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Основні здобутки ДПТНЗ «Харківське вище професійне  
училище сфери послуг» у 2016/2017 н. р. 

 
Протягом 2016/2017 рр. педпрацівники та учні училища стали дипломан-

тами та переможцями таких конкурсів: 
 
9 вересня 2016 року: кілька учнів Харківського вищого професійного 

училища сфери послуг з професії «перукар» взяли участь у Чемпіонаті Харкова 
з нарощування вій, моделювання брів та плетіння, який був організований Спі-
лкою перукарів Харкова. Учні другого курсу групи група 2-15 «перукар, віза-
жист» посіли в номінації «Весільне плетіння» призові місця: Страхова Юлія — 
1 місце, Данилов В’ячеслав — 2 місце.  

20 жовтня 2016 року: в ХВПУСП було проведено обласний семінар-
практикум для старших майстрів професійно-технічних навчальних закладів 
на тему «Підвищення якості професійної підготовки – стратегічний орієнтир 
діяльності старшого майстра ПТНЗ». Для учасників семінару досвідчений 
майстер виробничого навчання першої категорії з професії «перукар» Миро-
ненко Н.А. провела відкритий урок. Старший майстер Романченко І.В. прове-
ла майстер-клас «Створення ефективної системи роботи з майстрами вироб-
ничого навчання». 

27-29 жовтня 2016 року: учні професій «перукар» і «візажист» посіли 1 
та 2 місця участь у відбірковому турі Чемпіонату України з перукарського мис-
тецтва, макіяжу і нігтьової естетики «Перша столиця», який проводився в рам-
ках традиційної спеціалізованої виставки «Салон краси». 

7 листопада 2016 року: учні групи 5-16 Марусяк Оксана, Дегтярьова Ана-
стасія, групи 24-16 Гончарова Діана взяли участь у фестивалі-конкурсі «Ми – 
майбутнє України», який був організований і проведений науково-методичним 
центром професійно-технічної освіти у Харківський області та Українською 
інженерно-педагогічною академією.  

24 листопада 2016 року: під керівництвом 
майстрів в/н Передерій В.О., Чевалкової Н.В., 
Арістіної К.С. команда учнів з професії «віза-
жист» зайняла 2 місце у Відкритому відбірко-
вому турі Чемпіонату України з перукарського 
мистецтва і макіяжу в м. Запоріжжя. Робота пе-
дагогічного колективу училища була відзначе-
на Подякою ВГО «Спілки перукарів України». 

Жовтень – листопад 2016 року: 1 місце 
в обласному огляді методичної роботи, який 
проводився серед професійно-технічних нав-
чальних закладів Харківської області у 
2016/2017 н.р. 
 

 
З 31 січня 2017 по 09 лютого 2017 року: 

збірна команда учениць училища виборола 3 місце в обласних щорічних зма-
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ганнях зі стрітболу, які проводились в рамках обласної спартакіади «Спорт 
протягом життя». 

28 лютого 2017 року: на базі Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг була проведена обласна школа передового педагогічного досвіду 
для заступників директорів з навчальної роботи і методистів за темою «Система 
методичної роботи щодо розвитку професійної майстерності педагогів». 

2 березня 2017 року: учениці нашого училища в одній команді з дівчата-
ми ЦПТО №1 та ЦПТО №4 взяли участь у змаганнях з волейболу в рамках об-
ласної спартакіади «Спорт протягом життя» серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів. 

16 березня 2017 року: з метою реалізації заходів у межах Року Японії в 
Україні учні ХВПУСП разом з учнями інших ПТНЗ Харківської області взяли 
участь у виготовленні сувенірів для японських школярів.  

10-11 лютого 2017 року: учні професій «перукар» і «візажист» Харківсь-
кого вищого професійного училища сфери послуг посіли 1 та 2 місце у Весня-
ному Кубку Харкова з перукарського мистецтва, макіяжу і флористики в рам-
ках щорічної професійної виставки краси «Радмір-Бьюті». Робота команди уч-
нів та майстрів виробничого навчання училища була відзначена дипломами «За 
активну участь», «За кращу команду». 

 

           
 
15 лютого 2017 року: на базі Харківського вищого професійного учи-

лища сфери послуг був проведений семінар-практикум для вихователів гур-
тожитків професійно-технічних навчальних закладів на тему «Гуртожиток у 
системі виховної роботи ПТНЗ». 

25-26 лютого 2017 року: учениця Вельма Оксана (група 5-16 «кравець») 
зайняла 1 місце в номінації «Естрадний вокал» у відбірковому турі V-го Між-
народного фестивалю Шоу талантів «Лотос надії». 

15 березня 2017 року: учениця групи 1-16 з професії «ювелір» Бабак 
Марія під керівництвом старшого викладача Кулак Ю.А. посіла 2 місце у ІІ-
му (обласному) етапі олімпіади серед учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів з предмета «Охорона праці». 

16 березня 2017 року: Харківською міською радою напередодні Дня пра-
цівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування на-
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селення були нагороджені почесними грамотами викладачі ХВПУСП Матвій-
чук М.В. і Соколенко І.В. 

23 березня 2017 року: Харківське вище професійне училище сфери послуг 
взяло участь у традиційному фестивалі молодіжної студентської моди «Весняні 
ластівки», який був організований Українською інженерно-педагогічною ака-
демією. Училище представило дві колекції одягу: «Політ» (створену учнями під 
керівництвом майстра в/н Шаровкіної В.А.) і «Гламурне сяйво» (створену уч-
нями під керівництвом майстрів в/н Жук Г.В. і Тузко М.М.). 

29 березня 2017 року: участь учнів груп 8-16, 7-16, 10-17 професії «віза-
жист» під керівництвом майстрів в/н Чевалкової Н.В. та Арістіної К.С. 
у конкурсі «Міс Університет-2017 Вінок краси», який відбувся у Харківському 
національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. 

2 квітня 2017 року: учениця Мальцева Юлія (група 3-16 «перукар, мані-
кюрник, педикюрник») посіла 2 місце в особистісно-командній першості Мос-
ковського району м. Харкова по стрільбі із пневматичної гвинтівки серед дівчат 
професійно-технічних навчальних закладів району. 

3 квітня 2017 року: команда Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг посіла 3 місце в особистісно-командній першості Московського 
району м. Харкова по стрільбі з пневматичної гвинтівки серед допризовної мо-
лоді ПТНЗ району.  

19 квітня 2017 року: учениця з професії «перукар» Волошин Леся посіла 
2 місце в ІІ-му (обласному етапі конкурсу фахової майстерності серед учнів 
ПТНЗ області із професії «Перукар (перукар-модельєр)». 

28 квітня 2017 року: учні Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг взяли участь у районних змаганнях зі стрільби з пневматичної 
гвинтівки, присвячених 72-й річниці Перемоги, які проводились у тирі загаль-
ноосвітньої школи № 97. 

29 квітня 2017 року: учениця групи 5-16 «кравець» Вельма Оксана стала 
лауреатом І ступеню в номінації «Естрадний вокал» у фіналі 5-го Ювілейного 
Міжнародного фестивалю талантів «Лотос Надії». 

Квітень 2017 року: учень з вадами слуху Рєзніченко Дмитрій (група 5-16 
«кравець, закрійник») посів 1 місце у Всеукраїнському онлайн-конкурсі ескізів 
«Модний образ» в номінації «Collage», що був організований кафедрою дизай-
ну одягу Київського національного університету культури і мистецтв. 

13 травня 2017 року: майстри в/н Чевалкова Н.О., Тверитинова Л.О. під-
готували до участі у V-му Всеукраїнський батлі майстрів Image Masters «1000 і 
одна ніч» п’ять команд учнів, які створили образи східних красунь та посіли 
1 місце. 

19 травня 2017 року: Харківське вище професійне училище сфери послуг 
посіло 1 місце серед професійно-технічних навчальних закладів у щорічному 
обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності та 1 місце у щорічному 
обласному огляді-конкурсі технічної та декоративно-прикладної творчості се-
ред професійно-технічних навчальних закладів Харківської області.  
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31 травня 2017 року: збірна команда учнів Харківського вищого профе-

сійного училища сфери виборола 2 місце у змаганнях зі спортивно-оздоровчого 
туризму в рамках обласної щорічної спартакіади «Спорт протягом життя» серед 
учнів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області. 

 
Головними напрямками роботи колективу у 2016/2017 н.р. були: 
― організація навчально-виробничого процесу згідно вимог ДС ПТО та 

затверджених навчальних планів; 
― навчально-виробнича, навчально-виховна, методична та фінансово-

господарська діяльність колективу училища; 
― матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів; 
― атестація педагогічних працівників; 
― організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних пра-

цівників на підприємствах, в установах, організаціях; 
― організація виробничого навчання та виробничої практики учнів, слу-

хачів на виробництві та у сфері послуг; 
― забезпечення заходів з охорони праці та цивільного захисту; 
― матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу; 
― інноваційна діяльність навчально-виробничої та навчально-виховної 

частини; 
― інформатизація навчального процесу. 
Підготовка кваліфікованих робітників у ХВПУ СП здійснюється у межах 

ліцензійного обсягу за такими професіями: 
― кравець; 
― кравець, закрійник; 
― перукар (перукар-модельєр); 
― взуттьовик з індивідуального пошиття взуття, взуттьовик з ремонту 

взуття; 
― ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник; 
― перукар (перукар-модельєр), манікюрник, педикюрник; 
― перукар (перукар-модельєр), візажист.; 
― манікюрник, візажист, адміністратор.  

 



Аналіз основних показників діяльності 
ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» 

 

Назва  
показника 
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Прийом учнів 
на навчання 320 70 390 300 72 372 217 47 264 226 59 285 201 32 233 

Кількість уч-
нів-
випускників 

231 66 297 250 56 306 189 33 222 181 44 225 180 17 197 

Отримали дип-
ломи 197 65 262 243 54 297 176 29 205 163 35 198 176 17 193 

- з них з відзна-
кою 25 12 27 20 12 32 23 5 28 23 11 34 20 2 22 

Отримали сві-
доцтво 36 1 37 7 2 9 13 4 17 18 9 27 4 — 4 

Отримали ква-
ліфікацію 
з двох і більше 
професій 

196 6 202 166 2 168 163 11 174 174 5 179 176 2 178 

Працевлашто-
вано всього 229 66 295 218 56 274 143 33 176 113 44 157 139 17 156 

Продовжують 
навчання у ВНЗ 24 0 24 23 — 23 42 - 42 38 - 38 34 — 34 



 
Формування груп за професіями проводиться згідно плану набору, заяв 

абітурієнтів та у кількості, яка зазначена у ліцензіях, виданих Міністерством 
освіти і науки України. Кількісний склад груп становить 25–30 чоловік (на ІІ 
ступені навчання), та 12-15 чоловік (на ІІІ ступені навчання). 

В училищі працює бібліотека та читальний зал, основним завданням якої є 
задоволення інформаційно-методичних потреб педпрацівників та учнів навчаль-
ного закладу. Фонд бібліотеки складає 20706 примірників. З них кількість підру-
чників —7605 примірників, методичної — 976 примірників, художньої літерату-
ри — 11281 примірників. Площа книгосховища бібліотеки 40 м2, читальної зали 
— 18,4 м2 на 12 відвідувачів.  

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно з Законами 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», положенням про ме-
тодичну роботу. Створений єдиний план методичної роботи училища, в якому 
відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме: 

― удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів; 
― інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем осві-

ти, педагогіки і психології; 
― створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; 
― організаційно-методична допомога педпрацівникам у розвитку педа-

гогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні 
та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо. 

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив протягом декі-
лькох років: «Активізація навчально-пізнавальної активності учнів шля-
хом використання інноваційних форм і методів організації навчально-
виховного процесу». 

В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформа-
ції постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ шляхом 
впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на тво-
рчу діяльність. 

Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій 
у практику дає змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера 
з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчаль-
ний процес новими формами роботи, створювати інноваційні методики викла-
дання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань їх реалізації 
в практичній діяльності. 

Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадженням у на-
вчальний процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів най-
більш активними у застосуванні цих засобів навчання є Методист (технологія 
швейних виробів), Смоліна Н. Ю. (конструювання одягу), Хмеленко С.Ф. (пе-
рукарська справа), Кулак Ю.А. (охорона праці) та інші. 

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затвер-
джений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2016 р., протокол № 1. Педаго-
гічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного 
колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності нав-
чального закладу. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визна-
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ченням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх вико-
нанням. Засідання педагогічних рад проводяться один раз на два місяці. 

У складі системи науково-методичного забезпечення навчально-вихов-
ного процесу протягом 2016-2017 рр. діяли: 

• 6 методичних комісій: 
– педпрацівників професії «кравець» (голова – Соколенко І.В.); 
– педпрацівників професії «закрійник» (голова – Смоліна Н.Ю.); 
– педпрацівників професій перукарського профілю (голова – Хмеле-

нко С.Ф.); 
– педпрацівників професій технічного профілю (голова – Матвій-

чук М.В.); 
– викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки (голова – 

Кулак Ю.А.); 
– класних керівників та вихователів (голова – Жук Г.В.). 

• Школа педагога-початківця: Голова школи – методист; 
• Творча лабораторія: Проблемна тема «Формування інноваційної ком-

петентності майбутніх фахівців сфери послуг»: Голова лабораторії - 
заст. директора з НВР; 

• Творча лабораторія: Проблемна тема: «Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в навчально-виробничий процес»: Голова 
лабораторії – Кулак Ю.А., викладач вищої категорії. 

• інструктивно-методичні наради; 
• педагогічна рада; 
• методична рада; 
• обласні школи передового досвіду. 
В навчальному закладі проводяться інструктивно-методичні наради при 

директорові, заступникові директора з навчально-виробничої роботи, методис-
тові, старшому майстрові для вирішення окремих поточних питань, доведення 
конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань педагогіч-
ним працівникам. 

Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в організації та 
проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду.  

Адміністрація навчального закладу, в особі директора, заступника дирек-
тора з навчально-виробничої роботи, заступника директора з навчально-
виховної роботи, старшого майстра та методиста, постійно здійснює контроль 
за виконанням навчально-виховного процесу. Складено графік відвідування 
уроків адміністрацією училища. Всі звіти про відвідування уроків є в наявності 
та заслуховуються на засіданнях методичних комісій. 

Щорічно педпрацівники Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної ка-
тегорії. 
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Станом на 01.06.2017 року кількість педагогічних працівників — 51 чо-
ловік. Викладачам та майстрам виробничого навчання, які викладають спеціа-
льні предмети за результатами атестації присвоєно наступні кваліфікаційні ка-
тегорії (разом із сумісниками): 

 
Спеціаліст  

вищої категорії 
Спеціаліст  
І категорії 

Спеціаліст  
ІІ категорії Спеціаліст 

11 3 3 5 
 
З них мають педагогічні звання: 
• старший викладач — 2; 
• викладач-методист — 1. 

 
Кадровий склад викладачів станом на 01.06.2017 р. 
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Всього майстрів виробничого навчання — 24. 
З них мають освіту: 
− вищу 3-4 рівня акредитації — 13; 
− вищу І-ІІ рівня акредитації — 6;  
− середню спеціальну — 5, з них навчаються у вищих навчальних закла-

дах — 4. 
Присвоєно педагогічні звання майстрам в/н: 
− Майстер в/н І категорії — 4; 
− Майстер в/н II категорії — 3. 
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Кадровий склад майстрів виробничого навчання станом на 01.06.2017 р. 
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Підготовки конкурентно-спроможних робочих неможливо досягти без 

педагогічної компетентності педагогічних кадрів. Розвиток професійної компе-
тентності педагогів училища здійснювався через курси підвищення кваліфіка-
ції, стажування. За 2016-2017 рр. підвищили кваліфікацію: 

 

Навчальний рік 

на базі Універ-
ситету менедж-
менту освіти 
Національної 
академії педаго-
гічних наук 

на базі Української ін-
женерно-педагогічної 
академії 

на базі Білоцерків-
ського інституту не-
перервної професій-
ної освіти 

Харків-
ська ака-
демія не-
перервної 
освіти 

на базі КЗ 
«Харківсь-
ка гумані-
тарно-
педагогічна 
академія» 

директор заступники викладачі викладачі майстри викладачі викладачі 
2016/2017 н. р. 1 2 1 6 3 2 1 

 
В училищі розроблено та затверджено положення «Про стажування пед-

працівників», розроблено графік проходження стажування. Укладено договори 
з підприємствами про співпрацю з питань обміну передовим виробничим дос-
відом. Педпрацівники училища проходять стажування на виробничих підпри-
ємствах. на яких учні проходять виробничу практику. Складені індивідуальні 
плани стажування майстрів виробничого навчання. За результатами стажування 
майстрам виробничого навчання підтверджуються або підвищуються встанов-
лені кваліфікаційні розряди (протоколи засідань кваліфікаційних комісій є в на-
явності та оформлені відповідним чином).  

Так, за період 2014-2016 рр. пройшли стажування такі педагогічні праці-
вники: 

 
– ФОП Мухортов С.В за фахом «кравець, закрійник»  

Соколенко І.В. (викладач) 
– ПП «Каприз» за фахом «манікюрник, педикюрник»: 

Шатохіна С.В. (майстер в/н) 
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Ягодіна К.Ю. (викладач) 
В навчальному закладі обладнано комп’ютерний клас, встановлено 16 

одиниць комп’ютерної техніки, яка використовується в навчально-виховному 
процесі для вивчення предмету «Інформаційні технології» та проведення уроків 
з інших навчальних предметів. На даний час в училищі добре володіють 
комп’ютерною технікою 50 педагогічних працівника, багато з них використо-
вують комп’ютерну техніку та програмне забезпечення у навчально-
виробничому процесі («Інформаційні технології»; «Технологія виготовлення 
одягу»; «Конструювання одягу», «Перукарська справа», «Візажна справа», 
«Манікюрна справа», «Історія костюма», «САПР одягу», «Технологія виготов-
лення взуття», «Матеріалознавство» деякі уроки виробничого навчання майже 
всіх професій). В училищі створено творчу лабораторію з впровадження інфор-
маційних технологій в навчально-виробничий процес. В рамках розвитку про-
фесії «Кравець», «Закрійник» в училищі придбано спеціалізовану комп’ютерну 
програму Система автоматизованого проектування одягу Легпром Julivi, яка 
використовується для вивчення предмета «САПР одягу» та посиленого вивчен-
ня предметів «Конструювання одягу» та «Моделювання одягу». 

На базі ХВПУ СП часто проводяться обласні заходи. За 2015–2017 рр. 
були проведені такі: 
 

Навчальний рік Проведені обласні заходи 

2015 - 2016 н. р. 

− 10 листопада 2015 р. заняття обласної школи педагогіч-
ного досвіду для викладачів предметів правового спряму-
вання на тему «Форми та методи при вивченні предметів 
правового спрямування»; 
−  17 березня 2016 р. відбувся обласний конкурс фахової 
майстерності серед учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів з професії «Кравець», який є ІІ етапом Все-
українського конкурсу. Саєнко Катерина стала перемож-
цем ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу фахо-
вої майстерності серед учнів ПТНЗ Харківської області у 
2015/2016н. р. з професії «Кравець». 

2016 - 2017 н. р. 

− 20 жовтня 2016 р. відбувся обласний семінар-практикум 
для старших майстрів професійно-технічних навчальних 
закладів на тему «Підвищення якості професійної підгото-
вки – стратегічний орієнтир діяльності старшого майстра 
ПТНЗ»; 
− 28 лютого 2017 р. була проведена обласна школа пере-
дового педагогічного досвіду для заступників директорів з 
навчальної роботи і методистів за темою «Система мето-
дичної роботи щодо розвитку професійної майстерності 
педагогів» 
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Учні училища беруть участь у обласних конкурсах та олімпіадах. 
 

Обласні олімпіади та конкурси фахової майстерності 2012 - 2017 рр. 
 

Навчальний рік 
Олімпіади Конкурси 

Охорона праці Швейний  
профіль 

Перукарський про-
філь 

2012 - 2013 н. р. 6 1 1 
2013 - 2014 н. р. 3 — — 
2014 - 2015 н. р. 9 — 1 
2015 - 2016 н. р. 8 1 — 
2016 - 2017 н. р. 2 — 2 

 
Педагоги училища беруть участь в обласних конкурсах дидактичних ма-

теріалів.  

 

Викладачі та майстри виробничого навчання швейного та перукарського 
профілю беруть участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.  

У 2016-2017 навчальному році виховна діяльність училища була спрямо-
вана на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 
освіту», державних національних програм та відповідно до нормативно-
правових законодавчих документів, що регламентують здійснення виховного 
процесу в професійно-технічних навчальних закладах. 
Основою виховної системи в училищі протягом навчального року були повага і 
довір’я до учня, визнання його права на життя, навчання і власний моральний 
вибір. 

Виховну роботу в училищі було спрямовано на формування фізично 
здорової та духовно багатої особистості, впровадження в суспільну свідомість 
переваг здорового способу життя, військово-патріотичне виховання учнів, фо-
рмування в учнів національної свідомості, розвиток і підтримку традицій вша-
нування сімейних цінностей, формування політичної та правової культури, ви-
ховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та дер-
жавних символів України, формування в учнів екологічної культури, удоскона-
лення соціальної активності учнів через учнівське самоврядування, охоплення 
учнів різними формами виховної роботи, творчий розвиток особистості. 

Протягом навчальному періоду 2016-2017 року члени методичної комісії 
класних керівників працювали над методичною проблемою: «Якісне оновлення 

Навчальний рік 
Олімпіади Конкурси 

Охорона праці Швейний  
профіль 

Перукарський 
профіль 

2012 - 2013 н. р. 1 1 1 
2013 - 2014 н. р. 2 — — 
2014 - 2015 н. р. 1 — 6 
2015 - 2016 н. р. 3 1 — 
2016 - 2017 н. р. 2 — 2 
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змісту, форм і методів виховання на основі впровадження новітніх педаго-
гічних технологій ». 

На 1 вересня контингент учнів складав – 411 учнів. На 01.01.2017 року 
контингент учнів складав – 400 учнів.  

Особливу увагу приділяє педагогічний колектив учням пільгового конти-
нгенту - дітям-сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з 
чорнобильської зони та інвалідам. 

Пільговий контингент складає на 01.01.2017 року – 108 чоловік. 
Дітей-сиріт – 7 учнів; 
Напівсиріт – 35 учня; 
З багатодітних сімей – 21 учня; 
З малозабезпечених сімей – 4 учня; 
Дітей з обмеженими можливостями – 21 учня. 
Такі діти на особливому контролі в адміністрації училища. Всі вони 

приймаються в училищі поза конкурсом, забезпечуються гуртожитком. Крім 
того, адміністрація училища знаходить можливості для надання їм матеріальної 
допомоги на придбання взуття та одягу. 
З метою підвищення ефективності позакласної виховної роботи протягом року 
в училищі була організована гурткова робота: 

5 гуртків художньої самодіяльності та декоративно-прикладної 
творчості— 90 чол: 

  вокально-хоровий      — 22 учня;  
театральний       —17 учнів; 
художнє слово       — 19 учнів; 
танцювальний       — 18 учнів; 
декоративно-прикладного мистецтва   — 18 учнів. 
4 спортивні гуртки на громадських засадах  — 80 чол.; 

  2 клуби вихідного дня      — 60 чол.; 
  2 любительське об’єднання     — 40 чол.; 
  5 предметних гуртків      — 82 чол.; 

Клуб вихідного дня: «Світ навколо тебе», «Пізнай культуру і мистецтво 
України» - всі бажаючі. (для мешканців гуртожитків) у вихідні дні. 

Всі гуртки створені за бажанням учнів. Заняття у гуртках виховує у учнів 
гарний естетичний смак, розвиває фантазію і творчість. допомагає кожному 
учаснику розкрити свою індивідуальність та обдарованість. зайнятість в гурт-
ках художньої самодіяльності, технічної, декоративно-прикладної творчості, 
предметних гуртках складає 92% учнів. 

Згідно з річним планом виховна діяльність в училищі проводилася за та-
кими основними напрямками: громадянське, національно-патріотичне та війсь-
кове – патріотичне, превентивне, формування навичок здорового способу жит-
тя, художньо-естетичне, сприяння творчому розвитку особистості, фізичне, 
трудове, екологічне. 

Також на початку навчального року було створено банк даних учнів, які 
потребують соціального захисту, опіки, вивчено стан охоплення учнів у гурт-
ках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. 
На внутрішньоучилищному контролі знаходиться 4 учні. Згідно наказу по учи-
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лищу про закріплення громадських вихователів за учнями групи ризику від 
21.09.2016 № 59-уч. закріплені педагоги-наставники.  

Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність, чіткий розу-
мовий ритм допомогли створити у навчальному закладі такі психолого-
педагогічні умови, які сприяють всебічному розвитку особистості учня. 

Взаємодія з учнями здійснюється на основі компетентнісного підходу, що 
сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей учня. Уза-
гальнена інформація про учнів зводиться в соціальні паспорти груп, навчально-
го закладу та листки рівня вихованості учнів. Діагностика рівня вихованості 
учнів проводиться щороку. У порівнянні з минулими роками рівень вихованос-
ті учнів покращився. 

 

  
Протягом навчального року значна увага приділялася вихованню грома-

дянської культури та національної свідомості учнів, прищепленню любові до 
Батьківщини. Проведено систему заходів, спрямованих на розуміння учнями 
громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів.  

Класними керівниками, майстрами в/н, ст. бібліотекарем систематично 
проводилися тематичні виховні та бібліотечні години до Дня Гідності і свободи 
- «Патріотизм – начальна потреба України»; До Дня козацтва, Дня захисника 
України - «Українському роду нема переводу»; До річниці Євро Майдану; 
Дню пам’яті жертв Голодомору; вечір - реквієм “Голодомор 32-33 рр. - геноцид 
українського народу”; до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру - «Трагедія Бабиного 
Яру – найтяжчий злочин проти людства»; до Дня партизанської слави вечір 
пам’яті: «Партизанськими стежками рідного краю»; тематичні вечори: ««Ми 
гідні нащадки батьків і дідів», «72 річниця визволення України від фашизму», 
«Небесна сотня у вирій полетіла», «Полум’я пам`яті у наших серцях». Націона-
льно-патріотичну спрямованість мали урочисті заходи до Дня знань, 25 річниці 
незалежності України «Україна є і буде». 

Система національно-громадянського виховання здійснюється за допомо-
гою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань ви-
ховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних на-
прямів діяльності учнів. Національно-громадянське виховання реалізовувалося 
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через проведення відкриті виховні години, конкурси стіннівок та виставки 
книжок, роботу над проектами та їх захист.  

Проводились благодійні акції «Коли серця теплом зігріті» з нагоди Між-
народного дня людей похилого віку, допомоги пораненим бійцям АТО, надання 
послуг людям похилого віку, ветеранам, дітям-сиротам із сиротинців. 

Залучали учнів до вивчення історії своєї держави, рідного краю, культури 
українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини 
шляхом участі учнів в гуртку «Декоративно-прикладної та художньої творчос-
ті», Вокально-хорового гуртку, Театрального гуртку, театру-студії «СЕТ» Теат-
ру мод «Шарм» в діяльності «Музею училища»;  

Стало традиційним проведення свята Дня св. Миколая для учнів, які ме-
шкають у гуртожитку: відверта розмова та святкове чаювання в гуртожитку; 
урочисте привітання з Днем Святого Миколая та вручення подарунків учням-
сиротам. Були проведені тематичні виховні годин із циклу „Зимові звичаї та 
обряди українського народу” (до Дня Святого Миколая, Андріївські вечорниці, 
Традиції нового року). 

Окремим питанням у виховній роботі закладу є морально-правове, преве-
нтивне виховання та формування здорового способу життя. Училище співпра-
цює зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Московського р-н міста Харкова, відділом кримінальної поліції у спра-
вах дітей ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області, нарко-
логічним кабінетом Московського р-н міста Харкова, громадянськими органі-
заціями, щодо пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, 
токсикоманії та СНІДу попередження злочинності та її запобігання. Проводи-
лись зустрічі з фахівцями та спеціалістами з питань правової обізнаності, пра-
цював правовий лекторій «Підліток та закон», систематично 1 раз на місяць 
проводилась робота Штабу профілактики правопорушень, працював сектор 
«Дисципліни та порядку» учнівського Парламенту. Традиційно у грудні прово-
дився Тиждень правових знань, під час якого була проведена тематична вікто-
рина, брейн-ринг «Чи знаєш ти закон?», лекція «Підліткова злочинність», «Мо-
лодь на ринку праці». За ініціативою учнівського Парламенту проведені акції: 
«Молодь прагне бути здоровою», «Скажемо палінню та алкоголю – «Ні!»» , 
«Обмінюю цигарку на цукерку», були проведені спортивні празники «День 
здоров’я», «Козацькі розваги».  

Соціально-психологічною службою училища з метою налагодження пси-
хологічного та емоційного стану особистості через самопізнання та самоусві-
домлення власної проблеми організована робота любительського об’єднання 
«Допоможи собі сам», до складу якого входять діти-сироти, напівсироти та учні 
з особливими потребами. 

Сумісними зусиллями адміністрації училища, соціального педагога до 
01.11.2016 року ми працевлаштували та виплатили необхідні кошти згідно дію-
чого законодавства при працевлаштуванні всім дітям-сиротам, які були випуск-
никами у 2015/2016 н.р.– Нікітіна Н., Ільченко Д., Чиркова Г.; вирішили питан-
ня продовження навчання сиріт: Свистунової Т., Чашки В. Працевлаштування 
дітей-сиріт 2016/2017, які закінчили навчання та випускаються на цей час зна-
ходиться у стадії вирішення, а саме: випускники, Завгородня І., Апалькова М., 
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здають ЗНО та будуть продовжувати навчання у ВНЗ. Кузнецова А. (Макотра) 
знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. 

Впровадження естетичного виховання, культури наполегливо проводять 
майстри в/н, керівники гуртків художньої самодіяльності та технічної творчос-
ті, соціальний педагог, практичний психолог, вихователі, адміністрація учили-
ща. Гуртківці приймали участь у проведенні всіх виховних заходів, які прово-
дились протягом навчального року: Свято знань, Слобожанський ярмарок, кон-
церт до Дня вчителя та виставка творчих робіт, фестиваль «Ми – майбутнє Ук-
раїни» для учнів ПТНЗ Харкова і Харківської області в Українській інженерно-
педагогічній академії , День здоров’я, Конкурс творчої молоді в УІПА – 1-ше 
місце, святкова програма до 70-ти річчя училища, новорічне свято – «Фести-
валь снігуроньок», «Україна, ти - моя молитво!», «Кохання з першого погляду», 
«Небесна сотня у вирій полетіла», «Весняні ластівки», святковий концерт до 
жіночого дня 8 березня, обласний конкурс художньої самодіяльності, технічної 
та прикладної творчості серед ПТНЗ Харківської області 1 –ші місця.  

Всі майстри максимально залучують учнів до участі у міських виставках, 
фестивалях, конкурсах, шоу-програмах. Підтвердженням цьому є виставка тво-
рчих робіт учнів «Осіння феєрія», обласний конкурс технічної та декоративно-
прикладної творчості – 1-ше місце, обмін подарунками з учнями японської 
школи району Едога, участь та перемога у професійних змаганнях по професії 
перукар, візажист харківського регіону та України. 

На формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації в 
училищі було активізовано роботу органів учнівського самоврядування. Був 
обраний учнівський Парламент, визначено 11 комісій з різних напрямів роботи 
та розподілені обов’язки. Сумісна робота педагогічного колективу та учнівсь-
кого Парламенту допомагала в організації та проведенні святкування 70-ти річ-
чя училища. Також, за ініціативою органів учнівського самоврядування було       
організовано самообслуговування учнів: чергування училищі, догляд за закріп-
леними  аудиторіями, майстернями; участь у загальноучилищних спортивних 
змаганнях та професійних конкурсах; проведення молодіжних акцій «Молодь 
за здоровий спосіб життя», «Скажемо НІ палінню»; організація виставки твор-
чих робіт учнів училища в «Осіння феєрія»; організація волонтерського руху, 
допомога раненим солдатам з АТО, допомога людям похилого віку, дітям – си-
ротам, малечам із сиротинці.  

Учнівський парламент був ініціатором та організатором проведення бла-
годійної акції «Від серця до серця», метою яких було надання благодійної до-
помоги у вигляді послуг, подарунків, речей першої необхідності хворим дітям-
сиротам та дітям, які знаходяться на реабілітації з батьками у Харківському 
спеціалізованому будинку дитини №1. На свято Миколая представники учнів-
ського самоврядування з Президентом учнівського Парламенту разом з майст-
рами в/н та адміністрацією відвідали заклад. 

Була організована сумісна робота з громадським «Фондом спасіння дітей 
та підлітків України від наркотиків». Робота в рамках проекту «Школа діало-
гу», яка організована представниками Центру психологічного розвитку «Ра-
зом». Волонтери училища добре розуміючи, що діти-сироти, діти – інваліди по-
требують особливої уваги,  надавали індивідуальну допомогу з різних проблем 
і питань, провели свято до Дня Святого Миколая. За допомогою спонсорів: тор-
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гового дому «Золота миля», Харківського дріжджового заводу, адміністрації та 
профспілки училища, волонтери до Дня Святого Миколая організували солод-
кий стіл та придбали подарунки для дітей – сиріт. 

Протягом навчального року велика увага приділялась профорієнтаційній 
роботі. Запроваджувались поряд з традиційними формами інноваційні.  

Протягом навчального року профорієнтаційна робота була проведена 
більш ніж 100 школах міста та області. Проводились Дні відкритих дверей, 
майстер-класи, проводилась реклама освітніх послуг училища під час прове-
дення міських конкурсів в інших навчальних закладах. Активно використову-
вались соціальні мережі, створювались групи через які розповсюджувалась ін-
формація про училище, заходи та самі яскраві перемоги учнів з професій. Про-
водилась співпраця з керівниками ЗОШ, були написані похвальні листи на 
кращих учнів училища до ЗОШ, випускниками яких вони були. Була надана ре-
клама у міському та обласному електротранспорті. Також була розповсюджена 
реклама училища в інших областях України. 

У 2016/2017 навчальному році вся виховна робота в гуртожитках 1,2 про-
водилася згідно з планами і була спрямована на реалізацію Законів України 
„Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”. Робота була організована за 
такими напрямками: індивідуальна робота, організація колективу, розвиток пі-
знавальної діяльності, національно-патріотичне виховання, ціннісно-
орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу 
життя, моральне - етичне виховання, трудове та екологічне виховання, робота з 
батьками, громадськістю, родинне виховання. 

На 01.09.2016 року в гуртожитках училища проживало 423 учня. На 
01.01.2017 року в гуртожитках мешкало 375 чоловік. 

У гуртожитку були створені належні умови проживання: косметично від-
ремонтовано, естетично оформлено кімнати, побутові кімнати. Озеленені кві-
тами актова зала, коридори та холи .  

Оформлені інформаційні стенди: «Вітаємо з днем народження», «Правила 
внутрішнього розпорядку гуртожитку», «Інформаційний куточок Ради», «Екран 
чистоти кімнат», куточки  з охорони праці та безпеки життєдіяльності, розпо-
рядчими документами училища. 

Протягом року у гуртожитках проводився конкурс на кращу кімнату «У 
колі друзів». У грудні 2016 року, червні 2017 року Рада гуртожитку разом з ви-
хователями підвели підсумки та визначили переможців. Переможці конкурсу 
були нагороджені Почесними грамотами.  

Завдяки проведеній виховній роботі випадків злочинності серед учнів у 
2016/2017 в училищі немає. 

 
Позабюджетні надходження 2015/2016 рр. 

 

Показники Сума, грн. 
Платне навчання 411800,00 
Гуртожиток 491165,21 
Оренда 9851,52 
Доходи від виробничої практики 105910,18 
Інші надходження 776,00 
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Благодійні внески 380524,40 
Надання послуг з пошиву виробів 12150,20 

Всього: 1412177,51 
 
З січня 2016 року училище переведено на фінансування з місцевого бю-

джету. 
Переваги фінансування з обласного бюджету перед державним бюджетом 

полягають в тому, що виділяються кошти не лише на захищені статті, такі як 
зарплата, стипендія, комунальні послуги, м'який інвентар, а й на послуги зв'яз-
ку, придбання матеріалів, медикаментів, поточний ремонт, видатки по яких 
завжди відносилися на спеціальний фонд, що унеможливлювало спрямування 
більшої частини коштів на оновлення матеріальної бази училища. 

Так за рахунок коштів з місцевого бюджету в минулому році було прове-
дено оплату: 

― послуг по обслуговуванню пожежної сигналізації 
та газового устаткування  ― 23674,66 грн.; 

― послуг зв'язку  ― 11042,70 грн.; 
― обмундирування сиріт та придбання м’якого ін-

вентарю та робочого одягу  ― 12708,98 грн.; 
― обслуговування порталу, сайту та комп’ютерної 

техніки  ― 8268,55 грн.; 
― подарунки до Нового рок учням-сиротам  ― 370,00 грн.; 
― господарчі матеріали  ― 14353,37 грн.; 
― електротовари  ― 234,19 грн.; 
― меблі, матраци ― 17900,00 грн.; 
― заправка вогнегасників ― 1364,00 грн.; 
― канцтовари ― 10373,40 грн.; 
― запасні частини до швейних машин  ―  
― обслуговування програми «Парус», ЄДЕБО ― 5074,62 грн.; 
― навчання педагогічних працівників ― 1450,00 грн.; 
― дезінфекційні послуги  ― 11844,00 грн.; 
― вікна ― 16500,00 грн.; 
― вентиляційні канали ― 481,77 грн.; 
― оплата періодичних видань  ― 1768,88 грн.; 
― дезінфекційна обробка постільної білизни ― 1344,00 грн.; 
― обслуговування газового устаткування ― 5887,48 грн.; 
― прання білизни ― 4100,00 грн.; 
― вивіз сміття ― 5475,78 грн.; 
― поточний ремонт у гуртожитку ― 36000,00 грн.; 
― повірка манометрів ― 256,07 грн.; 

Всього на загальну суму 190472,45 грн. 
 

Основними позабюджетними надходженнями навчального закладу є:  
― надання послуг з пошиття одягу, виробнича практика;  
― платне навчання, здача приміщень в оренду та благодійні внески, гра-

нти та дарунки. 
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За рахунок позабюджетних надходжень у 2016/2017 навчальному році бу-
ло придбано: 

― будівельні матеріали ― 150016,94 грн. 
― пластикові вікна ― 114400,00 грн. 
― проект заміни лічильника ― 15877,12 грн. 
― періодичні видання ― 6240,57 грн. 
― енергопаспорт, водний паспорт ― 20500,00 грн. 
― стенди ― 8570,00 грн. 
― канцтовари ― 738,00 грн. 
― видалення дерев ― 17712,00 грн. 
― господарчі матеріали ― 7704,00 грн. 
― навчання з охорони праці та техніки безпеки ― 600,00 грн. 
― реклама ― 11900,00 грн. 
― проїзні квитки, відрядження ― 5254,95 грн. 
― вимірювання опору ізоляції ― 2384,40 грн. 
― дезінфекційні послуги ― 2268,00 грн. 
― послуги зв’язку ― 1423,37 грн. 
― комп’ютерна програма ― 7562,40 грн. 
― пожежна сигналізація ― 2333,78 грн. 
― сантехніка ― 11064,38 грн. 
― лінолеум ― 45918,80 грн. 
― заправка картриджів ― 5000,00 грн. 
― обслуговування комп’ютерної техніки ― 13880,00 грн. 
― меблі ― 55510,00 грн. 
― комп’ютерна техніка, проектор ― 30901,00 грн. 
― електротовари ― 11564,82 грн. 
― повірка лічильників ― 1474,22 грн. 
― лічильник ― 26463,23 грн. 
― подарунки ― 540,00 грн. 
― податки ― 71442,61 грн. 
― вивіз сміття ― 9217,27 грн. 
― списання техніки ― 3625,00 грн. 
― повірка вентканалів ― 573,40 грн. 
― медикаментів ― 2904,10 грн. 

Всього на суму ― 665564,30 грн. 
 

Між адміністрацією училища і профспілковим комітетом укладено колек-
тивний договір, який сприяє захисту соціально-економічних прав як працівни-
ків, так і керівника, який оновлено та затверджено в установленому порядку 
25 березня 2016 року. Колективним договором обумовлено створення безпеч-
них умов праці, проведення поточних ремонтів, надання матеріальної допомоги 
на оздоровлення, поховання, преміювання та винагородження працівників за 
досягнення у праці, надання лікувально-оздоровчих путівок.  

У відповідності до умов колективного договору протягом навчального року: 
― щорічні відпустки використовуються всіма працівниками в повному 

обсязі; 
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― надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей ві-
ком до 15 років; 

― працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового 
окладу відповідно до положень; 

― розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених норма-
тивів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існу-
ючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого трав-
матизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам. 

В училищі створена атмосфера порядку, затишку і турботи про учнів та пра-
цівників. Діяльність всього педагогічного колективу направлена на виявлення та 
розвиток творчих здібностей учнів, працівників, формування професіоналів. 

У наших планах на майбутнє: 
― Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників за 

Державними стандартами з усіх професій; 
― Впровадження інноваційних технологій в процес навчання; 
― Розвиток творчої активності педпрацівників та учнів; 
― Вдосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів 

і професій згідно сучасних вимог; 
― Ефективна співпраця навчального закладу з роботодавцями; 
― Продовження співпраці з вищими навчальними закладами; 
― Збільшення позабюджетних надходжень для розвитку та оновлення 

матеріально-технічної бази; 
― Комп’ютеризація бібліотеки (створення віртуальної бібліотеки); 
― Розвиток учнівського самоврядування;  
― Вивчення передового досвіду інших професійно-технічних закладів 

України; 
― Покращення співпраці училища з підприємствами-замовниками робі-

тничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх пра-
цевлаштування; 

― Удосконалення системи професійної орієнтації учнівської молоді та 
удосконалення форм та змісту інформування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів стосовно ситуації на ринку праці. 

 


