Підсумки роботи Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська
у 2018-2019н.р.
У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України,
Законами України: “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про загальну
середню освіту”, “Положенням про професійно-технічний навчальний заклад”,
“Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах”, нормативно-правовими актами Міністерства
освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими
актами України, Статутом Центру ПТО №1, Положенням про Центр ПТО №1.
Головними принципами, які покладені в систему управління педагогічним
колективом Центру ПТО №1, є :
1. Ефективне використання кадрів, формування дієздатного творчого
колективу, покращення якісного складу працівників навчального закладу.
2. Створення сприятливих умов роботи
самореалізацію кожного на робочому місці.

колективу,

направлених

на

3. Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.
4. Виявлення обдарованих учнів та створення сприятливих умов для їх
самореалізації.

У 2018-2019н.р. колектив Центру ПТО №1 ставив за мету виконання
головних завдань:
1. Забезпечення виконання регіонального замовлення
кваліфікованих робітників швейного профілю та сфери послуг.

на

підготовку

2. Забезпечення оптимального функціонування закладу. Збереження колективу
з мотивацією його постійного самовдосконалення
3. Удосконалення навчально-матеріальної бази.
4. Забезпечення права громадян України на професійне навчання та здобуття
повної загальної середньої освіти відповідно до їх здібностей та інтересів.
Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників
5. Підвищення якості організації освітнього процесу. Створення безпечних
умов для роботи всіх категорій працівників та учнів;
6. Розвитку соціального партнерства.
У навчальному закладі в наявності нормативно-правові документи, що
регламентують діяльність Центру ПТО №1.
Центр професійно-технічної освіти №1 здійснює підготовку кваліфікованих
робітників за ліцензованими професіями (ліцензія № 02497-000387 від 28.12.2016
р.) з одержанням загальної середньої освіти і на базі повної загальної середньої
освіти для підприємств, фірм, виробничо-комерційних підприємств сфери побуту з
виготовлення одягу та надання перукарських послуг.

Відповідно до ліцензії, виданої Державною акредитаційною комісією,
підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями:
швейне виробництво:
– Кравець;
Кравець, Закрійник;
– Кравець, Вишивальник;
сфера послуг:
– Перукар (перукар-модельєр);
– Перукар (перукар-модельєр), Візажист;
– Манікюрник.
– Адміністратор (наказ МОН України № 378-л від 29.11.2017 «Про
ліцензування освітньої діяльності»).
Підготовка кваліфікованих робітників з даних професій здійснюється згідно
вимог чинного законодавства України про професійну (професійно – технічну)
освіту на основі державних стандартів П(ПТ)О. Робочі навчальної плани і
програми відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик з даних професій.
Навчання здійснюється на базі базової та повної загальноосвітньої підготовки.
Вивчення предметів загальноосвітнього циклу здійснюється за робочими
навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених
МОН України.
Відповідно до Положення про забезпечення якості освітньої діяльності
Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська (затверджено рішенням Педагогічної ради
ЦПТО №1 від 04. 01.2018 року) розроблений і реалізуються річний план заходів
щодо підвищення якості освітньої діяльності Центру ПТО №1.
В період з 25.02 по 07.03.2019р. експертна комісія департаменту освіти, науки та
молодіжної політики Івано-Франківської ОДА провела атестаційну експертизу
навчального закладу. На засіданні Акредитаційної комісії України (Протокол №
136 від 06 червня 2019 р.) Центр ПТО №1 визнано атестованим на право
професійної підготовки робітників.
Окрім того, у 2019 р. ми отримали дозвіл на підготовку кваліфікованих
робітників з професії Взуттьовик з ремонту взуття з ліцензованим обсягом 45
осіб. Термін навчання з даної професії 1 рік на базі 11 класу. Надалі потрібно
готувати базу для навчання з даної професії.
Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у
відповідності до Плану роботи Центру на 2018-2019 навчальний рік, затвердженого
педагогічною радою (серпень 2018р), на підставі затверджених навчальних планів,
програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.
В Центрі ПТО працює педагогічна рада, школа педагогічної майстерності,
методичні комісії. Вони діють на підставі затверджених Положень, які розроблені у
відповідності до чинного законодавства. Засідання проводились відповідно до
річного та перспективного плану роботи навчального закладу.
Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі щомісячних
планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо

обговорювались на нарадах при директорові, засіданнях педагогічної ради,
інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на
інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських
рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система
внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу
бюджетних надходжень та коштів від виробничої діяльності.
Формування контингенту учнів
Потреба у кваліфікованих робітниках, яких готує Центр ПТО №1 на ринку
праці міста та області є велика.
Профорієнтаційну роботу щодо набору учнів на навчання проводять як
педагогічні працівники так і самі учні. Основні форми і методи профорієнтаційної
роботи: моніторинг потреби робітничих кадрів конкретних професій серед
роботодавців; моніторинг актуальності професій серед учнівської молоді;
проведення профорієнтаційних заходів для випускників шкіл («Містечко
професій», «Вибір професії») спільно з Центрами зайнятості населення; зустріч з
випускниками шкіл, їхніми батьками, проведення «Дня відкритих дверей»;
створення та презентація колекцій одягу, зачісок, візажу на міських та обласних
заходах (Франківський подіум, Крайка, Містечко професій), школах міста та
області; виставка-презентація авторських учнівських робіт у краєзнавчому музеї
міста, торгово-промисловій палаті; участь у Всеукраїнських професійних
конкурсах(«WORLDSKILLS UKRAINE», «Прорив легкої промисловості»); інформація
про професії, які можна здобути в Центрі на сайті закладу, теле, радіопрограмах,
пресі. Кошти вкладені в рекламу закладу у звітному році складають 3489 грн.
Для організації роботи з прийому учнів щорічно в лютому місяці видається
наказ щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи. Проте, слід
зазначити, що профорієнтаційну роботу у школах слід розпочинати не в ІІ
семестрі, а значно швидше, тому що учні випускних 9,11 класів надають
інформацію про подальше продовження навчання ще у І семестрі.
Прийом учнів на навчання здійснюється відповідно до Правил прийому до
Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська, розроблених
відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних
закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
14.05.2013р. №499. Правила прийому розглянуті на засіданні педагогічної ради,
погоджені директором департаменту освіти, науки та молодіжної політики
обласної державної адміністрації та затверджені директором Центру у відповідні
терміни.
Загальний контингент учнів станом на 01.09.2018 р. складав 699 учнів, з них
281 це учні І курсу. 237 - ІІ курс, 181 – ІІІ курс .
План з набору у 2018 р. станом на 01.10 2018р 284 учні (виконаний на
101,4%). Втрата контингенту 21 учень. Випуск 2019р складає 284 учні.
На 2019 р. сформовано регіональне замовлення на підготовку робітничих
кадрів Центру ПТО №1 на основі соціального партнерства з роботодавцями, яке
реалізується у формі укладання двосторонніх договорів на підготовку і
працевлаштування кваліфікованих робітників з урахуванням потреб регіону, міста і

ринку праці в кількості 270 учнів (115 учнів на професії швейного напрямку та 155
– перукарське мистецтво).
Приймальна комісія проводить роботу щодо набору учнів у 2019р. і на даний
момент у нас прийнято 60 заяв від абітурієнтів
Ми повинні завжди пам’ятати, що формування та збереження контингенту
учнів - це життя нашого колективу. Тому профорієнтаційна робота повинна і
надалі проводитись системно і цілеспрямовано.
Фінансова діяльність
-Загальний фонд
Бюджет Центру ПТО №1 з липня 2018- травень 2019 р становить 17 528 грн,
з них:
-на заробітну плату та нарахування –12 089 тис. грн.,
- на придбання товарів

567 тис. грн

- оплата послуг –

25 тис. грн.,

- медикаменти-

2тис.грн

- комунальні послуги -

816 тис.грн

-на харчування учнів –

225 тис. грн.,

- на стипендію –

3847 тис. грн.

- окрім того, як заклад, що надає повну загальну середню освіту - з державного
бюджету фінансується заробітна плата викладачів загальноосвітніх дисциплін –
2809,1 тис. грн
- Надходження спеціального фонду.
Протягом навчального року проводились заходи щодо оснащення навчальних
майстерень, кабінетів, спортивних і побутових приміщень обладнанням та
устаткуванням, інструментом та дидактичними засобами.
За період липень 2018-травень 2019р з надходжень спеціального фонду
використано:
– на придбання будівельних матеріалів, обладнання, інвентаря – 183,2тис. грн
–

на проведення ремонтних робіт 32,4 тис.грн.

– 2. відрядження 12,2 тис. грн,
–

3. На оплату комунальних послуг 22,0 тис. грн.

– 4. На харчування учнів під участі у спартакіадах 2,0 грн,
– 5. На заробітну плату 288 тис грн..
Разом __534,0_ тис. грн

Оновлення матеріально-технічної бази
Підготовка сучасного кваліфікованого робітника потребує сучасної
матеріально-технічної бази. У 2018-2019н.р. адміністрація навчального закладу
спрямувала свою роботу на покращення матеріально-технічного забезпечення
кабінетів, виробничих майстерень. За звітний період всі зусилля були спрямовані
на підвищення комфорту, безпеки учнів, забезпечення належного санітарного
стану в навчальному корпусі та гуртожитку.
Для більш ефективного навчально-виховного процесу в навчальному закладі
проведено наступні роботи:
Навчальний корпус
ремонтні роботи:
- салон перукарня №124 (Замолінська Н.І.) 29 183 тис грн.
- конференцзал - 3754 тис грн.
- педкабінет - 1586 тис. грн.
- ремонт в кабінеті спецдисциплін № 404, 408, - 25 366 тис. грн.
- кабінет 216 - 31368 тис. грн.
- тривають ремонтні роботи в кабінеті № 414 (Литвинюк М.Г.) – 12 268 тис
грн..
- Розпочато ремонтні роботи у виробничій майстерні № 308 (Юїч Н.В)
- Проведено заміну світильників у виробничих майстернях з професії
Кравець, Вишивальник - Коростенької М.В., та Кравець Закрійник -Баран
Є.В.
Закуплено меблі для навчальних кабінетів та майстерень на суму 171 053 грн.,
- Тканини для навчальних цілей на суму 20 870 грн.
- Матеріалів для перукарських та манікюрних робіт 33 830 грн., спецодяг
14 168 грн.
- Канцелярські товари та обслуговування оргтехніки 32,9 тис.грн.
- Медикаменти 8300 грн.
У гуртожитку
- Проведені ремонтні роботи блок №12 – 33699 тис грн..
За підтримки міського голови у вересні - жовтні 2018р. проведено заміну вікон на
енергозберігаючі у спортивному, актовому залі та їдальні на суму 450 ти грн.
Тривають ремонтні роботи у актовій залі, які виконує підрядна організація/
Замовлено стільці до актового залу на суму 99 960 тис. грн..

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
Центру ПТО№1
Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти тісно пов’язане з
рівнем кваліфікації та майстерності педагогічного колективу.
Кадровий склад педагогічних працівників ЦПТО№1 станом на 01.06.2019р.
складає 89 педагогічних працівників, з них 19 викладачів загальноосвітньої
підготовки, 13 викладачів професійно-теоретичної підготовки,
39 майстрів
виробничого навчання, 6 вихователів.
Наш педагогічний колектив оновився молодими педагогами: 1 викладач
професійно-теоретичної підготовки, 2 майстри виробничого навчання, практичний
психолог, з них 2 продовжують навчатися у ВНЗ. Відповідно потрібно активізувати
роботу з молодими педагогами з метою їх професійної адаптації, розвитку і
вдосконалення професійних компетенцій.
Якісний склад та підвищення рівня професійного рівня
педагогічних працівників
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня
професійної компетентності педпрацівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи проводиться атестація педпрацівників.
У 2019 році атестувалися 10 педпрацівників, з них 2 викладача, 6 майстрів в/н,
1 керівник гуртка, соціальний педагог. За підсумками атестації 2 майстрам
присвоєно педагогічне звання майстер в/н ІІ категорії, 1 викладач підтвердив
раніше присвоєне педзвання і кваліфікаційну категорію, 2 педагога підвищили
кваліфікаційний рівень і 7 тарифні розряди
Курси підвищення кваліфікації (вересень 2018 - травень 2019р.) пройшли 6
викладачів загальноосвітніх дисциплін, 2 майстра в/н та 2 викладача
спецдисциплін, стажування на підприємстві 4 майстра в/н.
На базі НПЦ
проводилися навчання з новітніх технологій (січень 2019р.), травень 2019р навчання викладачів спецдисциплін з опанування програмного комплексу САПР
"Julivi" та використанням його в навчальному процесі підготовки фахівців
швейного напрямку.
Ще одним із ефективних методів підвищення кваліфікаційного та фахового
рівня майстра виробничого навчання є відвідування та проведення майстер-класів.
Викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО №1 щорічно відвідують
майстер-класи з вивчення новітніх технологій перукарських робіт провідних
косметичних фірм та майстрів перукарської справи. Майстри виробничого
навчання швейних професій під час проходження учнями виробничого практики на
підприємствах міста та області вивчають новітні швейні технології. Це позитивно
впливає на рівень підготовки учнів.

На сьогоднішній день якісний склад педпрацівників Центру ПТО №1 складає:
Кваліфікаційна категорія
Спеціаліст вищої
категорії
Спеціаліст І категорії
Спеціаліст ІІ категорії
Спеціаліст
педагогічне звання
Викладач методист
Старший викладач
Відмінник освіти України
Майстер в/н І категорії
Майстер в/н ІІ категорії

28
4
5
7
5
12
4
9
11

За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають
вимогам кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям.

Методична робота
Методична робота в Центрі ПТО №1 за звітний період організована і
проводиться на основі Положення про методичну роботу, Положення про
методичний кабінет, методичні комісії та інших нормативно-правових документів,
є самостійним розділом річного плану роботи, в якому передбачено основні
напрями роботи, направлені на надання практичної допомоги та сприяння
підвищенню професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого
навчання. Складовою частиною є колективна, групова та індивідуальна форми
роботи, що відповідають цілям і завданням, які стоять перед навчальним закладом і
втілюються у різних формах, різними методами та засобами: педагогічні ради,
інструктивно-методичні наради, методичні комісії, педагогічні читання, школи
педагогічної майстерності та передового педагогічного досвіду, школи молодого
педагога, відкриті уроки, семінари, конференції, предметні тижні та тижні
професій,
У складі системи навчально-методичного забезпечення навчально-виховного
процесу протягом звітного року діяли:
• 7 методичних комісій:
• Школа педагогічної майстерності;
• Інструктивно-методичні наради;
• Педагогічна рада;
Викладачі та майстри виробничого навчання працювали над оновленням КМЗ
відповідно до діючих стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. Ця
роботи триває і надалі тому що ми працюємо за новими стандартами з професії

Перукар, і з нового навчального року з професії Вишивальник, Адміністратор,
Манікюрник на модульно-компетентнісному підході.
У 2018-2019 навчальному році
- Проведено 7 відкритих уроків, 6 позаурочних заходів
- Педагогічні працівники взяли участь у роботі обласних секцій, та
вебінарів, зокрема, учасники вебінарів на базі НМК ПТО:
- викладач Корнукій Г.В, - вебінар школи передового педагогічної досвіду
- заступник директора з НР Крижанівська Л.Б. з профорієнтаційної роботи
- методист Якубів Н. – учасник Всеукраїнського вебінару методистів
- провели на базі навчального закладу: (жовтень 2018) обласну методичну
секцію інженерів та викладачів з охорони праці
Окрім того потрібно відмітити і високий рівень підготовки та проведення
тижня професій З 26 по 30 листопада Тиждень швейних професій. 8-18 квітня
Тиждень побутових професій, у жовтні - Тиждень історії, грудні - Тиждень
правознавства.
Педагогічні читання «Застосування елементів STEM- навчання для
підготовки кваліфікованого робітника. Методика проведення кейс уроків."», які ми
проводили в січні цього року, педагоги продемонстрували нові форми та методи
навчання учнів.
Постійно оновлюється база навчально-методичної літератури авторських
напрацювань наших педпрацівників, зокрема, у цьому навчальному році:
викладач Колодій О. Є. підготувала навчальні посібники на допомогу
викладачу та на допомогу учневі Машинні роботи, та матеріали роботи
над навчально-методичною проблемою викладача: «Сучасний урок з
погляду забезпечення розвитку пізнавальних інтересів учня,
- майстри виробничого навчання Долішня Є.М. та Гайтус Т.М.– методична
розробка уроків виробничого навчання на тему: «Накручування волосся
на бігуді»,
- Лизанчук Т.М. «Тестові завдання для контрою знань учнів з виробничого
навчання. Кваліфікація Перукар 1 класу»,
-

Загалом у електронній базі навчально-методичних напрацювань зареєстровано - 70
методичних посібників 6 цьогорічні напрацювання.
Бібліотечний фонд у 2018-2019н.р. поповнився підручниками для учнів 10
класу в повному обсязі. На виконання державної програми для учнів 11 класу
проведено електронний відбір підручників рекомендованих МОН України
відповідно до кількості учнів та викладачів нашого навчального закладу.

Систематично проводиться підписка на журнали та газети. Так, за звітний
період сума коштів на підписку складає 6069 тис грн., які профінансовані з власних
надходжень.
Інформатизація навчально-виховного процесу
Одним із основних чинників підвищення якості освіти учнів є впровадження
педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання,
оновлення змісту всього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних
досягнень науки та техніки.
Станом на 1.06.2019р. в Центрі ПТО №1 на обліку 45 персональних
комп’ютерів з них: 31 - в навчальних кабінетах, 14 - використовуються для
управління та організації освітнього процесу, 4- бібліотека. Всі ПК забезпечені
ліцензійними операційними системами.
Підключено до мережі Інтернет майстерня з професії Адміністратор (16
робочих місць), конференцзала, адміністративні кабінети на ІІ поверсі
Повністю оновлено дизайн і структура сайту ЦПТО №1. Завдяки іншому
формату, сайт став доступний у мобільних додатках, є можливість проводити
анкетування на відкрите голосування (ми побачили під час проведення конкурсу
Кращий з професії перукар, візажист). Створена сторінка ЦПТО№ 1 у фейсбук.
Інформація про діяльність навчального закладу постійно оновлюється.
Робота в ЄДЕБО:
• введення усієї необхідної інформації та копії документів про освітню
діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до них, статут,
накази на призначення керівника, тощо)
• створення (формування) відповідальною особою навчального закладу
замовлень на видачу дипломів кваліфікованих робітників та свідоцтв робітничих
кваліфікацій;
• постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність інформації, у
тому числі персональних даних, щодо руху учнів (зарахування на навчання,
переведення, відрахування, поновлення, закінчення навчання тощо);
• вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про присвоєння
робітничої кваліфікації випускникам.
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
Центр у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативноправовими актами з охорони праці. Відповідно до діючих нормативних законів,
актів здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників
освітнього процесу в Центрі ПТО №1. Знання та практичні навички з безпеки
життєдіяльності та охорони праці учні отримують в процесі теоретичного та
виробничого навчання. Стан охорони праці аналізується на засіданнях педагогічної
ради, інструктивно-методичних нарадах.

Проведені заходи:
- двічі на рік (жовтень, квітень ) проводився Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності, до проведення якого долучалися викладачі предмету
«Захист Вітчизни» та інженер з охорони праці ЦПТО №1;
- 28 березня 2019 року відповідно до плану проведення Тижня знань з
основ безпеки життєдіяльності пройшли тренувальні навчання з учнями
та працівниками Центру ПТО №1. Запрошені працівники ІваноФранківської міської медичної служби провели практичні навчання
з учнями та працівниками з надання першої домедичної допомоги.
- Проводилися планові практичні заняття із екстреної евакуації, учні із
класними керівниками відвідали музей у пожежній частині міста.
- Проведена перевірка знань працівників з охорони праці (іспит
18.06.2019р).
Загальноосвітня підготовка.
Здобуття нашими учнями якісної повної загальної середньої освіти - це
важлива ланка роботи нашого навчального закладу. В основному робота
викладачів загальноосвітніх дисциплін на чолі із заступником з НР у навчальному
році проводилася в напрямку ліквідації прогалин у знаннях наших учнів І курсу за
базову середню освіту та підвищення якості знань, адже, якісна освіта дає
можливість нашим випускникам брати участь в ЗНО та здобувати вищу освіту.
Навчальний процес із загальноосвітньої підготовки проводився відповідно до
навчальних програм та методичних рекомендацій затверджених МОН освіти.
На початку навчального року (вересень-жовтень) викладачі загальноосвітніх
дисциплін провели контрольні діагностичні роботи за результатами яких
розробляють заходи щодо підвищення якості знань.
Питання стану викладання предметів загальноосвітніх дисциплін слухали на
засіданнях педагогічної ради, на засіданнях методичних комісій, постійно
проводиться моніторинг та діагностика. Викладачі загальноосвітніх дисциплін
працюють над оновленням матеріалів з професійного спрямування викладання
предметів.
Учні ІІІ курсу прийняли участь у ЗНО з української мови та історії України,
математики (169 учнів зареєстровані, з них 6 учнів - звільнені від здачі, 4 учні - не
з’явилося (термін здачі ДПА перенесений).
Окрім того, на базі ЦПТО №1 проводилося ЗНО із української мови та
літератури, історії, що вимагало відповідного облаштування навчальних кабінетів
та приміщень. 22 викладача нашого навчального закладу були залучені до
проведення сесії ЗНО.

Результати участі у конкурсах та олімпіадах:
- ІІІ загальнокомандне місце за підсумками ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з загальноосвітніх предметів серед П(ПТ)О ІваноФранківської області
Предмет
Українська мова і
література
Географія
Історія
Математика
Біологія

Зайняте місце
ІІІ
IV
V
ІІ
IV
ІІІ
IV
ІІ
17 місце

Прізвище учня, група (курс
навчання)
Мотульська Діана П-7
Михайлів Юлія ПВ-4
Язлієва Наталія ПВ-4
Абрам’юк Ліна П-2
Петришин Вікторія ПВ-4
Перегінець Діана ПВ-1
Лехова Анна ПВ-4
Микуляк Анна ПВ-1
Фойда Юлія Ш-4

Підготував викладач
Карпаш І.З
Шуляр С.І.
Марченко Л.Я.
Марченко Л.Я.
Лесів М.Д.
Петренко о.В.
Глинянюк М.І.
Корнукій Г.В.
Корнукій Г.В.

- Учениця групи П-7 Мотульська Діана, посіла 3 місце у 4 (підсумковому)
етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
викладач Карпаш І.З.
- Учениця групи ПВ-4 Михайлів Юлія посіла ІІІ місце у ІІ етапі ІХ
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім.Тараса Шевченка
Важливим в роботі педагога є вміння передати свої знання учням, зацікавити їх
до вивчення свого предмета, навчити використовувати набуті знання в побуті, в своїй
майбутній професії. Цьому сприяють зустрічі з учнями не тільки під час уроків, але і
проведені бесіди, позаурочні пізнавальні заходи. Саме про такі заходи, які провели
викладачі загальноосвітньої підготовки в цьому навчальному році:
- 12 жовтня відбулася урочиста лінійка з нагоди свята Покрови
Пресвятої Богородиці, 76 річниці створення УПА та Дню захисника
України.
- тематичні заходи присвячені творчості Т.Г. Шевченка, проведені
викладачами української мови та літератури Шуляр.С.І., Хома Н.М.,
Карпаш І.З.,
- В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в Центрі ПТО №1
з 10.12 по 14.12. 2018 проведені тематичні заходи.
- «Збережемо первоцвіти» - навчально-пошукова учнівська конференція
Корнукій Г.В.
надзвичайної

Здійснення професійно-теоретичної та професійно - практичної підготовки
Підготовка кваліфікованих робітників в Центрі ПТО №1 здійснювалася у
межах ліцензійного обсягу. Всі професії забезпечені робочими навчальними
планами, які розроблені у відповідності з Типовою базисною структурою та
Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти і своєчасно
погоджені із підприємствами-замовниками робітничих кадрів, обласним
навчально-методичним центром професійно-технічної освіти і затверджені
Департаментом науки, освіти та молодіжної політики Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.
З кожної професії є в наявності необхідна навчально-програмна та облікова
документація. Стан ведення обліково-плануючої документації та комплексно методичного забезпечення предметів і професій контролюється заступником
директора з НВР, методистом,старшими майстрами.
Про добре налагоджений навчально-виробничий процес свідчать наступні
дані:
- своєчасне виконання навчальних програм відповідно до професій ,
- показники успішності учнів з предметів професійно-теоретичної
підготовки та виробничого навчання.
- результати участі учнів у предметних олімпіадах із загально-технічних
дисциплін (ІІ місце з «Охорони праці», викладачі Колодій О.Є.,
Скрипка Н.М., ІІІ місце з «Основ галузевої економіки» викладач Лисканюк О.Б..
- забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничого
навчання у виробничих майстернях та виробничої практики на
підприємствах
- участь у конкурсі професійної майстерності WORLDSKILLS UKRAINE.
Представляли нашу область в м. Києві в компетенції перукарське
мистецтво учениця гр.. ПВ-3 Сем’янів Юлія , майстер в/н Гоцанюк Т.І.
- Методична розробка заняття «Лабораторія моделювання роботи малого
підприємства» методиста Якубів Н.Я. фіналіст Всеукраїнського
конкурсу “Кращий STEM-урок”.
- робота майстрів виробничого навчання зі створення колекцій одягу,
зачісок, виконання віражних та манікюрних робіт. В цьому навчальному
році створено 2 нові колекції одягу. Колекція шкільної форми з
елементами вишивки та світлоповертаючих елементів представлена на
Всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості» в номінації
«Безпека як бренд». Колекцію суконь учасники дизайн-студії Центру
ПТО №1 презентували на етнозаході Край.Ка
- Ексклюзивні колекції Центру ПТО №1 запатентовані в Міністерстві
економічного розвитку та торгівлі України ( на сьогодні ми маємо 16

патентів на промисловий зразок). Готується робоча документація на
моделі шкільної форми.

-

наші учні перукарі та візажисти з майстрами виробничого навчання
готували моделей для подіумів, дефіле мистецьких заходів
Франківський подіум, КрайКа. Запрошення від організаторів для участі
у даних заходах ми отримуємо уже не впреше - це свідчення високої
фахової підготовки наших учнів.

- Майстри в/н та учні презентували власні творчі роботи на конкурсі
виробів
декоративно-ужиткового
мистецтва,
профорієнтаційних
заходах. Постійні учасники майстер-класів на заходах міста та області,
(майстер-клас з перукарського мистецтва для студентів медичного
коледжу)
- Продовжується співпраця з Червоним Хрестом з надання перукарських
послуг для людей похилого віку
- Майстри виробничого навчання з професії перукар нагороджені
Подякою від міського голови Р. Марцінківа за участь у соціальному
проекті «Вдячність за турботу, Лімниця - 2018р.», який проводився для
осіб похилого віку з числа мешканців м. Івано-Франківська.
- Виробнича діяльність у виробничих майстернях
У 2018-2019 н.р. виконано замовлень на суму:
швейних професій - 91,4 тис.грн
перукарський напрям 33,7 тис. грн
Поступлення від виробничої практики :
Швейний напрям 154 750 грн.
Перукарський напрям 58 750 грн.
(поступлення продовжують надходити, так як триває виробнича практика і
виробниче навчання).
Налагоджена міжнародна співпраця між навчальним закладом і закордонними
швейними підприємствами.
- Успішно пройшли виробничу практику 23 учні з професії Кравець Закрійник
на швейному підприємстві «ARLEN» (Республіка Польща)
(з 3.12 – 22.12. 2018р. зароблено учнями коштів 50% перераховано на
навчальний заклад в розмірі 34 тис.471 грн.)
Центр ПТО №1 проводить професійну підготовку слухачів на підставі
укладених
договорів
з обласним Центром зайнятості на перепідготовку
незайнятого населення: 2018 - 2019р – 28 слухачів з професій Перукар – 10 осіб ,
Манікюрник 10 осіб, Кравець - 8 осіб.

Робота навчально-практичного центру сучасних швейних технологій
- Опанування сучасними технологіями
Для майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-теоретичної
підготовки проведено майстер–клас із новітніх методів обробки сучасного одягу
від майстрів кравецької справи сучасних дизайнерів міста.
Проведені практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації
Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти. Викладачі
трудового навчання загальноосвітніх шкіл області працювали із сучасними
прикладними графічними програмами.
Проведені практичні заняття для викладачів професійно-теоретичної
підготовки та майстрів виробничого навчання з опанування програмним
комплексом САПР "Julivi".
Навчання учнів
Завдяки роботі НПЦ, зокрема, навчання професії на новітньому обладнанні,
допомагає нашим учням швидко адаптуватися на робочих місцях підприємств
швейної галузі, можливість першочергового працевлаштування. Про що свідчить
аналіз проходження виробничої практики нашими учнями в межах міста та області
і за кордоном.
Виховна робота та розвиток учнівського самоврядування
Завдання навчального закладу сьогодні – забезпечити всебічний розвиток
особистості кожного учня, створивши необхідні для цього умови.
Для реалізації цієї мети в начальному закладі діють 6 гуртків художньої
самодіяльності, в яких задіяні 205 учнів, що становить 31% контингенту, а також 3
спортивні секції, в яких задіяно 110 учнів, 3 гуртки – навчального закладу мають
звання «Зразковий художній колектив»: Вокальний гурт «Галичанки»; Театр–
студія художнього дизайну «Стиль і мода»; Дизайн-студія «Veritas».
Соціальний паспорт Центру ПТО №1
У навчальному закладі навчається 699 учнів з них 581- неповнолітніх учнів.
Учні-сироти : 14уч . Напівсироти – 37уч. Учні з багатодітних сімей – 134уч.
Учні з малозабезпечених сімей – 44уч. Учні з фізичними вадами – 7уч. Діти
учасників АТО – 9уч.
В поточному навчальному році проводилася посилена робота з профілактики
правопорушень
серед
учнів
Центру.
З
цією
метою
була
налагоджена робота Штабу профілактики. Випадки порушення правил
внутрішнього розпорядку (пропуски навчання) зафіксовані в наказах про
винесення догани (станом на сьогодні – 23 учні перебувають на внутрішньо
училищному обліку). Окрім того проводиться робота з учнями щодо зменшення

кількості невідвідування занять без поважних причин, дотримання правил
поведінки та проживання у гуртожитку.
Велика увага приділяється роботі із залучення учнівської молоді до участі у
громадському житті навчального закладу, участі у конкурсах, спортивних
змаганнях, соціальних проектах.
Результати участі у конкурсах та заходах
1. Учениця Центру ПТО 1 Дутковська Аліна здобула Диплом ІІІ-го ступеня в
номінації
«Авторська
поезія
присвячена
Т.Г.
Шевченку»
(загальноміський конкурс читців присвячений 205-тій річниці від дня
народження Т.Г. Шевченка) Керівник – Івасюк О.О.
2. Вокальний ансамбль дівчат, Керівник – Івасюк О.О., переможець
фестивалю конкурсу стрілецької та повстанської пічні «Пісня, що
зродила чин».
3. Команда Центру №1 «Єдність нації» зайняла ІІ місце у загальноміському
патріотичному змаганні присвяченому 5-тій річниці Революції Гідності
та вшануванню пам’яті героїв Небесної Сотні. Керівник Лесів М.Д.
4. Команда ЦПТО №1 переможець обласного змагання з волейболу, футболу,
та баскетболу серед закладів П(ПТ)О – І місце. Керівник Євтушенко О.В.
5. Обласний конкурс «Пісенний вернісаж» серед учнів ПТО ІІІ місце
Волошин Надія, номінація Народна пісня. Керівник – Івасюк О.О.
6. Обласний конкурс аматорських колективів «Україна - єдина країна» ІІ
місце у номінації хоровий жанр. Керівник – Івасюк О.О.
7. Загальноміський конкурс відеороликів до Дня Міста «Територія моєї душі у
місті Каменяра» ІІ місце. Керівник Ребрик Т.І.
8. Стартував Всеукраїнський конкурс соціальних фото- та відеоробіт «Безпечна
країна». Керівник Ребрик Т.І.
Проведено:
- 03.09. Свято Знань (урочиста лінійка);
- 04.10. – Урок Доброти (з метою захисту тварин);
- 05.10. День працівника освіти;
- 12.10. – День захисника України;
- жовтень-листопад навчання за проектом «Мистецтво та бізнес» від
торгово-промислової палати;
- 28.11. - 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років «Запали свічу
пам’яті»;
- 30.11.-05.12. – Конкурс стіннівок до Дня боротьби зі СНІДом.
- 10.12-14.12. Тиждень права;
- січень Розколяда;
- 22.01. Ланцюг єднання з нагоди 100-річчя проголошення акта Злуки УНР
та ЗУНР;
- 04.03-08.03 Шевченківські дні;

- 15.03. День відкритих дверей;
- 22.03.-Збережемо первоцвіти"– навчально - пошукова конференція.
Керівник Корнукій Г.В.
- 20.03. Всеукраїнська історико - географічна експедиція «Історія міст і сіл
України». Керівник Марченко Л.Я. Учениця Нейлюк Вікторія.
- 20.03. Обласна історико - краєзнавча акція «Герої не вмирають» Керівник
Марченко Л.Я. Учениця Мотульська Діана.
- 23.04. – Хресна Дорога;
- 26.04. Огляд стіннівок і композицій до Паски.
- 15.04. – Тиждень знань з безпеки життєдіяльності;
- 16.04. Волонтери Міжнародної асоціації "Внутрішній Мир" провели
тренінгові заняття з учнями Центру ПТО №1 з метою збереження миру у
всьому світі;
- 16.05.-флешмоб День вишиванки;
- 04.06. – учні групи П-9 взяли участь у правовому квесті «Крокуємо
містом своїми правами»;
Важливим напрямком виховної роботи – організація учнівського
самоврядування. В нашому навчальному закладі успішно діє такий вияв
учнівської демократії. Наша учнівська громада бере активну участь у всіх сферах
життя навчального закладу Багато заходів у навчальному закладі та поза його
межами були організовані завдяки та за допомогою учнівського самоврядування
Отже, проаналізувавши роботу за рік, можна зробити висновок про те, що в
навчальному закладі створені умови для ефективного навчання, оволодіння
професією, розвитку творчих здібностей учнів і педагогів, здійснюється тісний
зв'язок з роботодавцями і соціальними партнерами. Колективу Центру ПТО №1
вдалося досягти значних успіхів у навчально-виховній, виробничій та навчальнометодичній роботі. Протягом 2018-2019 н. р. було вжито всіх необхідних заходів
щодо вдосконалення системи управління училища, зміцнення фінансовогосподарської та трудової дисципліни, забезпечено виконання державних
стандартів П(ПТ)О.
Поступово здійснюється модернізація матеріально-технічної бази, зростає
фаховість педагогів, професійний та особистісний розвиток учнів.

Перспективні напрямки роботи навчального закладу на 2019-2020 н.р.
- виконання плану набору у 2019р.
- збереження учнівського контингенту;
- утримання фінансової стабільності;
- проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів
професійної (професійно-технічної ) освіти;
- формування престижності робітничої професії;

- налагодження співпраці з навчальними закладами з роботодавцями та
соціальними партнерами
- підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного
процесу;
- забезпечення оптимального функціонування Центру ПТО №1 як цілісної
соціально-педагогічної системи, створивши умови для ефективної діяльності
всіх його підсистем;
- забезпечення умов щодо вдосконалення організації та методики
викладання уроків теоретичного навчання з метою індивідуального розвитку
учнів, досягнення ними належного рівня знань ;
- створення належних умови для вдосконалення організації виробничого
навчання і виробничої практики учнів. Працювати над створення навчальноматеріальної бази з професії Взуттьовик з ремонту взуття.
- сприяння впровадженню навально-виховних та новітніх виробничих
технологій, спрямованих на розвиток особистості учня, створення ситуацій
життєвого успіху;
- сприяння участі педагогів у освітніх програмах і заходах, зокрема, навчання
на освітніх платформах, які впроваджує Інститут модернізації змісту освіти,
Академія педнаук України, участь у педагогічних конференціях, вебінарах,
створення електронних навчальних посібників з метою підвищення
педагогічної майстерності.
- інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій в процес теоретичної
та професійної підготовки; підвищення якості підготовки кваліфікованих
робітників та педагогічних працівників на базі НПЦ новітніх швейних
технологій.

Директор Центру ПТО №1
м. Івано-Франківська

Н.В. Когуч

