 Наєвська Наталія Миколаївна, заступник директора з навчально – 

виховної роботи; 

 Сажієнко Тетяна Валеріївна, викладач професійно – теоретичної 

підготовки; 

 Іщенко Надія Петрівна, викладач інформатики; 

 Панасенко Оксана Валеріївна, викладач історії; 

 Дмитрух Тетяна Володимирівна, бібліотекар; 

 Маринкевич Альбіна Іванівна, бібліотекар 

 26 квітня 2021 року педагогічні працівники державного навчального 

закладу «Професійно-технічне училище №40 м.Новоукраїнка» 

прийняли участь у віртуальній подорожі лабораторіями та 



навчально-виробничими комплексами закладів П(ПТ)О області з 

професій «Кухар», «Кондитер», «Майстер ресторанного 

обслуговування». 

 28 квітня 2021 року відбувся Всеукраїнський вебінар, проведений 

навчально – методичним кабінетом професійно – технічної освіти у 

Кіровоградській області на платформі Google Meet «Виховна система 

ЗП(ПТ)О як оптимальний простір життя та творчості особистості». 

 Досвідом роботи поділились педагогічні працівники ДНЗ 

«Професійно – технічне училище № 40 м. Новоукраїнка» : 

 Іщенко Надія Петрівна, класний керівник, з теми «Розвиток творчої 

особистості шляхом залучення до всіх напрямків виховної 

діяльності», 

 Маринкевич Альбіна Іванівна, бібліотекар училища, з теми «Робота 

бібліотеки ЗП(ПТ)О як складова створення оптимального простору 

життя та творчості особистості». 

У рамках екологічного виховання протягом 2020 -2021 навчального року 

відбулись місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти з покращення 

прилеглої до навчального закладу території. 

Класними керівниками протягом 2020-2021 навчального року проводились 

виховні години з різноманітних тем. Допомогу класним керівникам у проведенні 

надають соціальний педагог Зарудніцька А.О. та психолог Бузян М.В., які 

проводять анкетування учнів, індивідуальні бесіди, консультації тощо.  

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в училищі в 2020-2021 

навчальному році працювали класні керівники, соціальний педагог, бібліотекарі, 

заступник директора з виховної роботи. 

У становленні системи виховної роботи важлива роль 

відводиться   методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники. 

У рамках даного напрямку роботи в навчальному закладі протягом року 

проведено вісім засідань методичних об’єднань класних керівників, на яких 

розглянуто питання аналізу виховної роботи за попередній навчальний рік, 

ознайомлено з програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, 

сплановано основні виховні заходи, проведено обмін досвідом щодо формування 

успішної особистості; відбулися індивідуальні консультації, які були спрямовані 

на розвиток творчого підходу класного керівника до своїх обов’язків, 

використання в роботі інноваційних виховних технологій,   розвиток художньо-

естетичного виховання, впровадження в практику роботи принципів 

безконфліктного спілкування, подолання жорстокого  поводження з дітьми.  

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять 

учнями, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з 

батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер 

та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної 



поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, 

проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають 

до роботи у класі та в навчальному закладі . Кропітку роботу з учнями з 

попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, 

порушень дисципліни проводили класні керівники.  

Проаналізувавши роботу навчального закладу за 2020-2021 навчальний 

рік, слід зазначити, що всі учні навчального закладу були задіяні в навчально -

виховному процесі, залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної 

та позаучилищної роботи. Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб 

виховати справжніх громадян України, людей, спроможних увійти у нове життя 

та йти обраним шляхом.  

  Тож з нетерпінням чекаємо спілкування наживо, а  кожен з нас свідомий того, 

що посткарантинні зустрічі, в основу яких покладено безліч нових ідеї, 

неодмінно відбудуться. 

    Протягом 2020-2021 навчального року значна увага приділялась створенню 

належних умов для навчання учнів ,які потребують додаткового соціального 

супроводу.. Проводилося обстеження матеріально-побутових умов проживання, 

дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, традиційні доброчинні 

акції з покращення матеріального становища та надання посильної допомоги 

дітям  даної категорії.  

Аналізуючи роботу  закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік, слід 

зазначити, що всі учні були задіяні в освітньому процесі, залучені до роботи 

гуртків, спортивних секцій, позакласної та позаурочної роботи. Педагоги закладу 

докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України, людей, 

спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.  

В навчальному закладі навчаються учні соціально незахищеної категорії, з 

них: 

15 учнів пільгової категорії :  

- діти – сироти - 1; 
- діти під опікою - 8; 

- діти ПБП – 6; 
- діти АТО – 4; 
- діти з малозабезпечених сімей – 4; 

- діти з багатодітних сімей – 55; 
- діти з неповних сімей – 44. 

Значна робота в училищі спрямована на вивчення та впровадження в 

освітній процес змін та нових нормативно-законодавчих актів які регламентують 



інклюзивну освіту та соціально-психологічний супровід осіб ,які відносяться до 

категорії учнів з особливими освітніми потребами. 

З перших днів перебування учнів в навчальному закладі соціально – 

психологічною службою проводиться діагностика щодо адаптації учнів до 
навчання. Вивчаються індивідуальні особливості учнів, розробляються 
індивідуальні картки на кожного учня. Протягом  2020 - 2021 року проводилось 

індивідуальне та групове консультування із соціальних питань з учнями, 
викладачами, батьками; надавалась допомога класним керівникам та майстрам 

в/н в аналізі й оцінці соціальних факторів, що ускладнюють процес 
самовизначення учня: «Порадь мені…», «Як уникнути  агресії та конфліктів?», 

«Світ підлітка», «Розпочни із себе», «Відчуй себе потрібним …», «Шлях 
довіри», «Зміни своє життя», «Шляхи вирішення конфліктів», «Обери здоровий 

спосіб життя», «Шкідливі звички», «Профілактика булінгу в учнівському 
середовищі» «Торгівля людьми», «Репродуктивне здоров’я».  Надавались 

індивідуальні консультації  майстрам в/н та класним керівникам щодо 
соціального супроводу дітей пільгової  категорії та дітей з особливими освітніми 

потребами: «Права людини та гідний рівень життя», «Форми роботи з дітьми з 
особливими освітніми потребами», «Соціальний супровід учнів пільгової 

категорії», «Шляхи подолання підліткової агресії», «Поняття насильства та види 
насильства», «Булінг в учнівському середовищі». 

Протягом року проводились соціальні дослідження, вивчались взаємини 

дорослих з підлітками та їхній мікроклімат в колективі та в сім’ї. Проведено 
соціально – педагогічні дослідження щодо виявлення  рівня знань учнів  про свої 

права ( «Твої права та обов’язки», «Свої права ти добре знай, їх шануй та 
захищай», «Конвенція ООН про права дитини», «Закон і ми»). Постійно 

надаються консультації  щодо індивідуального підходу педагогів до учнів  в 
умовах колективної роботи. Проводиться діагностика міжособистісних відносин 

(опитувальник – методика Т.Лірі), діагностика комунікативної сфери( методика 
«Потреба в спілкуванні»),  тест – опитувальник акцентуацій характеру Леонарда 

– Шмішека; тест – опитувальник «Потреба в досягненні» (Ю.Орлов), тест – 
опитувальник «Потреба в спілкуванні»(Ю.Орлов); шкала визначення ступення  

самоповаги  Розенберга; методика «Ваша тривожність»;  особистий запитальник  
Г.Айзенка.  В подальшому результати діагностики обговорювались  на 

методичному об єднанні класних керівників, на засіданнях педагогічної ради: 
 «Методи роботи з дітьми «групи ризику», «Соціальний супровід учнів з 
особливими освітніми потребами та учнів пільгової категорії»; на  батьківських 

зборах: «Помилки і недоліки виховання дітей у сім ї», «Насилля в сім ї», «Булінг 
в учнівському середовищі»; на засіданнях інструктивно – методичних нарадах 

розглядалися  питання «Про організацію  індивідуальної роботи  з учнями  з 
особливими  освітніми  потребами», «Вивчення контингенту І курсу»,  «Про  

позаурочну роботу з учнями з особливими освітніми потребами». Щомісяця 
проводяться  засідання  ради профілактики  та ради гуртожитку.  

Соціально – психологічний супровід дітей з особливими освітніми 
потребами та учнів пільгової категорії, в навчальному закладі  спрямований  на 

створення соціально – психологічних умов для успішного навчання та 
психологічного розвитку дітей  в різних ситуаціях.  



Протягом 2020 – 2021 навчального року було здійснено 11 рейдів у 
проблемні сім’ї учнів. Здійснено акти обстеження житлово – побутових умов 

проживання дітей з малозабезпечених сімей, дітей «групи ризику», дітей з 
багатодітних сімей. Відвідувались батьки за місцем роботи (5). Спільно зі 

службою у справах дітей здійснюються рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок» 
(5). 

Лідери учнівського самоврядування активно приймали участь в 
училищних, районних та обласних заходах. 
 На внутрішньому училищному обліку перебуває 12 учнів «групи ризику».  

З метою забезпечення впровадження постанови Кабінету Міністрів від 
17.04.2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками 

осіб,які здобувають освіту в закладах професійної(професійно-технічної) освіти» 
в навчальному закладі розроблено та відповідним чином затверджено Порядок 

забезпечення гуртожитком осіб,які здобувають освіту в училищі та Правила 
внутрішнього розпорядку для осіб , які проживають в гуртожитку 

училища.Проведено розрахунки  по поліпшенню умов проживання в гуртожитку 
та направлено клопотання до управління освіти і науки  облдержадміністрації з 

метою забезпечити фінансовий ресурс для впровадження даного законодавчого 
акту. 

На період перебування здобувачів освіти в умовах карантину постійно 
проводився соціально-психологічний супровід учнів , які відносяться до 
пільгових категорій, неповнолітніх учнів, учнів , які відносяться до категорії осіб 

з особливими освітніми потребами ,здобувачів освіти ,які за поданням класних 
керівників та майстрів в/н потребували психологічної підтримки та допомоги. 

11.Спортивно-масова робота. 

Активні заняття спортом, відповідальне відношення до здорового способу 

життя є фундамент активної життєвої позиції нашого учня , його готовності 
знайти себе в соціумі. 

В навчальному закладі створено належні умови для масового залучення 
учнів до навчальної, оздоровчої спортивно-масової роботи. В спортивній залі, 

тренажерній залі, на футбольному, волейбольному, баскетбольному, 
гімнастичному майданчиках учні охоплені загальною фізичною підготовкою, 

спортивними іграми. Активно працюють гуртки з шахів, шашок, тенісу 
настільного. 

Навчально-матеріальна база для регулярних занять фізичною культурою і 
спортом є важливим чинником, тому адміністрація училища сприяє збереженню 
існуючої та постійному поновленню навчально-матеріальної бази. 

Проведення уроків фізичної культури, тренування в спортивних секціях в 
позаурочний час, а потім реалізація спортивних досягнень особистих та в складі 

команди в училищних, районних, обласних змаганнях – це система залучення 
учнів до спортивно-масової роботи. 

Традиційними є участь учнів та їх наставників в різних видах спортивних 
змагань на рівні району та області. На базі навчального закладу проводяться 

районні змагання з шахів , шашок та настільного тенісу. 
Хід та результати спортивного життя колективу широко висвітлюються на  

сайті училища. 



Спортивно-масова робота це важливий елемент національно-патріотичного 
виховання, підготовка випускників до дорослого самостійного життя,захисту 

України від зовнішньої агресії. Наші випускники гідно виконують військовий 
обов’язок по захисту державної незалежності, використовуючи прикладні знання 

та вміння з військової та фізичної підготовки здобуті в процесі навчання, та 
позаурочному гуртку "Козацька наснага" 

 
12.Робота бібліотеки, її книжковий фонд. 

Загальний фонд бібліотеки : 21618 примірників. 

Фонд підручників  4485 ,що становить забезпеченість 73,1%. 
Серед них: 

• Загальноосвітня підготовка 2759 примірник , забезпеченість 93,5%; 
• Загально професійна підготовка 379 примірників, забезпеченість 33,8%; 

• Професійно – теоретична підготовка 1106 примірників, забезпеченість 
65%. 

 
Освітній процес в закладі освіти зорієнтований на озброєння учнів 

знаннями, у зв’язку з цим, діяльність училищної  бібліотеки минулого 
навчального року була спрямована на формування системи бібліотечно-

бібліографічних знань, формування мовної культури школярів, громадянської 
грамотності, забезпечення художньою, довідковою, науково-педагогічною 
літературою, пошук нових форм роботи, здатних посилити роль книги у 

навчально-виховному процесі. 
Основним завданням нашої бібліотеки є інформаційна підтримка 

освітнього процесу в училищі, особливо в період проведення освітнього процесу 
з використанням  дистанційних форм навчання.  Викладачі, майстри 

виробничого навчання та здобувачі освіти сьогодні навіть більше, ніж завжди, 
потребують нашої допомоги. Тож наша бібліотека теж застосовувала  

дистанційні форми обслуговування. 
А ще карантин – це час для самоосвіти, вивчення досвіду роботи інших 

бібліотек, ознайомлення з хмарними платформами для проведення онлайн-
конференцій та багато іншого. 

Участь в навчально-практичних онлайн-семінарах та вебінарах: 
- онлайн-семінар «Сучасні форми роботи в бібліотеці: бібліоквест» 

GoogleMeet; 
- методична консультація «Я це знаю, я це вмію» Класна оцінка; 
- семінар «Додатки Google в роботі бібліотеки»GoogleMeet; 

- школа бібліотекаря «Технологія створення інтерактивних плакатів» 
GoogleMeet; 

- конференція «Технологія створення вебквестів» Zoom. 
Участь у конкурсах та проектах: 

- участь у квест-галереї «Перфоманс» під час обласного семінару викладачів 
технології та інформатики; 

- участь у краєзнавчому проекті «Стежками Новоукраїнки»; 
- участь в обласному літературному конкурсі авторських творів «Батл поетів» 

(Музиченко Катерина – ІІ місце, Головачка Каріна – ІІІ місце); 



- участь у Всеукраїнському вебінарі«Виховна система ЗП(ПТ)О як 
оптимальний простір життя та творчості особистості» з темою «Робота 

бібліотеки ЗП(ПТ)О як складова створення оптимального простору життя  та 
творчості особистості». 

У 2020-2021 навчальному році бібліотека закладу освіти використовувала  

ресурси для дистанційного інформування читачів Facebook, Zoom. Для 

висвітлення знаменних подій та історичних дат, ювілеїв визначних особистостей 

використовувались форми презентації, відео.  

Це були матеріали до історичних подій: 

- «З Днем Соборності України»; 
- «Бій під Крутами»; 

- «Афганістан болить в моїй душі»; 
- «До Дня Героїв Небесної сотні»; 

- «До дня визволення міста Новоукраїнка»; 
- «Чорнобиль – біль і трагедія України»; 

- «Ми – європейці!»; 
До дня народження Лесі Українки, Тараса Шевченка, Ліни Костенко.  

А також до святкових дат: 

- «Стрітення Господнє»; 
- «До дня закоханих»; 

- «Масляна – народне свято»; 
- «Вода – джерело життя»; 
- «День довкілля»; 

- «Всесвітній день Землі»; 
- «Зі святом Великодня!»; 

- «З Міжнародним днем музею»; 
- «З Днем вишиванки». 

Здобувачі освіти мали можливість спостерігати за подіями і тримати 

інтерактивний зв'язок з бібліотекою свого закладу освіти. 

В бібліотеці кожного дня відбувався відбір  навчальних матеріалів для вчителів, 

рекомендації для учнів та поради  по популяризації книги та читання на період 

карантину. 

  Також проводиться робота з фондом підручників та художньої літератури. 

Нові підручники потребують обробки, обліку.Проводиться аналіз за читацькими 

формулярами по виявленню боржників бібліотеки. Продовжується робота над 

створенням електронної картотеки художньої літератури. 

В цьому навчальному році до бібліотеки  закладу освіти  надійшли 

підручники  по професіях – 175 примірників (для кухарів, 

електрогазозварювальників, трактористів).  

Постійно ведеться санітарно-гігієнічна обробка дезінфікуючими засобами 

приміщень бібліотек, книжкових стелажів, полиць тощо з метою забезпечення 
умов протиепідемічного режиму. 



13.Фінасово-господарська діяльність. 

Фінансування по загальному фонду на 2020-2021 н.р. проводилось 

відповідно до плану бюджетних надходжень, видатки проводились за 
захищеними статтями. 

За період 2020 року на суму 14млн.091тис.профінансовано: 
-заробітна плата  : 8млн.194 тис.грн.; 

-нарахування на заробітну плату:1млн.777тис. грн; 
-продукти харчування : 569.6т. грн; із них видатки на виплату компенсації 

396.0т. грн; 

-оплата послуг (крім комунальних)(інтернет,трив.кнопка,пожежна 
сигналізація) : 431.2т. тис.грн.; 

-водопостачання та водовідведення :17.7т. грн.; 
-оплата  енергоносіїв :168.3т.грн.; 

-оплата інших енергоносіїв (вугілля ,дрова):553.7т.грн.; 
-соціальне забезпечення : 2млн.111тис.грн.;(стипендія,соціальні виплати 

при працевлаштуванні) 
-окремі заходи по реалізації державних програм( підвищен.кваліфікації)-

1.9т.грн.; 
-видатки на відрядження- 1т.грн.; 

-медикаменти -172,5т.грн.; 
 (Таблиця № 9). 
 

ЗВІТ                                                                                                                                      
про використання  коштів по кодам економічної  класифікації     

2111,2120 за      2020 р  по загальному фонду                                                                                             
ДНЗ  "ПТУ №40  м.  Новоукраїнка "  

    

обласний 

КЕКВ 

Заплановано на    2020 р 

Касові 
видатки за                 

2020р. 

Кредиторська 

заборгованість 
станом на 

01.01.2021р. Вид видатків 
сума, 
грн 

2111 Основна  заробітна  плата 3729365,59 2907115,84   

2111 
Додаткова   заробітна  
плата 2868134,41 3701671,62 0,00 

2111   в т.ч.         

2111 вислуга  років 481778,76 372495,41   

2111 престиж  праці 468571,80 344906,8   

2111 
перевірка  письмових 
робіт 769,68 418,75   

2111 
завідування  
кабінетами,лабораторіями 52005,12 35669,17   

2111 метод.комісії 21530,40 16697,69   



2111 за класне  керівництво 29187,96 27741,93   

2111 за контрактом 30% 32440,56 22123,88   

2111 за гуртожиток 10% 19183,68 15007,02   

2111 

за години викладачам ,виконані  
понад встановлене річне 
навантаження (перечитка)   4390,53   

2111 

доплата за 
роз.зони,тимчас.відсут.прац,склад і 
напруж., лопл.військ.облік   330354,84   

2111 

середньоденна заробітна  

плата  (за  період 
відрядження)   6757   

2111 
оплата  праці 2/3  тарифної 
ставки   15159,45   

2111 індексація       

2111 допл.бібліо текарям 21894,00 19592,83   

2111 за нічні годинни 67524,00 42350,49   

2111 за  святкові 10562,00 5571,83   

2111 
оплата за роботу з 
дез.засобами 8250,00 6284,97   

2111 

допомога на оздоровлення 
,допомога на вирішення  
соц.побут.питань  бібліотекарю 7298,00 3446   

2111 премія   577955   

2111 відпустка   688056,38   

2111 
допомога на 
оздоровлення 295404,45 238151   

2111 винагорода 167256,00 137579   

2111 
Доплата до мінімальної  
заробітної плати  1184478,00 790961,65   

2111 Всього   зар.плати 6597500,00 6608787,46   

2111 лікарняні ( перші 5 днів)   8712,54   

2111 ВСЬОГО ПО КЕКВ 2111 6597500,00 6617500,00 0 

          

2120 
Нарахування на заробітну 
плату   1444900 1428500   

          

  Всього по КЕКВ 2120 1444900 1428500 0 

          

 



ЗВІТ                                                                                                                                      
про використання  коштів по кодам економічної  класифікації     

2111,2120 за    2020 р  по загальному фонду                                                                                             
ДНЗ  "ПТУ №40  м.  Новоукраїнка "  

    

субвенція 

КЕКВ 

Заплановано на    2020 р 

Касові 

видатки 
за                 

2020р. 

Кредиторська 

заборгованість 
станом на 

01.01.2021р. Вид видатків 
сума, 
грн 

2111 Основна  заробітна  плата 845881,92 699528,50   

2111 Додаткова   заробітна  плата 1247718,08 875274,85   

2111   в т.ч.         

2111 вислуга  років 195336,96 156875,60   

2111 престиж  праці 169176,68 139906,63   

2111 перевірка  письмових робіт 37752,36 32186,89   

2111 
завідування  
кабінетами,лабораторіями 53597,64 47124,40   

2111 метод.комісії 13013,88 11456,27   

2111 за класне  керівництво 95314,56 84990,37   

2111 

за години викладачам ,виконані  понад 
встановлене річне навантаження 
(перечитка)   6387,42   

2111 

доплата за 
роз.зони,тимчас.відсут.прац,склад 
і напруж.   4080,93   

2111 
середньоденна заробітна  плата  
(за  період відрядження)   2447,92   

2111 індексація       

2111 допомога на оздоровлення 69828,00 47929,00   

2111 премія 68874,00 60215,75   

2111 відпустка   235546,67   

2111 винагорода 69828,00 46127,00   

2111 інше 474996,00     

2111 Всього   зар.плати 2093600,00 1574803,35 0 



2111 лікарняні ( перші 5 днів) 0 2003,9   

2111 ВСЬОГО ПО КЕКВ 2111 2093600,00 1576807,25   

          

2120 
Нарахування на заробітну 
плату   356093 348682,46   

    104507 111917,54   

  Всього по КЕКВ 2120 460600 348682,46   

          

 

ЗВІТ                                                                                                                                      
про використання  коштів по кодам економічної  класифікації     

2111,2120 за  І квартал     2021 р  по загальному фонду                                                                                             
ДНЗ  "ПТУ №40  м.  Новоукраїнка "  

    

обласний 

КЕКВ 

Заплановано на    2021 р Касові 

видатки за 
I квартал                

2021р. 

Кредиторська 

заборгованість 
станом на 

01.04.2021р. Вид видатків 
сума, 
грн 

2111 Основна  заробітна  плата 4745396,58 1037138,55   

2111 
Додаткова   заробітна  
плата 3380803,42 753762,35 0,00 

2111   в т.ч.         

2111 вислуга  років 550758,76 134151,54   

2111 престиж  праці 586910,43 126235,57   

2111 
перевірка  письмових 
робіт 167,23 41,52   

2111 
завідування  
кабінетами,лабораторіями 52363,57 13000,41   

2111 метод.комісії 26012,74 6458,22   

2111 за класне  керівництво 52025,48 6452,74   

2111 за контрактом 30% 31940,37 7929,9   

2111 за гуртожиток 10% 20761,84 5154,6   

2111 

за години викладачам ,виконані  
понад встановлене річне 
навантаження (перечитка)       

2111 

доплата за 
роз.зони,тимчас.відсут.прац,склад і 
напруж., лопл.військ.облік   74053,4   



2111 

середньоденна заробітна  
плата  (за  період 
відрядження)       

2111 
оплата  праці 2/3  тарифної 
ставки       

2111 індексація       

2111 допл.бібліо текарям 26462,50 6568,5   

2111 за нічні годинни 66487,00 16471,8   

2111 за  святкові 16314,00 2910,79   

2111 
оплата за роботу з 
дез.засобами 6452,60 1492,77   

2111 

допомога на оздоровлення 
,допомога на вирішення  
соц.побут.питань  бібліотекарю 8758,00     

2111 
допомога на  оздоровлення  
сестрі  медичній 3872,00     

2111 премія   51575   

2111 відпустка   24329,94   

2111 
допомога на 
оздоровлення 249560,00     

2111 винагорода 206939,00     

2111 
Доплата до мінімальної  
заробітної плати  1475017,90 276935,65   

2111 Всього   зар.плати 8126200,00 1790900,90   

2111 лікарняні ( перші 5 днів)   3105,65   

2111 ВСЬОГО ПО КЕКВ 2111 8126200,00 1794006,55 0 

          

2120 
Нарахування на заробітну 
плату   1787800 394779,36   

          

  Всього по КЕКВ 2120 1787800 394779,36 0 

          

 

ЗВІТ                                                                                                                                      
про використання  коштів по кодам економічної  класифікації     

2111,2120 за  І квартал     2021 р  по загальному фонду                                                                                             
ДНЗ  "ПТУ №40  м.  Новоукраїнка "  

    

субвенція 

КЕКВ 

Заплановано на    2021 р 

Касові 
видатки 

за І 
квартал                

2021р. 

Кредиторська 

заборгованість 
станом на 

01.01.2021р. Вид видатків 
сума, 
грн 



2111 Основна  заробітна  плата 981364,97 243645,18   

2111 Додаткова   заробітна  плата 1049735,03 172480,08   

2111   в т.ч.         

2111 вислуга  років 226950,12 56097,78   

2111 престиж  праці 196273,17 48729,03   

2111 перевірка  письмових робіт 45405,57 11272,89   

2111 
завідування  
кабінетами,лабораторіями 70367,74 17454,90   

2111 метод.комісії 17175,84 4264,26   

2111 за класне  керівництво 132086,90 32793,42   

2111 

за години викладачам ,виконані  понад 
встановлене річне навантаження 
(перечитка)       

2111 

доплата за 
роз.зони,тимчас.відсут.прац,склад 
і напруж.   1867,80   

2111 
середньоденна заробітна  плата  
(за  період відрядження)       

2111 індексація       

2111 допомога на оздоровлення 81215,00     

2111 премія 199045,69     

2111 відпустка       

2111 винагорода 81215,00     

2111 інше       

2111 Всього   зар.плати 2031100,00 416125,26 0 

2111 лікарняні ( перші 5 днів) 0     

2111 ВСЬОГО ПО КЕКВ 2111 2031100,00 416125,26   

          

2120 
Нарахування на заробітну 
плату   446900 91547,55   

          

  Всього по КЕКВ 2120 446900 91547,55   

          

 
 

 



ЗВІТ                                                                                                                                            
про використання  коштів по кодам економічної  класифікації     за  2020 

рік    по загальному фонду   ДНЗ  "ПТУ №40  м.  Новоукраїнка " 

    

обласний 

КЕКВ Заплановано на                 2020 р   

Касові 

видатки 
за           

2020 р. 

Кредиторська 
заборгованість 

станом на 
01.01.2021р.   Вид видатків 

сума, 
грн 

          

2210 Предмети,матеріали,обладнання,інвентар 92082 92068,75   

  ФОП Карамянц О.А.   30144,75   

  ФОП Гопкало І.Ю.   11000   
  ТОВ Приватенерго   38478   

  

мат.допомога при 
вступі,працевлаштування,поповнення одяг та 
взуття   9401   

  ФОП Романескул П.М   3045   

          

          

2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали 172572 172500,6   

  ТОВ Степ-фарм   39850   

  ФОП Кузнецова О.Л.   9000   

  ТОВ Амарант -Мед   17500   

  ТОВ Індустріал -Постач   7680   

  ФОП Аксюта А.Ю.   5500   

  ПАП Дзвін   40320   

  ТОВ Компоненти ТІ   4200   

  ТОВ Дезцентр Плюс   17780   

  ФОП Макаренко Г.Ю.   17750   

  ТОВ НІКА УНІВЕРС   11000   

  ТОВ МК Медгрупп   1920,6   

          

2230 Продукти харчування 569600 569578,31   

  Видатки на виплату  компенсації   396036,8   

  ФОП Максименко В.С.   173541,51   

          

          

          

2240 Оплата послуг 432200 431789   

  ФОП Просфірнев Л.М.   25000   

  ФОП НІКОЛАЄНКО Н.В.   1692   

  "КТБ"ДІАНА"   3080   

  ТОВ Техногенна безпека   375000   



  ФОП Гросул О.І.   15497   
  ТОВ Пожежно-технічний захист   3000   

          

          

          

2250 Відрядження  956 955,6   

          

          

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 17900 17699,84   

  КП Водокомунгосп   16249,8   

  Новоукраїнка ЖКП   1450,04   

          

2273 Оплата електроенергії 168614 168258,29   

  ТОВ"Кіровоградська обласна ЕК"Н-ке відділ-ня   168258,29   

          

          

2275 Оплата інших енергоносіїв 553900 553737,56   

  ФОП Кузьменко В.А.   97360   

  ТОВ Полипром Сервіс   359340   

  ФОП Арсірій О.В.   95200   

  Новоукраїнка ЖКП   1837,56   

          

2282 Окремі заходи по реаліз.держ.програм 5840 1925   

  НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровогр.обл   1925   

          

2720 Стипендія 1969000 1968999,97   

  Виплата стипендії   1919291,97   

  виплата мат.допомоги   49708   

          

          

2730 Інші виплати населенню 142473 142472,5   

  
працевлаштування учнів пільгової 
категорії,виплата на придбання літератури   142000   

  Новоукраїнка НАСК Оранта   472,5   

          

          

  ВСЬОГО 4125137,00 4119985,42 
 

     

 

    

 
В училищі активно використовується процедура електронних закупівель за 

електронною системою «Prozzoro», що реально показує можливість економити 
кошти при проведенні закупівель.В навчальному закладі проведена робота по 
вивченню та впровадженню Закону України  від 19.09.2019 року «Про внесення 

змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих 
актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», який набрав чинності 

та введений в дію з 19.04.2020 року. Введена в штати посада уповноваженої 



особи ,відповідальної за організацію та проведення спрощених закупівель за 
публічні кошти.  

  На 29.06.2021 року відсутня  заборгованість оплати праці працівникам, 
розрахунків за енергоносії, комунальні послуги, стипендіального забезпечення, 

витрати на харчування учнів пільгових категорій виходячи із денної грошової 
норми відповідно бюджету 2021 року в сумі 99,08 грн., при цьому дотримуються 

натуральні норми харчування. 
Щомісяця проводяться заходи моніторингу управління ризиками внутрішнього 
контролю з метою дотримання бюджетного законодавства управління 

бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень . Рішення 
оформлюються протокольно після засідання комісії . 

 В училищі  матеріальне заохочення працівників проводиться за 
конкретними результатами відповідно до Положення про матеріальне 

заохочення та преміювання; щомісячно протокольно плануються  видатки на 
стимулювання працівників, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок 

бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших 
соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення 

розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Головним завданням є 
об’єктивний підхід до визначення внеску кожного працівника до підвищення 

ефективності освітнього процесу ,командної роботи на створення та 
удосконалення навчально-матеріальної бази та забезпечення умов навчання та 
проживання учнів та запровадження прозорості мотиваційних механізмів 

стимулювання професійного розвитку кожного. 
   Забезпечення дотримання сурової фінансово – бюджетної дисципліни та 

запобігання порушень, що призводить  до втрат фінансових ресурсів  та майна, 
щоквартально розглядається на нараді при директорові, приймаються конкретні 

управлінські рішення та визначаються відповідальні посадові особи за їх 
реалізацію та встановлюються терміни і контроль виконання. 

  Розглядаються заходи ,щодо зменшення собівартості підготовки робітників: 
• 100% виконання плану регіонального замовлення; 

• оптимізація штатної чисельності працівників, враховуючи посади 
безпосередньо не пов’язані з освітнім процесом ; 

• виконання заходів по енергозбереженню (раціональне використання 
енергоресурсів та комунальних послуг),виведення з використання 

приміщень в опалювальний період ,які не задіяні в освітньому процесі; 
• збільшення переліку платних послуг; 
• підвищення ефективності використання земельної ділянки навчального 

господарства. 
• впровадження дуальної форми здобуття освіти; 

 
За 2020 рік всього надходжень до спеціального фонду 3млн.568тис.952грн, 

49 000 за надані послуги ;на червень місяць 2021 року надійшло 473 663 грн від 
господарської діяльності та надання послуг.  Видатки із спецфонду проводяться 

відповідно до вимог чинного законодавства на забезпечення статутної діяльності 
навчального закладу , використано на видатки, які  пов’язані з діяльністю 

навчального господарства та надає змогу забезпечити функціонування 
навчального закладу з дотримання вимог охорони праці, пожежної безпеки, 



організувати харчування учнів, які проживають в гуртожитку, оплату 
енергоносіїв, що дає можливість не допустити створення заборгованості за 

надані послуги. 
 

 
 

 

Інформація 

про надходження і використання коштів спеціального фонду за   2020 рік 

ДНЗ "ПТУ № 40 м.Новоукраїнка" 

  

НАДХОДЖЕННЯ: Сума ВИДАТКИ: КЕКВ Сума 

          

залишок на початок року  304502,32 залишок на кінець року    141651,78 

Надходження коштів - усього 
3638394,17 

Видатки - усього - 
3801244,71 

За послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно 

з функціональними 

повноваженнями, у тому числі: 

0,00 

З надходжень від послуг, 

що надають 

бюджетними 

установами, у тому числі: 

- 

0,00 

Районний центр зайнятості          

Від господарської та/або 

виробничої діяльності, у тому 

числі: 
3568952,65 

З надходжень від 

господарської та/або 

виробничої діяльності, у 

тому числі: 

- 

3731235,19 

реалізація  с\г культур 3519923,65 Заробітна плата 2111 65548,46 

виробнича практика   Нарахування на з\плату 2120 15698,34 

послуги найму (гуртожиток) 41429,00 

Оплата за 

електроенергію 2273 3096,50 

послуги від виробничої 

діяльності 400,00 

Пеня на ел.енергію 

реактивна ,індекс 

інфляції,екологіч.податок 2800 3000,00 

послуги (зберігання майна) 7200,00 Оплата за навчання осіб 2282 1716,00 



    

Оплата за послуги 

телефон,трив.кнопка 2240 9032,89 

    Заправка катриджа 2240 3110,00 

    ДП Інфоресурс послуги 2240 8629,56 

    

Послуги підключення 

сайт 2240 700,00 

    

Послуги по виготовлення 

техдокументації АПС 2240 48932,39 

    Послуги копіювання 2240 1490,00 

          

    

Програмне забеспечення 

Медок 2240 4250,00 

    

Паливно-мастильні 

матеріали 2210 19350,00 

    Компютерна техніка 2210 16338,00 

    

Інвентар 

(стремянка.вишка Тура в 

к-ті) 2210 25717,00 

    Канцтовари 2210 13900,08 

    

Будівельні  та 

господарські матеріали 2210 165939,20 

    Продукти харчування 2230 283,31 

    Жалюзі 2210 12738,00 

    Термометри 2220 4800,00 

    Шини автомобільні 2210 4260,00 

    Посівматеріал 2210 589837,25 

    Добрива 2210 999259,67 

    Гербіциди 2210 230631,32 

    

Послуги по с/гобробітку 

на полях 

навч.господарства 2240 1431695,42 

    

Мобільні телефони 

(пожежна безпека) 2210 664,00 



    

Послуги зберігання та 

доставки книг 2240 1117,80 

    

Вікна пластикові 

(спортзал) 2210 49500,00 

За оренду майна бюджетних 

установ, у тому числі: 0,00 

З надходжень від 

орендної плати, у тому 

числі: 

- 

  

Найм приміщення (буфет)         

Від реалізації майна, у тому 

числі: 
  

З надходжень від 

реалізації майна, у тому 

числі: 

- 

 
Надходження коштів від 

отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків. 

49339,52 У тому числі: - 

48939,52 

Благодійні внески ( 

натуроплата) 

48939,52   

    

благодійні внески (на рахунок) 400,00 стенди 2210 4120,00 

  

  паливно-мастильні 

матеріали 2210 23049,00 

    посівматеріал(пшениця) 2210 2000,00 

    жалюзі 2210 6000,00 

    книги бібліотечний фонд 3110 12420,05 

    медичне обладнання 2220 1350,47 

Надходження коштів, 

отриманих на виконання 

окремих доручень 

20102 У тому числі: - 

21070,00 

Управління пенсійного фонду 

(пенсія)            

Управління соціального захисту 

(пенсія) 

20102 миючі засоби 

2210 1821,00 

    будівельні матеріали 2210 1506,00 

    господарські товари 2210 7578,00 

    електро товари 2210 1705,00 

    канцтовари 2210 6550,00 



    мячі 2210 1910,00 

 

Інформація 
про надходження і використання коштів спеціального фонду за  1 квартал  

2021 рік 
 

НАДХОДЖЕННЯ: Сума ВИДАТКИ: КЕКВ Сума 

          

залишок на початок 

року  141651,78 залишок на кінець року    248349,37 

Надходження коштів - 

усього 
280166,26 

Видатки - усього - 

173468,67 

За послуги, що 

надаються бюджетними 
установами згідно з 

функціональними 
повноваженнями, у тому 
числі: 

0,00 

З надходжень від послуг, 
що надають бюджетними 

установами, у тому числі: 

- 

0,00 

Районний центр 
зайнятості  

      
  

Від господарської та/або 

виробничої діяльності, у 
тому числі: 

263763,26 

З надходжень від 

господарської та/або 
виробничої діяльності, у 
тому числі: 

- 

157065,67 

реалізація  с\г культур 262963,26 Заробітна плата 2111 23286,60 

виробнича практика   Нарахування на з\плату 2120 5123,04 

послуги найму 
(гуртожиток)   Оплата за електроенергію 2273 393,08 

послуги від виробничої 

діяльності   

Пеня на ел.енергію 
реактивна ,індекс 

інфляції,екологіч.податок 2800 583,47 

послуги (зберігання 
майна) 800,00 Оплата за навчання осіб 2282 1400,00 

    

Оплата за послуги 

телефон,опори 
заземлення,профдезін 2240 38330,90 

    Заправка катриджа 2240 530,00 

    ДП Інфоресурс послуги 2240 2707,38 

    
Послуги підключення 
сайт 2240 1349,00 

    

Послуги по виготовлення 
техдокум.покрівля даху 

гурт 2240 10719,56 

    Послуги копіювання 2240   



    
Паливно-мастильні 
матеріали 2210 16850,00 

    Компютерна техніка 2210   

    Канцтовари 2210 10500,00 

    
Будівельні  та 
господарські матеріали 2210 34324,50 

    Електричні товари 2210 2400,00 

    Токіни 2210 2780,00 

    
Підписка періодичні 
видання 2210 5788,14 

    Посівматеріал 2210   

          

За оренду майна 

бюджетних установ, у 
тому числі: 0,00 

З надходжень від 

орендної плати, у тому 
числі: 

- 

  

Найм приміщення 
(буфет)     

  
  

Від реалізації майна, у 
тому числі: 

  

З надходжень від 

реалізації майна, у тому 
числі: 

- 
  

Надходження коштів 

від отриманих 

благодійних внесків, 

грантів та дарунків. 

16403,00 У тому числі: - 

16403,00 

Благодійні внески ( 
натуроплата) 

16403,00   

    

благодійні внески (на 

рахунок)   

стенди 

2210 1200,00 

  
  ел.товари 

2210 2400,00 

    макети 2210 700,00 

    жалюзі 2210 4300,00 

    посуд 2210 303,00 

    телевізор 3110 7500,00 

          

Надходження коштів, 

отриманих на 

виконання окремих 

доручень 

  У тому числі: - 

0,00 

Управління пенсійного 
фонду (пенсія)            

Управління соціального 

захисту (пенсія) 

    

    



 
Дотримання вимог чинного законодавства по прийому, оформлення 

відповідної документації обліку благодійних надходжень. В навчальному закладі 
щорічного видається наказ про заборону збирання коштів із здобувачів освіти та 

їх батьків. Головний бухгалтер щоквартально подає інформацію на сайт 
навчального закладу надходження благодійної допомоги та її використання. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи та соціальний  педагог тісно 
співпрацюють з батьківською спільнотою та органами учнівського 
самоврядування з питання добровільності, прозорості використання благодійних 

надходжень;виконуються заходи щодо оприлюднення на сайті навчального 
закладу надходжень та використання даних коштів ,відповідно до вимог чинного 

законодавства. 
Також одним із джерел поліпшення умов навчання та проживання учнів є 

надходження коштів від управління соціального захисту населення: за 2020 рік 
надійшло 20102 грн. Кошти витрачаються відповідно до протоколів робочої 

групи з урахуванням пропозицій учнів, за рахунок яких надходять внески. 
Видатки спрямовуються на поточні ремонти, закупку миючих та деззасобів, 

посуду, меблів в кімнати гуртожитку, спортивний інвентар. 
З метою економного та раціонального використання коштів державного 

бюджету в училищі діє моніторинг внутрішнього фінансового контролю та 
реагування на ризики, які можуть привести або сприяють порушенню 
бюджетного законодавства. Напрями роботи з даного питання плануються 

помісячно, доводяться до відома на сайті училища, рішення обговорюються та 
приймаються колегіально на засіданнях робочих груп та оформляються 

протокольно. 
Враховуючи результати роботи 2020р. за наслідками внутрішнього 

фінансового контролю, в навчальному закладі видано накази по створенню 
робочих груп по організації та контролю виконання робіт на полях навчального 

господарства; матеріального стимулювання педагогічних працівників, 
прозорості використання коштів ,які надходять від  Управління соціального 

захисту населення. 
Щорічно розробляються, затверджуються та організовується робота по 

виконанню заходів з енергозбереження, щоквартально дане питання 
розглядається на нараді при директорові. Щомісячно аналізуються фізичні 

показники витрат на водопостачання та водовідведення , електропостачання. За 5 
місяців 2021 року, в порівнянні з минулим роком,економія  становить 
водопостачання та водовідведення 45%, електропостачання 5%. 

Виконуються заходи по забезпеченню виконання Закону України «Про 
відкритість використання публічних коштів» та статті 30 Закону України «Про 

освіту». 
 

 

 
14.Робота з контролюючими органами,дотримання вимог чинного 
законодавства в організації освітнього процесу. 

 



За навчальний рік проведені слідуючі перевірки та аналіз фінансово – 
господарської діяльності, організації навчально-виробничого процесу: 

Державна аудит служба –аналіз фінансово-господарської діяльності. 
Управління Пенсійного фонду в Новоукраїнському районі – перевірка 

використання коштів осіб, які перебувають на повному державному утриманні - 
2. 

Управління соціального захисту населення достовірність видачі довідок: 
постійно. 

Новоукраїнський РВ УДСНС України в Кіровоградській області 

дотримання протипожежного законодавства та функціонування захисної 
споруди цивільного захисту (ПРУ)-3. 

Новоукраїнський районний відділ Головного управління Держпродслужби в 
Кіровоградській області -1. 

Новоукраїнський районний військовий комісаріат – 1 
Національна поліція України  Департамент стратегічних розслідувань з 

питань використання земельних ділянок -1 
Вивчення соціально-правових питань : 

Районний відділ «Правова допомога»  з питань протидії 
наркоманії,токсикоманії,незаконного обігу наркотичних та психотропних 

речовин; законодавче забезпечення збереження та зміцнення здоров’я учнівської 
молоді формування в учнів свідомої мотивації здорового способу життя.  

ССД Новоукраїнського МВК з метою вивчення умов навчання ,проживання 

та соціально-правого захисту учнів пільгових категорій ,які навчаються в 
училищі. 

ЦСССМ з метою профілактики правопорушень,бездоглядності та 
безпритульності серед учнівської молоді. 

Служба пробації профілактична робота з учнями ,які перебувають на обліку.  
Вивчення ,аналіз та методична допомого по веденні документації соціально -

психологічної служби НМК професійно-технічної освіти в Кіровограждській 
області. 

Відповідно до термінів надаються матеріали та інформація за звернення 
громадян до органів місцевої влади, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та до Новоукраїнської РДА. 
За результатами перевірок в училищі видаються накази , затверджуються 

плани заходів по усуненню порушень та недоліків.Всі заплановані заходи в 
межах компетенції навчального закладу виконуються у заплановані терміни.  

В навчальному закладі дотримуються вимоги Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» ,розроблені та дотримуються заходи про 
недопущенню конфлікту інтересів. 

 
15. Робота адміністрації по створенню оптимального психологічного 

клімату в колективі. Впровадження форм інноваційної управлінської 
діяльності  в освітній  процес . 

 

В навчальному закладі відсутня заборгованість по заробітній платі і 

стипендії. Умови колективного договору між адміністрацією та трудовим 
колективом представником якого є профспілкова організація адміністрацією 



виконуються. Матеріальне і моральне стимулювання проводиться у 
відповідності до Положення, що  є додатком до колективного договору та 

відповідає вимогам діючого законодавства.  Постійно вносяться зміни до 
колективного Договору відповідно до змін та вимог чинного законодавства 

Щорічно адміністрація спільно з проспілковим комітетом звітує перед трудовим 
колективом про виконання умов Колективного договору. 

Бюджетне фінансування обласного бюджету та державна субвенція 
повністю забезпечує фінансові зобов’язання захищених статей,затримок виплат 
заробітної плати  та стипендії, фінансування видатків на харчування не було. 

Вже на даний час працівники училища отримають повністю виплати: відпускні. 
заробітну плату та педпрацівники кошти на оздоровлення. Вважаю,що діяльність 

адміністрації є прозорою і відкритою і кожен працівник має доступ до публічної 
інформації відповідно до вимог чинного законодавства.  

Звернення працівників, здобувачів освіти, організацій розглядаються 
відповідно до вимог чинного законодавства в повній мірі з дотриманням 

термінів.   
В зв’язку з сучасними вимогами управлінської діяльності, а саме прийняття 

успішних управлінських рішень на основі об’єктивної інформації в навчальному 
закладі діяльність адміністрації, голів методичних комісій  проводиться на 

впровадження системи внутрішнього моніторингу якості освіти, впроваджується 
в управлінську діяльність проектний менеджмент. Дані питання постійно  
розглядаються на   засіданні Педагогічної ради. 

Удосконалена система контролю за освітнім процессом, враховуючи сучасні 
вимоги демократизації та націленості на конкретний результат. Підсумки 

помісячного контролю розглядається на нараді при директорові та доводиться до 
відома працівників керівниками структурних підрозділів. Система контролю 

освітнього процесу, помісячне планування, зміст нарад при директорові, порядок 
денний засідань педагогічних рад та прийняті рішення висвітлюються на сайті 

училища. 
За навчальний рік проведено 10 нарад при директорові, рішення  

протокольно оформлено, визначені конкретні посадові особи за їх виконання та 
терміни виконання. 

План роботи училища на 2020-2021 н.р. виконаний, проведено аналіз 
розділів плану, внесено пропозиції до плану роботи на наступний навчальний 

рік. Засідання педагогічних рад проведено у відповідності до планування, під час 
карантину проводились онлайн ,протокольно оформлені та затверджені наказами 
по училищу ,виконання рішень постійно перебували на контролі адміністрації .  

 Слід зазначити що протягом навчального року колективом на чолі з 
адміністрацією проведена значна робота по удосконаленню освітнього процесу. 

Активізувалось висвітлення роботи навчального закладу  та на сайті училища, 
співпраця з органами управління освіти району та об’єднаної територіальної 

громади.  
Зупинюсь на виконанні Програми розвитку Державного навчального 

закладу «Професійно-технічне училище №40 м.Новоукраїнка» ,яка 
презентувалась про проведенні конкурсу на посаду директора в січні-лютому 

2019 року .Рухаємось вперед з виконанням наступних напрямків діяльності: 
1.Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 



1.1.Реалізація Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 
освіти у державному навчальному закладі «Професійно-технічне училище №40 

м.Новоукраїнка»; 
1.2.Впровадження в управлінську діяльність Положення про моніторинг 

діяльності ДНЗ «ПТУ №40 м.Новоукраїнка»; 
     2.Осучаснення навчально-матеріальної бази: 

         2.1.Залучення фінансових надходжень від надання додаткових послуг , 
виробничої та господарської діяльності; 
    3.Фінансово-господарська діяльність в умовах ринкової економіки: 

         3.1.Дієвий внутрішній контроль; 
         3.2.Прозорість та інформаційна відкритість закладу; 

         3.3.Впровадження економічних методів управління господарською 
діяльністю; 

    4.Ліцензування освітньої діяльності: 
        4.1.Вивчення ринку праці по затребуваності професій; 

        4.2.Забезпечення навчально-матеріальної бази відповідно до вимог 
стандартів ПТО; 

        4.3.Ліцензування професії загальнодержавного переліку: Монтажник систем 
утеплення будівель; 

         4.4.Ліцензування професії затребуваної на сучасному інноваційному 
виробництві: Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; 
   5.Доступ до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами: 

         5.1.Створення оптимальних умов соціально-психологічного супроводу 
даної категорії осіб; 

       5.2.Залучення коштів спецфонду для створення умов доступу до  закладу 
освіти мало мобільних груп населення. 

    6.Спільна діяльність трудового колективу на позитивний результат: 
        6.1.Впровадження в управлінську діяльність проектного менеджменту;    

       6.2.Позитивний результат командної роботи ; 
       6.3.Відкритість та прозорість критеріїв морального та матеріального 

заохочення; 
       6.4.Забезпечення належних умов неперервного професійного розвитку, 

підвищення кваліфікації педпрацівників;  
   7.Здійснення громадського контролю за якістю освітнього процесу: 

       7.1.Виконання положень Колективного договору; 
       7.2.Прозорість та інформаційна відкритість управлінської діяльності системи 
контролю освітнього процесу; 

       7.3.Забезпечення діяльності органів учнівського самоврядування. 
       7.4.Відповідно наказу Міністерства освіти і науки від 23.06.2021 року 

розпочата робота по створенню Наглядової ради при закладі освіти з метою 
представлення інтересів закладу на регіональному рівні , контролю прозорості та 

ефективності фінансової та управлінської діяльності. 
 

Від себе особисто та адміністрації велика подяка педагогічним працівникам, 
працівникам бухгалтерії, гуртожитку, харчоблоку, технічному персоналу, 

бібліотекарям за створення умов для проведення освітнього процесу. Значна 
роль в забезпеченні своєчасності виплати заробітної плати , враховуючи 



системні інноваційні зміни у веденні бухгалтерського обліку,  які відбулися в 
2021 році, є відповідальна робота працівників бухгалтерії,постійна робота над 

підвищенням свого професійного рівня та впровадження іноваційної діяльності.  
Протягом навчального року адміністрація училища тісно співпрацювала з 

профспілковою організацією училища, також слід відмітити важливу роль 
Кіровоградської обласної профспілки працівників освіти і науки по 

інформаційному забезпеченні соціального захисту працівників колективу 
навчального закладу. 

Впевнена, що  колектив училища  розуміє важливість  тих завдань які 

ставить перед навчальним закладом держава в нових запитах та викликах 
реформ ,які на часі в професійній (професійно-технічній ) освіті . Побажання 

працівникам нашого міцного трудового колективу , ставити перед собою плани 
професійного зростання   і знаходити можливості їх реалізувати. Також маю 

надію, що плани команди адміністрації по подальшому удосконаленню 
освітнього процесу, фінансово – господарської діяльності: а вони будуть 

базуватися на одному з головних завдань управління та врядування що 
забезпечуватимуть  сталий розвитку закладу освіти ,впровадженню проектного 

менеджменту націленого на спільну командну роботу по отриманню конкретних 
результатів та формування нового іміджу сучасного інноваційного  закладу 

освіти, завданням якого є підготовка конкурентоспроможного та мобільного на 
ринку праці робітника, особистості ,яка здобуває освітні та професійні 
компетентності відповідно до інтересів ,здібностей,можливостей , потреб 

національної економіки та суспільства, формування успішного громадянина з 
активною громадською позицією , морально-етичними якостями,відповідального 

за результати власної діяльності. 
 

28 червня 2021 року 
 

 
 

 
 


