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Прийом учнів на на-
вчання 217 47 264 226 59 285 201 32 233 226 26 252 250 14 264 

Кількість учнів-ви-
пускників 189 33 222 181 44 225 180 17 197 199 18 217 175 6 181 

Отримали дипломи 176 29 205 163 35 198 176 17 193 197 17 214 172 2 174 

- з них з відзнакою 23 5 28 23 11 34 20 2 22 19 3 22 12 — 12 

Отримали свідоцтво 13 4 17 18 9 27 4 — 4 2 1 3 3 4 7 

Отримали кваліфі-
кацію з двох і бі-
льше професій 

163 11 174 174 5 179 176 2 178 189 3 192 176 4 180 

Працевлаштовано 
всього 143 33 176 113 44 157 139 17 156 151 18 169 135 6 141 

Продовжують нав-
чання у ВНЗ 42 — 42 38 — 38 34 — 34 19 — 19 10 — 10 
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Робота ПТНЗ здійснюється згідно Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про професійно-технічну освіту», наказу №419 «Про затвердження 
Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-тех-
нічних навчальних закладах». 

Протягом 2018/2019 навчального року колектив училища працював на ви-
конання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», чинних законодавчих актах які регламентують діяльність 
ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформування професійно-технічної 
освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві , сучасних вимог до соціаль-
ного партнерства із замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів. 

Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у відпо-
відності до Плану роботи училища на 2018/2019 навчальний рік, затвердженого 
педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, шта-
тного розкладу та бюджетного кошторису.  

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісяч-
них планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо об-
говорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях пе-
дагогічної ради, інформація про прийняті рішення оформлялась протокольно до-
водилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та висвітлю-
валась на сайті навчального закладу. Важливим чинником прийняття управлін-
ських рішень з питань контролю фінансово-господарської діяльності стала сис-
тема внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу 
бюджетних надходжень. 

Єдина навчально-виховна мета, над якою працював педагогічний колектив 
училища у 2018-2019 навчальному році: «Формування професійної компетен-
тності здобувачів освіти через впровадження в навчально-виховний процес 
інформаційно-комунікаційних технологій». З метою підвищення ефективно-
сті навчання та виховання сучасного кваліфікованого робітника училище ство-
рює сучасну навчально-виховну систему, що забезпечує реалізацію потреб учнів 
у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціально-
стями, кваліфікацією, відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я, по-
заурочну зайнятість учнів, різноманітну діяльність та спілкування за межами 
училища. 

Основні напрями у навчально-виховній та навчально-методичній роботи: 
1. Організація роботи з впровадження Державних стандартів ПТО робіт-

ничих професій, за якими ведеться підготовка в училищі 
2. Розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових 

планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту профе-
сійно-технічної освіти. 

3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фі-
нансово-господарча та виробничо-комерційна діяльність. 
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4. Поширення експериментальної діяльності щодо впровадження нових 
форм підготовки професій. 

5. Активізація роботи з методичного забезпечення у відповідності до змі-
сту навчання. 

6. Підвищення професійної компетенції педагогічних працівників учи-
лища. 

7. Впровадження інноваційних методів навчання. Сприяння активному 
впровадженню інформаційно-комунікаційних методів організації нав-
чального процесу, електронних підручників та інших електронних засо-
бів навчання у навчальний процес училища. 

Робота училища у 2018-2019 навчальному році планувалась і проводилась 
у відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті 
законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню 
освіту» програми розвитку освіти області враховуючи специфіку та можливості 
навчального закладу. 
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1. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
1.1. Відомості про контингент учнів 
Державний план набору на 2018-2019 навчальний рік становив 250 осіб, 

фактично прийнято - 250 осіб (100,0 %) та 14 осіб понад державне замовлення за 
рахунок фізичних осіб.  

На основі повної загальної освіти прийнято 175 особи, на основі базової 
загальної середньої освіти – 89 осіб. 

Контингент на 01.09.2018 року склав 457 особи, понад державне замов-
лення у училищі навчалися – 14 осіб. 

Залишається проблемою збереження контингенту учнів, слухачів. Причи-
ною відрахування є зміни професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та 
країни, зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, 
збереження контингенту учнів, слухачів заплановані і систематично розгляда-
ються на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. За 2018/2019 
н.р. зі складу учнів відраховано 39 осіб (8,5 % від загальної кількості учнів): 

− за власним бажанням – 5 особи (12,8 % від кількості відрахованих) 
− за переводом до інших навчальних закладів – 4 особа (10,3 % від кіль-

кості відрахованих) 
− за незадовільну успішність – 24 осіб (61,5% від кількості відрахованих) 
− за зміни місця проживання – 5 особи (12,8 % від кількості відрахованих) 
− за станом здоров’я – 1 особа (2,6 % від кількості відрахованих ). 
 
1.2. Підсумки поетапних та державних кваліфікаційних атестацій 
Поетапні атестації проводилися згідно затвердженого графіку в два етапи: 

з 26.10.18 по 07.12.18, з 24.04.19р. по 27.06.19р. у 7 групах. Відповідно 250 учня 
отримали наступні кваліфікації та розряди: 

− кравець 2-3 розряд – 27 учнів (гр. 9-17); 
− манікюрник ІІ клас – 27 учнів (гр. 3-17); 
− манікюрник ІІ клас – 30 учнів (гр. 7-18); 
− манікюрник І клас – 14 учнів (гр. 3-17); 
− візажист – 29 учнів (гр. 7-18); 
− перукар (перукар-модельєр) – 30 учнів (гр. 4-18); 
− кравець 2-3 розряду – 39 учнів (гр. 5-18, 6-18); 
− перукар ІІ клас – 54 учня (гр. 2-18, 3-18). 
Державна кваліфікаційна атестація проводилась з 31.05.19р. по 26.06.18р., 

згідно затвердженого графік, у 6 групах. 106 учнів отримали такі кваліфікації та 
розряди: 

− перукар І класу - 14 учнів (гр. 2-17); 
− кравець 4 розряду - 24 учня (гр. 9-18); 
− закрійник 5 розряду - 15 учнів (гр. 12-18); 
− педикюрник І клас - 14 учнів (гр. 3-17); 
− ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник – 20 учнів (гр. 1-18); 
− взуттьовик з ремонту взуття - 19 учнів (гр. 18-17). 
Крім того, для учнів першого курсу груп 5-18, 9-18 та 18-18 були проведені 

перевірочні роботи. 
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1.3 Випуск та працевлаштування випускників 
Після закінчення повного курсу навчання учням училища, які успішно 

пройшли кваліфікаційну атестацію присвоюється освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду з відпо-
відної спеціальності і видається диплом державного зразка.  

Випуск учнів 2018-2019 навчального року склав 175 учнів. Дипломи отри-
мали 169 учня, з них 12 з відзнакою. Свідоцтва отримали 3 учня.  

Детальна інформація щодо випуску учнів 2018-2019 навчального року на-
ведено в таблиці. 

 
Підсумки випуску 2018-2019 навчального року 

 

№ Група 

К
ур

с 
 Професія 

Випуск 
Достроко-

вий ви-
пуск 

(свідоц-
тво) 

Примі-
тка всього, 

учні 
дипломи 
звичайні 

дипломи з 
відзнакою 

1 1-18 І 
Ювелір-
монтувальник. 
Ювелір-закріпник 

20 18 2 -  

2 3-18 І Перукар (перукар-
модельєр) 1 - - 1  

3 7-18 І Манікюрник. 
Візажист. 1 - - 1  

4 2-17 ІІ Перукар (перукар-
модельєр). ВІзажист 29 29 - -  

5 3-17 ІІ 

Перукар (перукар-
модельєр). 
Манікюрник. 
Педикюрник 

25 23 2 -  

6 5-17 ІІ Кравець. Закрійник 3 3 - -  

7 7-17 ІІ 
Манікюрник. 
Візажист. 
Адміністратор 

30 27 3 -  

8 8-17 ІІ Візажист.Манікюрн
ик. Адміністратор 22 22 - -  

9 9-17 ІІ Кравець. Закрійник 9 8 - - 
1 немає 
паспор

та 

10 18-17 ІІ 

Взуттьовик з індиві-
дуального пошиття 
взуття. Взуттьовик з 
ремонту взуття 

19 14 3  
2 немає 
паспор

та 

11 12-18 ІІІ Кравець. Закрійник 16 13 2 1  

   Всього: 175 157 12 3 3 
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Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі 
повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти. Резуль-
татом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є показник працев-
лаштування випускників за отриманими професіями.  

Станом на 10.07.2019 року фактично працевлаштоване 145 учнів: 
−  за договорами на підприємствах, в організаціях – 134 учнів (77%); 
− продовжать навчання в навчальних закладах – 10 учнів (5,7%); 
− служба в збройних силах України – 1 учень (0,6 %); 
− декретна відпустка —  
Не працевлаштовані – 30 учнів (17,4%)  
 
1.4 Виробнича діяльність 
Професійно-практична підготовка у Харківському ВПУ складається з ви-

робничого навчання та виробничої практики і проводиться у навчально-вироб-
ничих майстернях, на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг. Вироб-
нича практика учнів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприєм-
стві чи у сфері послуг.  

З підприємствами м. Харкова та інших міст області було укладено 285 до-
говорів на проходження учнями виробничого навчання і виробничої практики. 
За виконані роботи учнями під час виробничої практики підприємства забезпе-
чують оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. 50% заробіт-
ної плати, нарахованої учням за проходження виробничої практики, перерахову-
ються на розрахунковий рахунок училища у встановленому порядку.  

Контроль за навчально-виробничим процесом ПТНЗ здійснюється за гра-
фіком, у якому визначаються терміни проведення контрольних, перевірних робіт 
з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з окремих тем робочої на-
вчальної програми. 
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2. ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Методична тема, над якою працює педагогічний колектив: «Формування 

професійної компетентності здобувачів освіти через впровадження в на-
вчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій». 

Зважаючи на нові технології, винаходи, що змінюють розвиток галузей, 
економічний потенціал і ринок праці, для здобувача освіти у непередбачуваному 
та нестабільному соціумі важливо вміти адекватно і швидко реагувати на зміни 
ситуації, створювати власну позитивну стратегію свого життя, досягати успіху і 
зберігати психологічне благополуччя в умовах складної дійсності. Здобувач 
освіти змушений шукати оптимальні та нестандартні способи розв'язання життє-
вих, навчальних і професійних проблем, що сприяє його успішності в усіх сфе-
рах, у нього є потреба зайняти внутрішню позицію дорослого, усвідомити себе 
повноцінним членом суспільства, зрозуміти своє місце і призначення в житті, 
проявити себе та свої можливості.  

Провідна ідея: створення інноваційного освітнього простору для надання 
якісних освітніх послуг учням через впровадження в практику роботи педагогіч-
ного колективу сучасних освітніх та інформаційних технологій, продуктивних 
методів навчання, перспективного педагогічного досвіду, що сприятиме профе-
сійному зростанню педагогів. 

Головна мета методичної роботи в ХВПУСП – це допомога викладачам, 
майстрам виробничого навчання у реалізації актуальних завдань розвитку, удо-
сконалення і підвищення професійного рівня.  

Станом на 01.10.2018 року кількість педагогічних працівників — 57 осіб. 
Викладачам та майстрам виробничого навчання, які викладають спеціальні пре-
дмети за результатами атестації присвоєно наступні кваліфікаційні категорії (ра-
зом із сумісниками): спеціаліст вищої категорії – 1, спеціаліст І категорії – 1. 
 

Кадровий склад викладачів станом на 01.06.2019р. 
 

 



 

 

10 

Всього майстрів виробничого навчання — 20 
З них мають освіту: 

− вищу 3-4 рівня акредитації —7; 
− вищу І-ІІ рівня акредитації — 10;  
− середню спеціальну — 2, з них навчаються у ВНЗ — 1 . 

Присвоєно педагогічні звання майстрам в/н: 
− майстер в/н І категорії — 1. 

 
Кадровий склад майстрів виробничого навчання станом на 01.06.2019р. 

 

 
 

Підготовки конкурентоспроможних робочих неможливо досягти без педа-
гогічної компетентності педагогічних кадрів. Розвиток професійної компетент-
ності педагогів училища здійснювався через курси підвищення кваліфікації, ста-
жування. За 2018 - 2019 підвищили кваліфікацію: 
 

Навчальний 
рік 

На базі Білоцерківського інсти-
туту неперервної професійної 

освіти 

На базі Харківської академії не-
перервної освіти 

викладачі майстри викладачі вихователі,  
керівники гуртків 

2018 / 2019р. 3 4 7 1 
 
Для здійснення методичної роботи в училищі працює методичний кабінет, в 
якому створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Нада-
ють допомогу педагогам та майстрам виробничого навчання у підвищенні фахо-
вого рівня шість методичних комісій (МК): 

− МК педпрацівників професії «Кравець. Закрійник» (голова Долже-
нко Н.В.); 
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− МК педпрацівників професії «Перукар (перукар –модельєр)» (голова 
Хмеленко С.Ф.); 

− МК педпрацівників з професій та предметів технічного профілю (го-
лова Матвійчук М.В.); 

− викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки та охорони праці 
(голова Кулак Ю.А.); 

− МК педпрацівників із професій «Візажист. Манікюрник. Адміністра-
тор» (голова Верхогляд В.О.); 

− МК викладачів загальноосвітньої підготовки (голова Чупрініна В.І.); 
− МК класних керівників та вихователів (голова Жук Г.В.). 
У складі системи науково-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу протягом 2018/2019 н.р. діяли: 
− школа педагога-початківця, голова школи – методист; 
− творча лабораторія, проблемна тема «Формування інноваційної компе-

тентності майбутніх фахівців сфери послуг», голова лабораторії – за-
ступник директора з НВР; 

− творча лабораторія, проблемна тема «Впровадження інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в навчально-виробничий процес», голова ла-
бораторії – Кулак Ю.А., викладач вищої категорії. 

− інструктивно-методичні наради; 
− педагогічна рада; 
− методична рада; 
− обласні школи передового досвіду. 
Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадження у освіт-

ній процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів найбільш ак-
тивними у застосуванні цих засобів навчання є Верхогляд В.О. (основи галузевої 
економіки і підприємництва), Соколенко І.В. (обладнання швейного виробниц-
тва), Жук Г.В. (конструювання одягу), Хмеленко С.Ф. (перукарська справа), До-
лженко Н.В. (технологія виготовлення одягу), Кулак Ю.А. (охорона праці), Чуп-
рініна В.І. (фізика, математика), Черкесова Г.Б. (біологія, хімія) та інші. 

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затвер-
джений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2018 р., протокол № 1. Педагогі-
чна 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 визначенням термінів 
і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. Засідання 
педагогічних рад проводяться один раз на два місяці. 

В навчальному закладі проводяться інструктивно-методичні наради при 
директорові, заступникові директора з навчально-виробничої роботи, заступни-
кові директора з навчально – методичної роботи, методиста, старшого майстра 
для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-ви-
робничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам. 

Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в організації та 
проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду.  
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Адміністрація навчального закладу, в особі директора, заступника дирек-
тора з навчально-виробничої роботи, заступника директора з навчально-методи-
чної роботи, заступника директора з навчально-виховної роботи, старшого май-
стра та методиста, постійно здійснює контроль за виконанням навчально-вихов-
ного процесу. Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища. Всі 
звіти про відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях ме-
тодичних комісій. 

Щорічно педпрацівники Харківського вищого професійного училища 
сфери послуг проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної кате-
горії. 

В навчальному закладі обладнано комп’ютерний клас, встановлено 16 оди-
ниць комп’ютерної техніки, яка використовується в навчально-виховному про-
цесі для вивчення предмету «Інформаційні технології» та проведення уроків з ін-
ших навчальних предметів. На даний час в училищі добре володіють комп’юте-
рною технікою 52 педагогічних працівників, багато з них використовують 
комп’ютерну техніку та програмне забезпечення у навчально-виробничому про-
цесі («Інформаційні технології»; «Технологія виготовлення одягу»; «Конструю-
вання одягу», «Перукарська справа», «Візажна справа», «Манікюрна справа», 
«Історія костюма», «САПР одягу», «Технологія виготовлення взуття», «Матері-
алознавство» деякі уроки виробничого навчання майже всіх професій). 

На базі Харківського вищого професійного училища сфери послуг прово-
дяться обласні заходи. У 2018/2019 навчальному році були проведені такі: 

• 25 квітня 2019 року Науково-методичним центром професійно-технічної 
освіти у Харківській області в особі методиста Сухіліна Віктора Володимировича 
було проведено обласну школу кращого педагогічного досвіду для викладачів 
предмету «Захист Вітчизни». Заняття на тему «Здобуття первинних знань та фор-
мування практичних навичок на заняттях з вогневої та тактичної підготовки» про-
вів керівник школи викладач-методист Ковальов Олександр Олександрович.  

• 26 лютого 2019 року на базі ХВПУСП відбувся ІІІ (обласний) етап Все-
українських учнівських олімпіад з фізики та біології серед учнів закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти Харківської області.  

• 14 листопада 2018 року в ХВПУСП Науково-методичним центром про-
фесійно-технічної освіти в Харківській області була організована обласна школа 
позитивного педагогічного досвіду роботи заступника директора з навчально-вихо-
вної роботи під керівництвом Щербакової Олени Вікторівни на тему «Виховання 
соціально активної особистості через творчий підхід до виховного процесу». 

• 1 листопада 2018 року в ХВПУСП була проведена обласна школа передо-
вого педагогічного досвіду для викладачів та майстрів в/н за професією «Перукар 
(перукар-модельєр)». Тема заняття – «Використання новітніх програмних засобів 
навчального призначення для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках». 
Керівник школи – викладач вищої категорії Хмеленко Світлана Федорівна. 

• 9 жовтня 2018 року на базі ХВПУСП Науково-методичним центром 
професійно-технічної освіти у Харківській області був проведений обласний се-
мінар-практикум заступників директорів з навчально-виробничої роботи на тему 
«Управління освітнім процесом у закладах професійної освіти як основа проду-
ктивних освітніх змін». 
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Учні училища беруть участь у обласних конкурсах та олімпіадах. 
 

Обласні олімпіади та конкурси фахової майстерності 2014 – 2019 р.р. 
 

Навчальний рік 
Олімпіади Конкурси 

Охорона праці Швейний  
профіль 

Перукарський 
профіль 

Загальноосвіт-
ній профіль 

2014 – 2015 н. р. 9 — 1 — 
2015 – 2016 н. р. 8 1 — — 
2016 – 2017 н. р. 2 — 2 — 
2017 – 2018 н. р. 1 1 — — 
2018 - 2019 н. р. 3 — — — 

 
Педагоги училища беруть участь в обласних конкурсах дидактичних мате-

ріалів: 
 

Навчальний рік 
Олімпіади Конкурси 

Охорона праці Швейний  
профіль 

Перукарський 
профіль 

Загальноосвіт-
ній профіль 

2014 - 2015 н. р. 1 — 6  
2015 - 2016 н. р. 3 1 —  
2016 - 2017 н. р. 2 — 2  
2017 - 2018 н. р. 2 1 —  
2018 – 2019 н. р. — — 1 3 

 
Викладачі та майстри виробничого навчання швейного та перукарського 

профілю беруть участь в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.  
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3. ПІДСУМКИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Виховна робота в училищі у 2018/2019 навчальному році проводилась від-
повідно до загальноучилищного плану роботи на рік та на місяць, які були допо-
внені планами: виховної роботи, бібліотеки, методоб’єднання класних керівни-
ків, майстрів виробничого навчання та вихователів, планами роботи соціального 
педагога, практичного психолога, органів учнівського самоврядування, а також 
до розроблених заходів і програми, які охоплюють всі напрями виховання. На-
прямки виховної роботи, що включені в план виховної роботи, відповідають На-
ціональній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті та Концепції вихо-
вання дітей та молоді у національній системі освіти, в якій визначені пріоритетні 
завдання виховання й основні напрямки їх виконання. 

Станом на 01.01.2019 пільговий контингент училища склав 146 учнів (33% 
від загальної кількості 443 учнів, що на 5% більше минулого року), в тому числі: 

− дітей-сиріт – 16, 
− учні, які втратили батьків під час навчання – 1. 
З них мають опікунів, прийомних батьків – 5. 
− напівсиріт – 38, 
− учнів з багатодітних сімей – 47, 
− учні з особливими потребами – 13, 
− учні, які мають статус потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 6, 
− учні, батьки яких є учасниками бойових дій – 7, 
− учні з числа вимушених переселенців – 17, 
− Кількість сімей, які опинились в складних сімейних обставинах – 1. 
Відповідно до річного плану виховної роботи ДПТНЗ «ХВПУСП» на 

2018/2019 н.р. проводився контроль за позаурочною виховною роботою педаго-
гічного колективу училища. Аналіз підсумків контролю показав, що виховна ді-
яльність була спрямована на реалізацію та втілення основних орієнтирів вихо-
вання, а саме: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до 
критичного мислення людини; патріота з активною позицією, який діє згідно з 
морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; но-
ватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати 
на ринку праці, вчитися впродовж всього життя. 

Роботу класних керівників спрямовувало методоб’єднання класних керів-
ників, майстрів виробничого навчання та вихователів (надалі методоб’єднання). 
Методоб’єднання працювало за затвердженим планом, який включав написання 
доповідей, розробку позакласних заходів та проведення відкритих виховних го-
дин на різноманітну тематику. 

Впродовж року методоб’єднання працювало над проблемою «Форму-
вання життєвих цінностей, моральної свідомості та духовних орієнтирів осо-
бистості учня, підготовка молодого висококваліфікованого робітника до ак-
тивної творчої та соціально-значущої діяльності в сучасних умовах» . 

Протягом навчального року питання виховної роботи, рівень охоплення гу-
ртковою роботою, профілактична робота з учнівською молоддю розглядались на 
нарадах при директорові, педагогічних радах та засіданні методичних комісій 
класних керівників, майстрів в/н та вихователів, здійснювався контроль за ста-
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ном відповідних напрямів роботи (наказ № 9 від 03.01.19 року «Про стан гуртко-
вої роботи в училищі за 1-ше півріччя 2018-2019 н.р.», наказ № 41 від 13.06.2019 
р. «Про стан гурткової роботи в училищі за 2018-2019 н.р.», наказ № 40 від 
13.06.2019 «Про стан роботи з профілактики правопорушень дитячої бездогляд-
ності, негативних явищ серед учнівської молоді за 2018-2019 н.р.»), наказ № 47 
від 18.06.2019 «Про результативність позаурочної виховної роботи педагогіч-
ного колективу за 2018/2019 н.р.». 

Аналіз відвіданих занять та виховних заходів показав, що навчально-вихо-
вний процес здійснюється на засадах компетентнісного підходу щодо розвитку 
особистості учня з використанням різних форм та методів проведення занять. 

З метою організації зайнятості учнів у позаурочний час, підвищення ефек-
тивності позакласної виховної роботи в училищі була організована гурткова ро-
бота, а саме: 

– гуртки художньої самодіяльності та декоративно-прикладного мистец-
тва (Вокально-театральній; Художнє слово; Танцювальний колектив 
«Імпульс»; Гурток декоративно-прикладного мистецтва, Театр мод 
«Шарм») – 89 чол.; 

– предметні гуртки («Вектор» – математичний; «Скарби української 
мови» – українська мова та література; «Краєзнавчий гурток» – історія, 
«Heppy English» – англійська мова та зарубіжна література) – 60 чол.; 

– технічні гуртки за професіями («Ювелір»; «Кравець-закрійник»; «Пе-
рукар»; «Візажист»; «Манікюрник»; «Взуттьовик») – 90 чол.; 

– предметні гуртки з предметів професійно-теоретичної підготовки – 60 
чол; 

– клуби за інтересами, любительське об’єднання (Клуб Пам’ять; «Світ 
навколо нас»; «Євроклуб», «Пізнаємо мистецтво та культуру Слобожа-
нщини») – 75 чол.; 

– спортивні гуртки (баскетбол ; настільний теніс; атлетична гімнастика; 
футбол) – 80 чол. 

Відповідно до розкладу роботи, гуртки працювали у позаурочний час. Мо-
ніторинг рівня охоплення гуртковою роботою учнів показав достатньо високий 
показник – 83 % вихованців, що на рівні минулого року. Гуртковою роботою 
охоплені учні з девіантною поведінкою та учні, які стоять на внутрішньоучили-
щному обліку Ради профілактики правопорушень. 

Аналіз відвідування занять гуртків протягом року показав, що найбільшою 
популярністю в учнів користуються гуртки: вокально-театральний, танцюваль-
ний, «Художнє слово», «Скарби української мови», «Вектор» та технічні гуртки 
з професій. 

Щодо аналізу якісних показників роботи училищних гуртків, то вони ви-
значаються результативністю участі учнів у загальноучилищних, в обласних, 
Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, виставках, змаганнях, а саме: 

– 1 місце в обласній вікторині (конкурс рефератів) «Правовий світогляд» 
зайняла Василенко Марина – гр. 2-18; 

– лауреати Фестивалю молодіжної студентської моди «Весняні ластівки» 
– театр моди «Шарм»; 

– участь команди училища у масовій грі «Що? Де? Коли?», яка була за-
реєстрована як рекорд України. З 341 команд увійшли до 100; 
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– Гран-прі у щорічному обласному огляді-конкурсі технічної та декора-
тивно-прикладної творчості серед закладів професійної (професійно-
технічної) освіти Харківської області під девізом «Творчість об’єднує і 
надихає!»; 

– Гран-прі у щорічному обласному огляді-конкурсі художньої само-
діяльності серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Харківської області під девізом «Творчість об’єднує і надихає!»; 

– 1 місце в обласній вікторині (конкурс рефератів) «Рік французької мови 
в Україні» зайняла Тільна Юля, гр. 9-18; 

– 1 місце в обласному конкурсі «Учень року» зайняла Гармаш Марина, 
учасник гуртка «Художнє слово»; 

– Гран-прі фестивалю майстрів народної майстерності «Профспілки Ха-
рківщини мають таланти», який був організований Харківською обла-
сною організацією профспілок працівників житлово-комунального го-
сподарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування насе-
лення України: дипломом І-го ступеню нагороджена переможниця фе-
стивалю Вельма Оксана, учениця групи 12-18 «Кравець, закрійник», 
нагороджені дипломами 1-3 ступеня Сокіл Єлизавета (група 2-17), Пі-
вник Влада (група 2-17), Григорова Анна (група 7-18), Кузнєцова Ана-
стасія (група 4-18), Гуменюк Марія (група 5-17). 

Таким чином, завдання, поставлені на початку навчального року щодо урі-
зноманітнення форм позаурочної гурткової роботи реалізовані на достатньому 
рівні. 

Протягом навчального року педагогічним колективом проводиться робота, 
щодо включення учнів у створення тих чи інших соціальних проектів, що надає 
їм можливість освоювати нові способи людської діяльності в соціокультурному 
середовищі. Формування соціальної обдарованості (лідерства) в училищі здійс-
нюється за рахунок діяльності учнівського самоврядування закладу, роботи «Єв-
роклубу», виконання громадських доручень, суспільну діяльність, участь у про-
веденні соціальних акцій. 

Для формування якостей лідера в училищі організовані та проводяться 
конкурси: «На кращу навчальну групу», «На кращу кімнату в гуртожитку», 
«Учень року». Підсумки конкурсів підведені (наказ № 32-уч від 14.06.2019). 

Пріоритетним напрямком виховання дітей та молоді в училищі є патріоти-
чне виховання. Актуальність патріотичного та духовного виховання юного по-
коління зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспіль-
ства, становлення єдиної нації; виховання патріота Української держави, пред-
ставника української національної еліти. 

Національно-патріотичне виховання було реалізовано шляхом проведення 
бесід, виховних годин, круглих столів, літературно-мистецьких свят, уроків-ре-
квіємів на теми: «Що означає бути патріотом», «Твій подвиг, солдате, пам’ята-
тимуть нащадки»; «Наша дума, наша пісня…», «Живи, прекрасна наша мово», 
«Україна – єдина та неподільна!», «Яким я бачу майбутнє своєї держави», «Хто 
є справжнім захисником держави?», «Історичні джерела Голодомору», «Можна 
все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину», «Громадян-
ський подвиг людей, які виступили на захист демократичних цінностей» тощо. 
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Приділяється велика увага формуванню національно свідомої, духовно ба-
гатої особистості. До Дня української писемності та мови був проведений зага-
льно училищний виховний захід «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна 
є…», радіо-урок «Звучи, рідна мово!». Цікаво, на високому емоційному рівні 
пройшли заходи: вечір-портрет, присвячений 148-річчю від дня народження ви-
датної української письменниці і поетеси Лесі Українки «Я горда тим, що украї-
нка зроду…»; поетичного вечору «Безсмертної слави поет» з нагоди 205-ї річ-
ниці від дня народження славетного сина України – великого поета і художника 
Тараса Григоровича Шевченка, «Вивчаємо традиції наших пращурів – Собор-
ність України в обрядах і звичаях»». 

Керівники навчальних груп разом з учнями взяли участь в акції «Одягни 
вишиванку» до Дня української вишиванки, проводили віртуальні екскурсій по 
Україні, Харківській області з метою вивчення історії, культури та традицій. 
Провели туристичну екскурсію до старовинного і вічно молодого міста Львова. 

Продовжив свою роботу волонтерський рух учнів училища. Учнівське са-
моврядування навчальних груп організували благодійні акції: «Від серця до се-
рця», «Милосердя й доброта – людства два крила» для поранених у Військово-
медичному клінічному центрі південного регіону. Неодноразово відвідували з 
подарунками та послугами Обласний центр соціально-психологічної підтримки 
«Гармонія». Також на постійній основі учні училища надають безкоштовно по-
бутові послуги людям похилого віку, дитям-сиротам. 

Формування високої моральності учня – ще один із пріоритетних напрямів 
виховної роботи в училищі. Виховні заходи, які проводились в цьому напряму, 
проголошували єдність слова i діла, чесність та порядність, сумлінне виконання 
людиною синівських, професійних, громадянських обов’язків, вірне служіння 
Україні. Моральне виховання пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, 
вони впливають на формування культури людської поведінки. 

Робота з профілактики правопорушень і злочинності, дитячої бездоглядно-
сті, негативних явищ серед учнівської молоді та формування здорового способу 
життя проводилась у 2018-2019 році згідно з Планом спільних заходів ДПТНЗ 
ХВПУСП зі службою у справах дітей Московського району Управління служб у 
справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської 
ради, сектором ювенальної превенції Московського ВП ГУНП Харківській обла-
сті, Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Московського району 
міста. 

Здійснення правової освітньої роботи в училищі з учнями та батьківською 
громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, попередження на-
ркоманії, токсикоманії та СНІДу також здійснювалась разом із громадськими ор-
ганізаціями - соціальними партнерами, а саме: 

– Харківська міська благодійна організація «Благо»; 
– Харківське обласне відділення Всеукраїнської мережі людей, які жи-

вуть з ВІЛ/СНІДом; 
– Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

«Довіра»; 
– Фонд спасіння дітей та підлітків України від наркотиків; 
– Обласний центр профілактики і боротьби зі СНІДом; 
– благодійний фонд «Парус»; 
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– благодійна громадська організація «Карітас Харків»; 
– Сектор ювенальної пробації м. Харкова філії Державної установи 

«Центр пробації» в Харківській області; 
– громадська організація «Сфера», БО БФ «Добробут України»; 
– мобільна група патрульної поліції . 
Протягом навчального року проводилась просвітницька робота серед уч-

нів, працював лекторій правових знань для батьків, проводився тиждень право-
вих знань. 

Протягом року фахівцями громадських організацій лекції та бесіди на 
теми: «Моя відповідальність перед законом», «Я і поліція», «Правда про нарко-
тики», «Правила і закони суспільного життя», Попередження злочинності, пра-
вопорушень, жорсткого поводження та насильства над дітьми, запобігання дитя-
чої бездоглядності» тощо. 

Працівниками Фонду спасіння дітей та підлітків України від наркотиків 
були проведені лекції «Правда про наркотики та їх згубний вплив на молодь», 
«Мораль та правила поведінки людей». 

Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
«Довіра» проведено круглий стіл для учнів-сиріт, учнів позбавлених батьківсь-
кого піклування на тему «Адаптація до самостійного життя». Серед учнів, які 
мешкають у гуртожитку, протягом квітня – травня 2019 року проводилась ком-
плексна профілактична робота (8 тренінгів) благодійною організацією «Харків-
ський благодійний фонд «Благо» в рамках проекту «Права та здоров’я уразливих 
груп населення: заповнюючи прогалини». В рамках реалізації проекту «Місто – 
для всіх! Права – для всіх!» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні 
та Національного демократичного інституту міжнародних відносин (США) гро-
мадською організацією «Сфера» та громадською організацією «Національно-де-
мократичний сад» в училищі було проведено інтерактивне тренінгове заняття 
щодо прав людей. 

Соціально-психологічною службою училища була проведена відповідна 
робота щодо профілактики правопорушень, дитячої бездоглядності, негативних 
явищ серед учнівської молоді, а саме: проводились круглі столи, години спілку-
вання, бесіди , тренінги на теми: «Я і колектив. У злагоді до успіху», «Стоп на-
сильство, кібертретирування, секстинг, булінг», профілактичне тренінгове за-
няття: «Попередження насильства та булінгу», «Торгівля людьми. Як уберегтись 
від небезпеки», «Тренінг спілкування і позитивного ставлення до себе і групи», 
«Толерантність: я і весь світ», «Я маю право відчувати та висловлювати свої по-
чуття», «Емоційне благополуччя. Ознаки психологічного благополуччя», «Впе-
вненість в собі – запорука успіху в житті», «Взаємини статей. Моя сім’я», бесіда 
з елементами тренінгу «Будуємо дім без насильства» тощо. 

В рамках Всеукраїнського тижня права (10-14. 2018 року) з метою вихо-
вання в учнів правової свідомості та громадянської позиції, були проведений 
Всеукраїнський урок «Права людини». Також відбувся захист ученицею групи 
2-18 Василенко Мариною реферату з теми «Правовий світогляд», з яким вона 
взяла участь в обласному конкурсі рефератів та зайняла 1 місце. Також були про-
ведені бесіди щодо запобігання дискримінації та насильству в начальному за-
кладі «Будуємо дім без насильства», брейн-ринг «Права людини – права дитини. 
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Як захистити свої права», виховна година «Пустощі і кримінальна відповідаль-
ність». Організована зустріч за круглим столом з працівниками правоохоронних 
органів району, наркологічної служби, громадських організацій «Тютюн, алко-
голь, наркотики – чи твоя це дорога?», бесіда «Трудове законодавство про права 
та пільги молоді при працевлаштуванні на перше робоче місце» та інше. Учні 
випустили листівки та плакати на тему «Стоп – насильство!». 

За ініціативою учнівського парламенту проведена акція «Молодь за здоро-
вий спосіб життя!», «Скажемо палінню та алкоголю – «Ні!»» , проведений спор-
тивний празник «День здоров’я» (взяли участь 240 учнів), «День козацтва». Та-
кож, був організований захід з курсантами Національного університету цивіль-
ного захисту України щодо навчання учнів навикам першої долікарської допо-
моги. 

Практичним психологом були проведені дослідження щодо діагностики 
акцентуацій характеру (методика Леонгарда-Шмішека); вивчення темпераменту 
Г.Айзенка; вивчення агресивності, виявлення домінуючих видів агресії (мето-
дика Басса-Даркі), вивчення схильності до суїцидальної поведінки М.В.Горської; 
вивчення рівня інтелектуальної лабільності (швидке виконання завдання, не до-
пускаючи помилок; прогнозування успішності професійного навчання) за мето-
дикою С. Касянова. Було досліджено 224 учня. Аналіз досліджень та висновки 
по кожному учню були надані керівникам навчальних груп для використання у 
роботі з учнями 

Значне місце у вихованні дитини є співпраця педагога з батьками. Соціа-
льно-психологічною службою розроблені рекомендації для батьків щодо профі-
лактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління 
серед підлітків. Практичний психолог розробила матеріал щодо профілактики 
проявів агресії, були розроблені вправи до оволодіння собою, для емоційної рів-
новаги учнів, профілактики емоційних розладів. На сайті училища розміщена ін-
формація для правової освіти батьків: «Булінг – що це таке і як з цим боротися?», 
«Безпека дітей в інтернеті». Також на офіційному сайті училища створена сторі-
нка для педагогів, учнів та батьків «Протидія та запобігання булінгу». 

Організована робота Штабу з профілактики правопорушень училища, про-
ведено 10 засідань. Розглядались особові справи учнів гр. 9-18, 9-17, 8-17, 3-17, 
18-18, 8-17, 4-18. На внутрішньому профілактичному обліку в закладі перебуває 
5 учнів; на обліку ВКМСД – 1 учень. 

Підсумком роботи з морально-правового, превентивного виховання є те, 
що правопорушень в училищі не має. 

В училищі навчається 17 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Дані учні отримують всі виплати передбачені законо-
давством та постійно перебувають у полі зору адміністрації, кл. керівників, прак-
тичного психолога та соціального педагога. 

Влітку 2019 року навчання закінчили 7 здобувачів освіти, які мають статус 
сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; з них: 2 випускниці ви-
словили побажання продовжувати навчання в інших навчальних закладах, по-
дали документи; 4 випускниці працевлаштовані та отримали виплати одноразо-
вої грошової допомоги, а також компенсацію на одяг, взуття, м'який інвентар і 
обладнання, 1 випускниця стажується та буде працевлаштована. Також соціаль-
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ним педагогом Курганською Т.Ю. проводиться робота по організації літнього ві-
дпочинку та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пік-
лування, які не досягли 18 років. 

Протягом навчального року проводилась активна робота щодо удоскона-
лення соціальної активності учнів через учнівське самоврядування. 

На формування навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації в 
училищі активізовано роботу органів учнівського самоврядування. Було обрано 
самоврядування в навчальних групах першого курсу та затверджений новий 
склад учнівського Парламенту училища. Було організовано роботу Старостату, 
засідання якого проводились кожного тижня. Старостат став дієвим органом, 
який допомагає організовувати виховну роботу у навчальних групах та приводе 
виховний механізм в дію. 

У гуртожитках № 1, 2 у вересні була обрана Рада гуртожитку, розподілені 
обов’язки. За ініціативою органів учнівського самоврядування були проведені 
наступні виховні заходи: 

– організовано самообслуговування учнів: чергування в училищі, догляд 
за закріпленими аудиторіями, майстернями; 

– організація конкурсів: «На кращу групу», «На кращу кімнату»; «Учень 
року»; 

– участь у загальноучилищних спортивних змаганнях та професійних 
конкурсах; 

– участь в 1-му та 2-му етапах училищного огляді художньої самодіяль-
ності «Зірки надій»; 

– проведення молодіжних акцій «Молодь за здоровий спосіб життя», 
«Скажемо НІ палінню»; 

– організація волонтерського руху; 
– піклування про ветеранів праці, людей похилого віку, надання їм побу-

тових послуг (здійснюється постійно у навчальних перукарнях учи-
лища та в майстернях). 

З метою утвердження здорового способу життя та боротьбі із шкідливими 
звичками серед учнів училища члени учнівського самоврядування ініціювали 
проведення зустрічей учнів з наркологом для попередження наркоманії, токси-
команії, пияцтва; анкетування (анонімне) серед учнів груп першого курсу з пи-
тань шкідливих звичок: «Алкоголь та молодь», «Тютюнокуріння та молодь», 
«Наркоманія та молодь»; ознайомлення учнів груп нового прийому (під підпис) 
з чинними наказами: від 17.09.2018 , № 53-уч, по училищу «Про заборону тютю-
нокуріння в навчальному закладі», із Законом України №4844-lV « Про обме-
ження місць куріння тютюнових виробів» (під підпис); проведення рейдів по до-
тримання вимог щодо заборони паління тощо. 

У 2018-2019 навчального року виховна робота в гуртожитках 1, 2 проводи-
лася згідно з планами. 

На 01.09.2018 року в гуртожитках училища проживало 359 учнів, з яких 
197 – учні ХВПУСП, 162 – учні п’яти закладів ПТО Харкова і Центру зайнятості. 
На 01.01.2019 року в гуртожитках мешкає 336 чоловік, на 01.07.2019 – 170. 

Ключовими справами виховної діяльності у гуртожитках були профілакти-
чна робота з учнями, робота щодо організації дозвілля, естетичного оформлення 
приміщень гуртожитку та робота з метою згуртування колективу. Були проведені 
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батьківські збори, розповсюджені правила мешкання у гуртожитку, організовано 
самообслуговування. Вихователі училища налагодили зв'язок з педагогами ін-
ших училищ, учні яких мешкають в гуртожитках. 

За рік у гуртожитках не скоєно жодного кримінального злочину чи грубого 
порушення дисципліни. Усі діти пільгового контингенту та учні, які схильні до 
правопорушень, були під постійним контролем вихователів. Вони відвідували 
гуртки, брали участь у проведенні вечорів відпочинку, конкурсів. 

Протягом року проводився конкурс «На кращу навчальну групу». Кожного 
місяця підводились проміжні підсумки конкурсу та результати оголошувались 
на старостаті та інструктивно-методичних нарадах з педагогами. 

Аналіз навчальних досягнень учнів за 2018/2019 н.р., рівня самовряду-
вання та стану правопорядку в групах, участі учнів у обласних позаурочних за-
ходах та заходах , які проводились в училищі, участі учнів в конкурсах, чемпіо-
натах, олімпіадах показав рівень змістовності виховної роботи в групах, рівень 
творчих досягнень. 

За результатами конкурсу «На кращу групу» переможцями у 2018/2019 н.р. 
стали навчальні групи 1-го курсу: 18-18 (Маркова Л.А.), гр. 4-18 (Полякова Л.О., 
Чупріна В.І.), гр. 9-18 (Винограденко Г.М., Кучерявенко О.І). 

Кращі показники у 2018/2019 н.р. показали навчальні групи 2-го та 3-го 
курсів: гр. 5-17 (Егорова Л.В.), гр. 12-18 (Жук Г.В.), гр. 2-17 (Чевалкова Н.В., 
Діденко Л.В., Кульша Л.С.). 

Підсумки участі учнів училища в позаурочній виховній діяльності свідчать 
про те, що педагогічний колектив училища зміг залучити до різноманітної поза-
урочної діяльності більшість учнів, зацікавив їх, знайшов підхід до кожного 
учня. 

Протягом навчального року велика увага приділялась профорієнтаційній 
роботі в загальноосвітніх навчальних закладах міст, селищ, районів щодо набору 
учнів на навчання на 2019/2020 навчальний рік, яка проводилась згідно з планом 
заходів профорієнтаційної роботи. 

Перед початком навчального року було видано Наказ про профорієнта-
ційну роботу, затверджений Графік відвідування шкіл м. Харкова та Харківської 
області педколективом. Протягом навчального року, поряд з традиційними фор-
мами профорієнтаційної роботи по школах міста, активно впроваджувались ін-
новаційні форми профорієнтаційної роботи, такі як проведення майстер-класів, 
участь у районних та міських профорієнтаційних заходах, святах, фестивалях 
тощо, співпраця з керівниками ЗОШ, написання похвальних листів на кращих 
учнів училища до ЗОШ, проведення Днів відкритих дверей кожної середи та свя-
ткових Днів відкритих дверей по професіям. Ці заходи надали можливість при-
діляти достатньо уваги кожному потенційному абітурієнту. 

Профорієнтаційна робота мала системний характер. Практична робота Ко-
ординаційної ради з профорієнтації в цьому році мала позитивні результати: охо-
плення профорієнтаційною роботою склало 257 ЗОШ, з них 163 школи міста та 
94 школи області, що більше у порівнянні з минулим роком на 48 та 14 шкіл 
відповідно. Також були укладені Договори про сумісну діяльність з 68 ЗОШ мі-
ста та області. 
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В рамках профорієнтаційної роботи училище брало участь у міських захо-
дах «Місто майстрів» 12 вересня 2018 р., ярмарку професій «Місто майстрів Сло-
божанщини» з професій «манікюрник», «взуттьовик», «візажист», яка відбулась 
в Обласному центрі зайнятості (грудень 2018 року); в центрі дитячої творчості 
«Істок» (квітень 2019 року). 

За результатами аналізу позаурочної роботи педагогічного колективу учи-
лища за 2018/2019 навчальний рік її стан можна вважати достатнім. 

 
Результативність участі учнів ДПТНЗ ХВПУСП 

 у творчих та виховних заходах різних рівнів у 2018/2019 навчальному році 
 

№ 
з/п Назва заходу, ким організовано Кількість 

учасників 
Результати участі  
(у разі наявності) 

1  Вересень 2018 
Парад професій індустрії краси, 
який був організований Харківським 
обласним центром зайнятості. 

10 Участь 

2  Вересень 2018 
Конкурс, присвячений до дня наро-
дження легендарного азербайджан-
ського діяча Мусліма Магомаєва. 

3 Участь 

3  Жовтень 2018 
Міжнародний конкурс візажистів 
«International Makeup Awards» (Мі-
лан, Італія). Візажисти 

2 1 місце – Тетяна Зионг, гр 8-17 (На-
городою за перемогу для Тетяни 
став Сертифікат на безкоштовне на-
вчання у Паризькій школі візажу). 
3 місце – Чевалкова Н.В., майстер 
Технічний гурток «Візажист» 

4  Жовтень 2018 
Фестиваль «Дзеркало моди-Львів-
2018» в рамках ХХІ Чемпіонату Ук-
раїни СПУ :Перукарське мистецтво, 
нігтьова естетика, макіяж, моделю-
вання брів, нарощення вій.  
Учні училища взяли участь у зма-
ганні професіоналів в категорії 
«учні». 

3 1 місце – учениця групи 3-17 Безде-
нежних Юлія в номінації «Весільна 
зачіска»; 
5 місце – учениця групи 3-17 Іса-
кова Дарина в номінації «Модна жі-
ноча зачіска «Кудрі та хвилі»; 
1 місце – учениця групи 3-17 Руде-
нко Віолетта в номінації «Smoky 
eyes» в категорії «учні». 
Технічні гуртки: «Перукар», «Віза-
жист» 

5  Жовтень 2018 
інклюзивний показ мод у єврейсь-
кому культурному центрі «Бейт 
Дан» 
Гуртківці створюють образи учасни-
ків показу 

6 Участь 
Технічні гуртки: «Перукар», «Віза-
жист» 

6  Жовтень 2018 
Всеукраїнського конкурсу професій-
ної майстерності WORLDSKILLS 
UKRAINE - змагання у компетенції 
«Перукарське мистецтво». 

1 Півник Влада (група 2-17) - учасник 
технічного гуртка: «Перукар» 

7  Листопад 2018  20 Гурток театр мод «Шарм», вокаль-
ний ансамбль «Сузір’я», гурток 
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№ 
з/п Назва заходу, ким організовано Кількість 

учасників 
Результати участі  
(у разі наявності) 

Обласна школа позитивного педаго-
гічного досвіду роботи заступника 
директора з навчально-виховної ро-
боти під керівництвом Щербакової 
О.В. 

«Художнє слово» – кожен виступ 
доповідачів супроводжувався твор-
чими виступами учнів: демонстра-
цією колекцій одягу, зачісок, макі-
яжу, номерами художньої само-
діяльності. 

8  Листопад 2018 
XXI Чемпіонат України з перукар-
ського мистецтва, нігтьової есте-
тики, візажу, перманентного макі-
яжу та нарощуванню вій, це Фінал 
національної Ліги Б’юті Чемпіонів і 
«Золотий турнір» призерів відбірко-
вих турів – Кубків регіонів, конкурс 
національного значення і всеукраїн-
ського масштабу серед фахівців ін-
дустрії краси, відкриті змагання, які 
об’єднують майстрів з різних куточ-
ків України. 

1 Майстер виробничого навчання з 
професії «візажист», керівник техні-
чного гуртка, Чевалкова Н. В. посіла 
2-е місце в номінації «Smoky Eyes» 
в категорії «майстри». 

9  Грудень 2018 
Парад Наречених. В рамках концеп-
ції Параду наречених-2018 «Музика 
– це ми. Музика навколо нас» про-
ходило конкурсне дефіле, до участі 
в якому були запрошені стилісти, ві-
зажисти і майстри перукарського 
мистецтва. 

4 майстер в/н Чевалкова Н.В. (стиліст) 
– 1 місце в конкурсі стилістів в но-
мінації «Поп-музика»; 
учениця групи 2-17 Софія Завалій 
(стиліст-візажист) – 1 місце в конку-
рсі стилістів в номінації «Фольклор. 
Народна музика»; 
учениця групи 2-17 Шлапак Анаста-
сія (візажист) – 1 місце в конкурсі 
стилістів в номінації «Класична му-
зика»; 
учениця групи 2-17 Ісакова Дарина 
(перукар) – 1 місце в номінації 
«Класична музика». 
Технічні гуртки: візажист, перукар 

10  Січень 2019 
Обласна Вікторина (конкурс рефе-
ратів) «Правовий світогляд» органі-
зована Харківським державним бу-
динком художньої та технічної твор-
чості 

1 1 місце 
Василенко Марина – гр. 2-18 

11  Березень 2019 
Фестиваль молодіжної студентської 
моди «Весняні ластівки» – театр 
моди «Шарм» 

8 участь 

12  Березень 2019 
масова гра в «Що? Де? Коли?», яка 
була зареєстрована на рекорд Укра-
їни. 

5 3 341 команди увійшли до 100 ко-
манд 
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№ 
з/п Назва заходу, ким організовано Кількість 

учасників 
Результати участі  
(у разі наявності) 

13  Березень 2019 
ІV Всеукраїнський конкурс профе-
сійної майстерності «Прорив легкої 
промисловості України 2019» 

гурток тех-
нічної твор-
чості з про-
фесії «Кра-

вець; за-
крійник» 

2 місце з 45 молодіжних колекцій 

14  Березень 2019 
Фінал Всеукраїнського конкурсу 
«Start Fashion», в якому взяли участь 
35 молодих дизайнерів, організова-
ний Управлінням інноваційного роз-
витку та іміджевих проектів за ініці-
ативою громадської організації «Ха-
рківський кластер легкої промисло-
вості та дизайну» під патронатом 
Харківського міського голови. 

1 модельєр, 
6 чоловік - 
гуртківців 
«Шарм» 

Участь в номінації «National Style» 
колекція жіночого одягу «KupaVa». 

15  Березень 2019 
Щорічний обласний огляд-конкурс 
технічної та декоративно-приклад-
ної творчості серед закладів профе-
сійної (професійно-технічної) освіти 
Харківської області під девізом 
«Творчість об’єднує і надихає!» 

70 чоловік Гран-прі 

16  Березень 2019 
Щорічний обласний огляд-конкурс 
художньої самодіяльності серед за-
кладів професійної (професійно-тех-
нічної) освіти Харківської області 
під девізом «Творчість об’єднує і 
надихає!» 

60 Гран-прі 

17  Квітень 2019 
Відбірковий Тур XXII Чемпіонату 
України з перукарського мистецтва, 
макіяжу і нігтьової естетики «Перша 
столиця», організований Спілкою 
перукарів України для професіона-
лів та молодих майстрів, що тільки 
починають свою кар’єру в Бьюті-ін-
дустрії 

8 1 місце в номінації «Модна жіноча 
зачіска на довгому волоссі» посіла 
учениця групи 3-17 Безденежних 
Юлія; 
1 місце в номінації «Full Fashion 
Look чоловічий» посіла учениця 
групи 2-17 Півник Влада.; 
2 місце в номінації «Сучасний 
блонд» посіла учениця групи 2-18 
Буцька Юлія.; 
2 місце в номінації «Смокі айс кла-
сичний» посіла учениця групи 2-17 
Конюх Анастасія; 
3 місце в номінації «Коктейльна за-
чіска з елементами плетіння» посіла 
учениця групи 2-18 Рухляда Вален-
тина; 
4 місце в номінації «Коктейльна за-
чіска з елементами плетіння» посіла 
учениця групи 2-17 Павленко Злата. 
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№ 
з/п Назва заходу, ким організовано Кількість 

учасників 
Результати участі  
(у разі наявності) 

Учасники – Сушко Яна, Науменко 
Вероніка. 
За командну участь училище було 
нагороджене спеціальний призом: 

18  Квітень 2019 
Міжнародний конкурс і виставка-яр-
марок індустрії краси «Royal Beauty 
– Кубок Карпат 2019». Змагалися 
кращі перукарі, візажисти, майстри 
нігтьової естетики з різних країн 
світу і України. 

1 1 місце, Безденежних Юлія, гр. 3-17 

19  Квітень 2019 
Обласна Вікторина (конкурс рефе-
ратів) «Рік французької мови в Ук-
раїні» організована Харківським 
державним будинком художньої та 
технічної творчості 

1 1 місце, Тільна Юля гр. 9-18 

20  Травень 2019 
Обласний конкурс: «Учень року» – 
учасник гуртка «Художнє слово», 
номінація – театрал 

1 1 місце учениця Гармаш Марина 

21  Травень 2019 
Участь у конкурсі читців «Білі кон-
валії», організований кафедрою теа-
трального мистецтва Харківської 
державної академії культури 

1 Перенесено на жовтень 

22  Травень 2019 
Участь у конкурсі вокалістів «Білі 
конвалії», організований кафедрою 
театрального мистецтва Харківської 
державної академії культури  

2 Перенесено на жовтень 

23  Травень 2019 
фестиваль майстрів народної майс-
терності «Профспілки Харківщини 
мають таланти», який був організо-
ваний Харківською обласною орга-
нізацією профспілок працівників 
житлово-комунального господарс-
тва, місцевої промисловості, побуто-
вого обслуговування населення Ук-
раїни. 

6 
колекція 

Гран-прі фестивалю нагороджений 
колектив творчої майстерні 
ХВПУСП у жанрі «Декоративно-
прикладне мистецтво» та за колек-
цію жіночого одягу «KupaVa» 
Дипломом І-го ступеню нагоро-
джена переможниця фестивалю Ве-
льма Оксана, учениця групи 12-18 
«Кравець, закрійник». 
Нагороджені дипломами 1-3 ступеня 
Сокіл Єлизавета (група 2-17), 
Півник Влада (група 2-17), 
Григорова Анна (група 7-18), Кузнє-
цова Анастасія (група 4-18), Гуме-
нюк Марія (група 5-17). 

24  Травень 2019 
Турнір по боксу на честь дня Пере-
моги та пам’яті Володимира Горбе-
нка. 

1 Учень училища Момот Микола 
(група 5-17 «Кравець, закрійник») 1 
місце у ваговій категорії 75 кг. 
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№ 
з/п Назва заходу, ким організовано Кількість 

учасників 
Результати участі  
(у разі наявності) 

25  17-19 травня 2019 року 
м. Дніпро в рамках Beauty Fest 
«ДЗЕРКАЛО МОДИ» відбувся відк-
ритий чемпіонат з перукарського 
мистецтва, нігтьової естетики, макі-
яжу, моделювання брів і нарощу-
вання вій «Молоді таланти України 
2019». Змагання проходили більш 
ніж по 50-ти номінаціям, таким як: 
перукарське мистецтво, макіяж, ніг-
тьова естетика, моделювання брів, 
нарощування вій. 

3 Макіяж: 
3 місце в номінації «Макіяж «Smoky 
eyes» креативний» (категорія – юні-
ори) – Сокіл Єлизавета; 
2 місце в номінації «Макіяж «Smoky 
eyes» креативний» (категорія – юні-
ори) – Сушко Яна. 
Перукарське мистецтво: 
3 місце в номінації «Жіночий мод-
ний образ. Full Fashion Look» – Со-
кіл Єлизавета; 
2 місце в номінації «Коктейльна за-
чіска з елементами плетіння» (кате-
горія – юніори) – Павленко Злата. 
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4. ПІДСУМКИ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 
 
Фонд бібліотеки складає 21307 примірників. З них підручників – 9667 при-

мірників. Протягом 2018/2019 навчального року було передплачено 15 наймену-
вань періодичних видань.  

Протягом 2018/2019 навчального року до бібліотечного фонду надійшло 
2063 примірники літератури, з них 2062 примірники – підручники, 1 примірник 
– навчальний посібник.  

Протягом 2018/2019 н.р. загальна кількість учнів-читачів бібліотеки скла-
дала 215 (всього в училищі навчалось 427 учнів). Читачів-педагогічних праців-
ників – 45 осіб, інші категорії читачів – 16 осіб. Кількість відвідувань бібліотеки 
склала 1697, книговидача – 2572 примірників. 

Забезпеченість підручниками з предметів з предметів загальноосвітньої 
підготовки у 2018/2019 навчальному році станом на 01.04.2019 складає: 

− для учнів 10-х класів – 82,35 %; 
− підготовка учнів 11-х класів здійснюється у 2019/2020 н.р., тому підру-

чники будуть отримуватися протягом 2019/2020 н.р. 
Середня забезпеченість підручниками з предметів професійної підготовки 

в 2018/2019 навчальному році станом на 01.04.2019 р. складає 41,37 %. Окремо 
по навчальним групам: 

1 курс: 
− група 1-18 «Ювелір-монтувальник. Ювелір-закріпник» – 38,83 %; 
− група 2-18 «Перукар. Візажист» – 23,68 %; 
− група 3-18 «Перукар» – 38,02 %; 
− група 4-18 «Перукар. Манікюрник. Педикюрник» – 39,44 %; 
− група 5-18 «Кравець. Закрійник» – 36,74 %; 
− група 6-18 «Кравець. Закрійник» – 36,74 %; 
− група 7-18 «Манікюрник. Візажист, Адміністратор» – 21,14 %. 
− група 9-18 «Кравець» – 47,06 %; 
− група 18-18 «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик 

з ремонту взуття» – 40,35 %. 
2 курс: 
− група 2-17 «Перукар. Візажист» – 44,45 %; 
− група 3-17 «Перукар. Манікюрник. Педикюрник» – 39,88 %; 
− група 5-17 «Кравець. Закрійник» – 36,74 %; 
− група 7-17 «Манікюрник. Візажист. Адміністратор» – 41,1 %; 
− група 8-17 «Візажист. Манікюрник. Адміністратор» – 45,96 %; 
− група 9-17 «Кравець. Закрійник» – 84,03 %; 
− група 18-17 «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик 

з ремонту взуття» – 32,41 %. 
3 курс: 
− група 12-18 «Кравець. Закрійник» – 47,5%. 
Протягом 2018/2019 навчального року в бібліотеці здійснювалась робота з 

таких напрямків: 
− підвищення інформаційної культури читачів всіх категорій; 
− популяризація читання; 
− патріотичне виховання, громадянське виховання; 
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− сприяння здоровому способу життя; 
− етичне виховання; 
− сприяння самоосвіті педагогічних працівників, учнів та інших катего-

рій читачів; 
− співпраця з педагогічними працівниками у забезпеченні навчально-ви-

ховного процесу. 
Також протягом навчального року постійно здійснюється впровадження 

Універсальної десяткової класифікації в практику бібліотеки, тому постійно про-
водиться систематизація документів за Універсальною десятковою класифіка-
цією бібліотек, у зв’язку з чим проводиться велика робота з бібліотечним фондом 
училища. 

Було проведено списання фізично зношених документів з бібліотечного 
фонду у кількості 892 примірників. 

Протягом 2018/2019 навчального року створено низку тематичних карто-
тек статей: 

− «На допомогу викладачам»; 
− «На допомогу майстрам виробничого навчання»; 
− «На допомогу бібліотекарю»; 
− «Компетентнісний підхід»; 
− «Україно моя мила!»; 
− «Видатні особистості світу»; 
− «Охорона праці та пожежна безпека»; 
− Картотека з визначними датами; 
− Картотека з виховання у різних аспектах (виховання здорового способу 

життя, етичне виховання, гендерне виховання, екологічне виховання, 
правове виховання та патріотичне виховання). 

Постійно оновлюються постійно діючі тематичні виставки літератури: 
− «Тарасові думки переживуть віки»; 
− «Харків, благословенне моє місто»; 
− «Стара добра книжка»; 
− «Моя професія – моє майбутнє»; 
− «Запрошуємо до читання новинок»; 
− «Славетні сини українського народу». 
Було оформлено низку виставок літератури з різної тематики, а саме: 
− Виставка нових надходжень; 
− «На порозі нової України»; 
− «Мудра людина із щирим серцем»; 
− «Мово моя калинова!»; 
− «Знавець душі народної»; 
− «День пам’яті жертв голодомору»; 
− «Усі мої думки, народе вільний, і пісня серця, музика душі – тобі!»; 
− «З журбою радість обнялась»; 
− «Фатальна жінка української літератури»; 
− «Талант, що прагнув до зір»; 
− «До Дня Соборності України»; 
− «До 260-річчя від дня народження Роберта Бернса»; 
− «До Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту»; 
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− «Радимо прочитати»; 
− «Пантелеймон Куліш: особистість, письменник, мислитель»; 
− «Поетеса зламу століть», також виставка ілюстрацій, присвячена 

життю і творчості Лесі Українки; 
− «До дня вшанування учасників бойових дій на інших територіях»; 
− «Українська мова – мова барвінкова»; 
− «До 160 років від дня народження Шолом Алейхема»; 
− «І лине над землею Шевченкове слово…»; 
− «Виставка літератури з питань цивільного захисту»; 
− «Охорона праці на роботі майбутнього»; 
− «З книгою через віки»; 
− «Перегортає пам'ять сторінки»;; 
− «Конституція – основа життя та основний закон». 
Створено інформаційні бюлетені з різноманітної тематики та до різномані-

тних визначних дат, загалом охвачені 76 тем та подій. 
За сприяння та інформаційного забезпечення бібліотеки проведено такі ма-

сові заходи: 
− Бесіда «Бабин Яр – символ вічної скорботи»; 
− Виховна година «Жахіття урочища Бабин Яр, тут кров людська про-

лита»; 
− Виховна година «Героїв країна – моя Україна»; 
− Виховна година «Твоя професія, ціннісне ставлення до праці»; 
− Виховна година «Зі сплаву геройства і мертвих і живих писалося ім’я 

Перемоги»; 
− Виховна година «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є!»; 
− Виховна година «Молодь за толерантність»; 
− Виховна година «Україно незборима, зроду – ти душа великого на-

роду»; 
− Виховна година «Людської пам’яті мости»; 
− «Кохання з першого погляду. День закоханих»; 
− Урок-реквієм «» Небесна сотня на стороні гідності; 
− Поетична майстерня «Світ поезії Лесі Українки»; 
− Бесіда «Культурні традиції в родині»; 
− Виховна година «Коли люди перестають читати, вони перестають мис-

лити»; 
− Виховна година «Спілкування дівчат та хлопців на засадах дружби»; 
− Бесіда «Соціальна небезпека інфекційних захворювань» 
− Бесіда «Наше здоров’я – це культура і спорт»; 
− Виховна година «Безпечна праця – крок у щасливе майбутнє»; 
− Виховна година «Чорнобильська трагедія – одвічний слід на Україні». 
Було також проведено бібліотечну годину «Героям Крут присвячу-

ється…», бібліографічний огляд літератури «Пам’яті героїв Крут», а також вихо-
вний захід до Міжнародного дня рідної мови. 

Веб-сторінка, яка знаходиться на сайті училища, сприяє популяризації бі-
бліотеки, інформує про нові надходження літератури, заходи, які проводяться в 
бібліотеці та за участю бібліотеки. Інформування про новини бібліотеки, залу-
чення читачів та їх інформаційна підтримка – головна мета сторінки. 
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Також у 2019 році завідувачка бібліотекою пройшла навчання на курсах 
підвищення кваліфікації за програмою (напрямом) «Шкільні бібліотекарі» та 
пройшла тематичний спецкурс «ІКТ у роботі шкільної бібліотеки» на базі КВНЗ 
«Харківська академія неперервної освіти», взяла участь у воркшопі «Віртуальні 
продукти бібліотек: how to» та пройшла навчання за 5 темами у Харківській дер-
жавна науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка.  
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5. ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На даний час училище фінансується з місцевого бюджету Московського 

району. Переваги такого фінансування полягають в тому, що виділяються кошти 
не лише на захищені статті, такі як зарплата, стипендія, комунальні послуги, м'я-
кий інвентар, а й на послуги зв'язку, придбання матеріалів, медикаментів, пото-
чний ремонт, видатки по яких завжди відносилися на спеціальний фонд, що уне-
можливлювало спрямування більшої частини коштів на оновлення матеріальної 
бази училища. 

Так за рахунок коштів з місцевого бюджету в минулому році було прове-
дено оплату (в порядку зменшення сум): 

 
― меблі ―  36498,00 грн. 
― оформлення землевідведення ―  21914,00 грн. 
― послуг по обслуговуванню пожежної сигналіза-

ції та газового устаткування ―  21768,00 грн. 
― будівельні матеріали ―  20385,00 грн. 
― господарчі матеріали ―  18448,00 грн. 
― обмундирування сиріт та придбання м’якого ін-

вентарю та робочого одягу ―  17064,00 грн. 
― послуг зв'язку ―  14092,00 грн. 
― канцтовари ―  14022,00 грн. 
― програмне забезпечення, обслуговування про-

грами «Парус», обслуговування програмного 
комплексу «Єдина Державна Електронна База з 
питань Освіти» ―  10219,00 грн. 

― сантехніка ―  9340,00 грн. 
― дезінфекційні послуги ―  8618,00 грн. 
― матеріали для тренувального періоду виробни-

чого навчання груп професії «взуттьовик» ―  6510,00 грн. 
― матеріали для тренувального періоду виробни-

чого навчання груп професії «кравець» ―  6320,00 грн. 
― електротовари ―  6056,00 грн. 
― вимір опору ізоляції ―  5217,00 грн. 
― запасні частини до швейних машин ―  5000,00 грн. 
― дезінфекційна обробка постільної білизни ―  3297,00 грн. 
― подарунки до Нового рок учням-сиротам ―  2040,00 грн. 

Всього на загальну суму ―  226808,00 грн. 
 
Основними позабюджетними надходженнями навчального закладу є:  
― благодійні внески; 
― платне навчання; 
― гуртожиток; 
― виробнича практика;  
― здача приміщень в оренду. 
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Позабюджетні надходження 2018/2019 рр. 
 

Показники Сума, грн. 

 

Благодійні внески 513165,36 
Платне навчання 410837,18 
Гуртожиток 243663,62 
Доходи від вироб-
ничої практики 109181,64 
Оренда 7015,01 
Інші надходження 213,82 

Всього: 1284076,63 

 
За рахунок позабюджетних надходжень у 2018/2019 навчальному році було 

придбано (в порядку зменшення сум): 
 
― будівельні матеріали ―  188717,32 грн. 
― тренажери ―  79058,80 грн. 
― меблі ―  30109,23 грн. 
― стенди ―  25137,00 грн. 
― пластикові вікна ―  24800,06 грн. 
― шафи ―  24336,00 грн. 
― стільці ―  23526,00 грн. 
― парти ―  21690,00 грн. 
― сантехніка ―  15413,34 грн. 
― жалюзі ―  14948,45 грн. 
― спецодяг ―  12641,50 грн. 
― обслуговування комп’ютерної техніки ―  11640,00 грн. 
― дезінфекційні послуги ―  10472,80 грн. 
― періодичні видання ―  10086,73 грн. 
― антивірусне програмне забезпечення ―  9844,20 грн. 
― пожежна сигналізація ―  8043,78 грн. 
― перукарські інструменти ―  7139,00 грн. 
― послуги зв’язку ―  7020,00 грн. 
― обслуговування програмного комплексу «Єдина 

Державна Електронна База з питань Освіти» ―  5879,12 грн. 
― земля ―  5700,00 грн. 
― бетономішалка ―  5105,99 грн. 
― перукарські матеріали ―  5016,00 грн. 
― енергопаспорт ―  5000,00 грн. 
― підручники ―  4940,50 грн. 
― парогенератор ―  4908,75 грн. 
― обслуговування порталу ―  4464,00 грн. 
― реклама ―  4300,00 грн. 
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― газові прилади ―  4159,00 грн. 
― прання білизни ―  3941,51 грн. 
― дошки ―  3900,00 грн. 
― вивіз сміття ―  3853,80 грн. 
― електротовари ―  3646,25 грн. 
― заправка картриджів ―  3480,74 грн. 
― проїзні квитки, відрядження ―  3345,54 грн. 
― обслуговування комп’ютерної техніки ―  3183,32 грн. 
― бойлер ―  3050,00 грн. 
― вогнегасники ―  3000,00 грн. 
― програмне забезпечення ―  2984,00 грн. 
― навчання з охорони праці та техніки безпеки ―  2900,00 грн. 
― технічне обслуговування обладнання ―  2810,00 грн. 
― перевірка вогнегасників ―  2791,80 грн. 
― господарчі матеріали ―  2331,63 грн. 
― подушки ―  2220,00 грн. 
― участь у виставках ―  1700,00 грн. 
― тканини ―  1667,00 грн. 
― ремонт принтера ―  1650,00 грн. 
― обробка м’якого інвентарю ―  1612,80 грн. 
― подарунки до нового року сиротам ―  1480,00 грн. 
― прочистка вентиляційних каналів ―  1070,26 грн. 
― страховка автомобілів ―  1028,00 грн. 
― канцтовари ―  902,80 грн. 
― перевірка вентиляційних каналів ―  872,64 грн. 
― повірка манометрів ―  728,74 грн. 
― випробування інструментів ―  543,15 грн. 
― заправка картриджів ―  490,00 грн. 
― запасні частини швейних машин ―  400,11 грн. 
― прання ―  360,00 грн. 
― обслуговування сайту ―  180,00 грн. 
― документи про освіту ―  126,00 грн. 
― свідоцтва, дипломи ―  15,30 грн. 

 Всього на суму ―  636362,96 грн. 
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6. ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ 
 

Адміністрація училища і профспілковий комітет на даний час працюють 
над проектом нового колективного договору, щоб буде укладений до кінця пото-
чного 2019 року, який сприятиме більшому захисту соціально-економічних прав 
як працівників, так і керівника. Колективним договором обумовлюється ство-
рення безпечних умов праці, проведення поточних ремонтів, надання матеріаль-
ної допомоги на оздоровлення, поховання, преміювання та винагородження пра-
цівників за досягнення у праці, надання лікувально-оздоровчих путівок.  

У відповідності до умов діючого колективного договору протягом навчаль-
ного року: 

— щорічні відпустки використовуються всіма працівниками в повному 
обсязі; 

— 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 існую-
чого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травма-
тизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам. 

В училищі створена атмосфера порядку, затишку і турботи про здобувачів 
освіти та працівників. Діяльність всього педагогічного колективу направлена на ви-
явлення та розвиток творчих здібностей учнів, працівників, формування професіо-
налів. 

 
 



 

 

35 

7. ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 
 

У наших планах на майбутнє: 
— підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників за дер-

жавними стандартами з усіх професій; 
— впровадження нових сучасних потрібних професій; 
— впровадження інноваційних технологій в процес навчання; 
— розвиток творчої активності педпрацівників та здобувачів освіти; 
— вдосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і про-

фесій згідно сучасних вимог; 
— ефективна співпраця навчального закладу з роботодавцями; 
— продовження співпраці з вищими навчальними закладами; 
— збільшення позабюджетних надходжень для розвитку та оновлення ма-

теріально-технічної бази; 
— комп’ютеризація бібліотеки (створення віртуальної бібліотеки); 
— розвиток учнівського самоврядування;  
— вивчення передового досвіду інших професійно-технічних закладів Ук-

раїни; 
— покращення співпраці училища з підприємствами-замовниками робіт-

ничих кадрів щодо організації виробничої практики здобувачів освіти 
та їх працевлаштування; 

— удосконалення системи професійної орієнтації учнівської молоді та 
удосконалення форм та змісту інформування здобувачів освіти загаль-
ноосвітніх навчальних закладів стосовно ситуації на ринку праці.  
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