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У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України,
Законами України: «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про повну
загальну середню освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний
заклад», «Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у
професійно-технічних

навчальних

закладах»,

нормативно-правовими

актами

Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, іншими нормативноправовими 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 2019-2020н.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 кваліфікованих, 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.
Рішенням Акредитаційної комісії України Центр ПТО №1 атестований з
робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб)строком на 10 років,
(Протокол № 136 від 06 червня 2019 р.)
Освітній процес в навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану
роботи Центру на 2019-2020 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою
(протокол №7 28.08. 2019р), на підставі затверджених навчальних планів, програм,
штатного розпису та бюджетного кошторису.
В Центрі ПТО працює педагогічна рада, школа педагогічної майстерності,
методичні комісії, які діють на підставі затверджених Положень розроблених у
відповідності до чинного законодавства. Засідання проводяться відповідно до
річного та перспективного плану роботи навчального закладу.
Контроль освітнього 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. У І семестрі навчального року в
навчальному закладі був проведений профорієнтаційний захід спільно із Івано-

Франківським обласним центром зайнятості, Івано-Франківським
міським центром зайнятості, Івано-Франківським центром професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості для учнів загальноосвітніх
шкіл міста. Зокрема, учні шкіл №15, №17 та Угорницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
На якому учні шкіл мали змогу побачити як навчають професії в Центрі ПТО №1, а
саме, впродовж екскурсії учні шкіл спілкувалися з педагогами та учнями
навчального закладу.
Учні Центру ПТО №1 долучилися до роботи роботу молодіжного форуму
«Живи і працюй в Україні», який проходив в університеті Короля Данила (листопад
2019р).
Проте, перехід на навчання в умовах карантину – це нові виклики і у організації
профорієнтаційної роботи навчального закладу сьогодні.
Проведення Дня
відкритих дверей, зустрічі із випускниками закладу, які успішно реалізували себе в
професії, анкетування абітурієнтів – всі заходи відбуваються соціальних мережах. А
саме, інформація щодо прийому учнів на навчання, анкетування абітурієнтів
розміщена на сайті закладу cpto1.if.ua, презентації роботи навчального закладу,
віртуальні зустрічі на сторінці фейсбук Центр професійно-технічної освіти №1 м.
Івано-Франківська.
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 01.09.2019 р. складав 641 учень, з них
245- це учні І курсу, 208 - ІІ курс, 188– ІІІ курс. Набір учнів на навчання продовжений
до жовтня 2019р.
План з набору у 2019-2020 н.р. становить 249 учнів із 270 планового
регіонального замовлення. План виконання регіонального замовлення – 92, 2%.
станом на 01.10. 2019р. 641 учні. Втрата контингенту станом на 01.06.2020р - 14
учнів. Випуск 2020 складає 278 учнів.

На 2020 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 255 учнів (84 учні на професії швейного напрямку та 171 –
перукарське мистецтво).
Приймальна комісія проводить роботу щодо набору учнів у 2020р.
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
06.2019р.- 05.2020р
заробітна плата та нарахування –
придбання товарів
оплата послуг
медикаменти
комунальні послуги
на харчування учнів
стипендія
заробітна плата викладачів
загальноосвітніх дисциплін

21 658, 6 тис. грн
14 725, 6 тис. грн
80,0 тис. грн
55,8 тис. грн.,
4,3 тис.грн
2404,1 тис.грн
257,5 тис. грн
4126,3 тис. грн
3 127,0 тис. грн

Надходження спеціального фонду:
за період червень 05.2019-05. 2020р використано
придбання будівельних
матеріалів,обладнання, інвентаря
248,10 тис. грн
проведення ремонтних робіт
21,30 тис .грн
відрядження
10,1 тис. грн
оплата комунальних послуг
3,80 тис. грн
заробітна плата
257,80 тис. грн
Разом 541,1 тис. грн
Протягом навчального року проводились заходи щодо оснащення навчальних
майстерень, кабінетів, спортивних і побутових приміщень обладнанням та
устаткуванням, інструментом та дидактичними засобами.
Оновлення матеріально-технічної бази
Підготовка сучасного кваліфікованого робітника потребує сучасної
матеріально-технічної бази. У 2019-2020н.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 ефективного освітнього процесу в навчальному закладі і гуртожитку
проведено:
Ремонтні роботи:
Ремонт актової зали
297 498, 95 грн
ремонт в кабінетах спецдисциплін
70 997, 15 грн
№ 414 (Литвинюк М.Г.)
№ 416 (Пилипко Н.В.)
заміна ламп у виробничих майстернях
№107, 106, 300, 307
ремонтні роботи у виробничій
майстерні № 308 (Юїч Н.В)
заміна вікон на енергозберігаючі
виробнича майстерня №308
хол І поверх
ремонтні роботи у гуртожитку
блок № 5
заміну вікон на енергозберігаючі

5 833,8 грн
36 418, 43 грн

40 000 грн
50 199 грн.
7 611, 64 грн
11 481, 11грн

Придбання матеріалів
Закуплено меблі для навчальних
80 218 грн.
кабінетів та майстерень
+ стільці для актової зали
99 960 грн
+ стільці для конференцзали
24 000 грн
Тканини для навчальних цілей
31 499, 10 грн.
Матеріалів для перукарських та
12 575, 92 грн
манікюрних робіт
Канцелярські товари та обслуговування 12 855, 50
оргтехніки
Медикаменти
4300грн
придбання будівельних матеріалів
165 195, 39 грн

Кадрове забезпечення освітнього процесу

Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти тісно пов’язане з
рівнем кваліфікації та майстерності педагогічного колективу. В цьому навчальному
році наш колектив відзначив 50 – річчя з дня створення. Центр ПТО №1 це освітній
бренд, де традиції і активне сьогодення, пам’ять про минуле і далекоглядні плани на
майбутнє – це все об’єднує сьогодні колектив Центру ПТО №1.
Кадровий склад педагогічних працівників ЦПТО№1 станом на 01.06.2019р.
складає 88 педагогічних працівників, з них 18 викладачів загальноосвітньої
підготовки, 11 викладачів професійно-теоретичної підготовки, 39 майстрів
виробничого навчання, 6 вихователів.

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 2020 році атестувалися 12педпрацівників, з них заступник з навчальної
роботи, 8 викладачів, 3 майстра в/н. За підсумками атестації 2 викладачам Глинянюк
М.І, Хрептак М.З. присвоєно педагогічне звання «старший викладач», 1 викладач
підтвердив раніше присвоєне педзвання і кваліфікаційну категорію, 1викладач
підвищив кваліфікаційний рівень, майстер – тарифний розряд, 2 майстри
виробничого навчання - підтвердили раніше присвоєне педзвання «майстер
виробничого навчання І категорії» та тарифний розряд.
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

29
4
1
5
5
14
4
9
11

За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають
вимогам кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям.
Курси підвищення кваліфікації з звітний період пройшли 6 викладачів
загальноосвітніх дисциплін, 4 майстра в/н та 2 викладача спецдисциплін,
стажування на підприємстві 6 майстрів в/н.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019р.
«Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників і науковопедагогічних працівників» у 2020р укладено договір з обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти на проходження курсів підвищення кваліфікації

педагогами нашого навчального закладу за накопичувальною програмою в кількості
37 осіб, з них уже 17 отримали сертифікати про проходження курсів. Викладачі
Глинянюк М.І. та Хрептак М.З пройшли навчання у WEB-STEM- школі 2020р з
відмінним результатом та отримали сертифікати.
Ще одним із ефективних методів підвищення кваліфікаційного та фахового
рівня майстра виробничого навчання є стажування та участь у проведенні майстеркласів. 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.
За звітний період стажування на підприємствах пройшли 8 майстрів
виробничого навчання, згідно програми стажування та укладеними договорами між
Центром ПТО №1 та підприємствами різних форм власності. Результати стажування
підтверджено відповідними документами.
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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 освітнього процесу
протягом звітного року діяли:
• 7 методичних комісій:
• Школа педагогічної майстерності,
• Інструктивно-методичні наради викладачів, майстрів виробничого
навчання;
• Педагогічна рада;
Окрім того потрібно відмітити, на даний момент «Школа молодого педагога»
нашого навчального закладу – 8 педагогів.
Відповідно налагоджена робота з
молодими педагогами з метою їх професійної адаптації, розвитку і вдосконалення
професійних компетенцій.

У 2019-2020 навчальному році:
- 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 на модульнокомпетентнісному підході.
- провели на базі навчального закладу: (жовтень 2019р.) обласну методичну
секцію методистів ЗП (ПТ)О, в рамках якої проведено 5 відкритих уроків, майстер
–клас з візажу, презентація роботи колективу художньої самодіяльності та дизанстудії«Стиль і Мода» закладу.
- методисти Наталія Якубів та Людмила Бірчинська прийняли участь у роботі
ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті», (лютий 2020р), де поділилися
досвідом впровадження IT-технологій на уроках теоретичного та виробничого
навчання.
- під час проведення педагогічних читань (січень 2020р.) педагоги Центру ПТО
1 обмінялися досвідом використання онлайн ресурсів в педагогічній практиці,

зокрема, використання онлайн ресурсів Google, програми Learning, онлайн дошки
Padlet як ефективної складової надання сучасних освітніх послуг.
- Організація дистанційного навчання
вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього
процесу нашого закладу. Так з 12 березня 2020р. навчальний процес перейшов на
дистанційне навчання. Організувати якісне навчання з використанням цифрових
технологій, надихати й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам
виявилось зовсім не просто. Перед адміністрацією та педагогами постало ряд
завдань, які потрібно були вирішувати:
- Коригування розкладу занять заступниками директора на період
карантинних заходів,
- Розміщення розкладу занять, електронних версій підручників для учнів 10-11
класів, навчальних посібників викладачів Центру ПТО 1 зі спецдисциплін на
сайті нашого закладу;
- Організація проведення уроків теоретичного та виробничого навчання.
- Організація навчання на платформі GoogleClassroom
Центр ПТО 1
Дистанційне навчання. Створено класи із дистанційного навчання
загальноосвітніх та спеціальних предметів, виробничого навчання, які дають
можливість викладачам, майстрам виробничого навчання розміщувати
навчальний матеріал відповідно до навчальної програми, здійснювати
контроль за виконанням завдань, надавати консультації. Матеріали для
навчання учнів підготували викладачі та майстри виробничого навчання
Центру ПТО №1.
- Робота викладачів та майстрів виробничого навчання з додатком Google Диск
із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео з виконання вузлів
швейних виробів, приоми виконання перукарських, манікюрних та візажних
робіт, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань. Доступ до яких надано
учням конкретно до професії та предмету.
- Організація проведення уроків виробничого навчання в програмі Zoom,
- Створено навчальні групи в Viber для учнів для розміщення навчальної
інформації, розкладу, видачі домашнього завдання
Проте, слід врахувати технічну можливість учнів закладів професійнотехнічної освіти, зокрема, можливість доступу до Інтернет та наявність
персонального комп’ютера,
охопити 100% доступ до навчання онлайн
проблематично. Із загальної кількості учнів Центру ПТО №1 630 учнів 75%
охоплені дистанційним навчання через різноманітні засоби зв’язку (Інтренет, Viber)
Постійно оновлюється база навчально-методичної літератури авторських
напрацювань наших педпрацівників, зокрема, у цьому навчальному році:
Загалом у електронна база навчально-методичних напрацювань налічує - 78
методичних
посібників 8 цьогорічні
напрацювання. Оновлені методичні
рекомендації до дипломних робіт з усіх професій за якими буде проходити випуск
груп 2020р. відповідно до вимог діючих стандартів П(ПТ)О.
Бібліотечний фонд у 2019-2020н.р. поповнився підручниками для учнів 11
класу в повному обсязі. Станом на сьогодні бібліотечний фонд становить 2961
підручник для учнів 10 класу та 2981 підручник для учнів 11 класу. Тобто наш

навчальний заклад забезпечений підручниками за повну загальну середню освіту в
повному обсязі.
Систематично проводиться підписка на журнали та газети. Так, за звітний період
сума коштів на підписку складає 4432,05 тис грн., які профінансовані з власних
надходжень.
Інформатизація освітнього 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 1.06.2020р. в Центрі ПТО №1 на обліку 51 персональний комп’ютер
з них: 36 - в навчальних кабінетах, 15 - використовуються для управління та
організації освітнього процесу, 4- бібліотека. Всі ПК забезпечені ліцензійними
операційними системами.
Перехід на дистанційне навчання вніс ряд змін в інформатизацію освітнього
процесу Центру ПТО №1, а саме:
якісно підвищився рівень інформаційно-комунікаційної грамотності педагогів
та учнів;
викладачі, особливо викладачі спеціальних дисциплін, та майстри
виробничого навчання максимально систематизували програмний матеріал в
електронному форматі (опорні конспекти,інструкційно-технологічні карти на
виконання вузлів швейних виробів та послідовність виконання перукарських та
манікюрних робіт, інструкції для проведення лабораторно-практичних робіт).
ознайомилися з робою на платформі GoogleClassroom.
робота в програмі Zoom та GoToMeeting – проведення онлайн конференцій
спілкування викладача чи майстра в/н в реальному часі з групою учнів чи
індивідуально. Особливо це важливо для майстра виробничого навчання, наприклад
перукаря, візажиста, закрійника, де є можливість демонстрації трудових прийомів.
робота викладачів та майстрів виробничого навчання з додатком Google Диск
із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео з виконання вузлів
швейних виробів, приоми виконання перукарських, манікюрних та візажних робіт,
інструкційних карт, таблиць, тестових завдань.
систематизація навчального матеріалу: із всього загального об’єму
навчального матеріалу, викладачі обирають найбільш важливе та необхідне.
гнучкість графіка навчання. Учні можуть самостійно вибирати і коригувати
режим освоєння програми і знаходити комфортний темп, його ніхто не буде квапити.
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 освітнього 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.
Щорічно службою охорони праці розробляються заходи з покращення
охорони праці та техніки безпеки, попередження травматизму серед учнів і
працівників, заходи з пожежної безпеки серед учнів та працівників, план роботи
на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи інженера з
охорони праці на місяць.
Відповідно до наказів департаменту освіти і науки Івано-Франківської
ОДА та Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано
– Франківській області, департаменту освіти міської ради в Центрі ПТО№1
проведено в жовтні «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» та в
квітні «Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» - онлайн.
Відповідно до тематичного плану в квітні було проведено ряд заходів
(онлайн), тема заходів: «Правила безпеки та профілактика корона вірусу (COVID
19)» Учні Центру готували відеороботи, брали участь в челеджах та провели
обговорення на виховних годинах дистанційно за допомогою програм
ViberMessenger.
До кінця навчального року в річний план закладено такі заходи як:
•
відправити учнів на літній канікулярний період;
•
поновити інструкції в навчальних кабінетах та майстернях
•
організувати профілактичний медогляд для працівників;
•
підготовка до нового навчального року.

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.
Щодо проведення ЗНО, у 2020р. 180 наших учнів беруть участь у складанні
сесії. Відповідно до діючих наказів та розпоряджень здача ЗНО розпочнеться з 25
червня
Результати участі у конкурсах та олімпіадах:
- І загальнокомандне місце за підсумками ІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з загальноосвітніх предметів серед П(ПТ)О ІваноФранківської області;
- Учениця групи П-7 Мотульська Діана, посіла 3 місце у ІІ етапі ХХ
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Вона ж
стала лауреатом міського етапу обласної історико-краєзнавчої акції «Герої
не вмирають». Учениці призначена стипендія Івано-франківської міської
ради;
- Учениця Сенеджук Уляна, викладач Марченко Л.Я. за участь у міському
етапі Всеукраїнської акції учнівської молоді « Українська революція: 100
років надій і боротьби» нагороджені Дипломом ІІ ступеня.
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:
- Проведення тижні історії: урочиста лінійка з нагоди свята Покрови
Пресвятої Богородиці, 77 річниці створення УПА та Дню захисника
України.(жовтень, 2019р);
- Участь у написанні 19 Всеукраїнського диктанту національної єдності,
(листопад 2019р);
- В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в Центрі ПТО №1 з
проведені тематичні заходи, (грудень 2019р), викладач Лесів М.Д.;
- тематичні заходи присвячені творчості Т.Г. Шевченка, проведені
викладачами української мови та літератури Шуляр С.І., Хома Н.М.,
Карпаш І.З.
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
,
- рівень успішності учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки та
виробничого навчання.
- результати участі учнів у предметних олімпіадах із загально-технічних
дисциплін (І місце з «Охорони праці», викладачі Колодій О.Є., Олійник Г.Б.);
- забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничого
навчання у виробничих майстернях та виробничої практики на підприємствах;
- проведення
ІІ етапу
конкурсу
професійної майстерності
WorldskillsUKRAINE.
- 24 слухачі пройшли професійну підготовку на підставі укладених договорів з
обласним Центром зайнятості на перепідготовку незайнятого населення: за
професією Перукар – 11 осіб, Манікюрник- 13 осіб.
Триває постійна співпраця з успішними підприємцями міста та області з обміну
досвідом для учнів та педагогів з оволодіння новітніми технологіями, а саме:
- для майбутніх майстрів візажу Центру ПТО №1 професійний візажист,
переможець Міжнародного чемпіонату з даної професії -Василина
Павлюк провела майстер клас для майстрів в/н та учнів зі створення
конкурсного яскравого макіяжу.
- проведено обласний етап конкурсу перукарського мистецтва « Снігова
королева, 2019» від фірми «Estel», проведені майстер класи від технолога
та представника даної фірми у м. Івано-Франківську п. В. Петришин;
- у листопаді делегація викладачів спеціальних дисциплін на чолі з
директором спільно з Івано-Франківською торгово-промислова палатою
відвідала виставку текстильної промисловості FastTextile (Республіка
Польща). Про інноваційні рішення технологічних новинок,
презентаціями найактуальніших тенденцій в текстильній та швейній
промисловості учасники виставки поділилися із викладачами та
майстрами виробничого навчання за відкритому засіданні методичної
комісії.
Виробнича діяльність у виробничих майстернях та під час проходження
виробничої практики

У період з червня 2019 по липень 2020н.р. кошти від виробничої діяльності у
виробничих майстернях та під час проходження виробничої практики на
підприємствах складають:швейні професії - 181,906 тис.грн. перукарський напрям
179, 612 тис. грн.
Зокрема, у виробничих майстернях майстри виробничого навчання спільно з
учнями надавали перукарські, манікюрні послуги для населення, в швейних
майстернях виготовили вироби для художньої самодіяльності на замовлення
колективів с. Микитинці, с. Хриплин, департаменту освіти міста на суму 45 215тис.
грн., костюми для учнів ППЛ за професією провідник 10 шт. на суму 5940 грн.,
захисні маски 2 000шт. – на суму 7000 грн. Для навчального закладу виготовлено
костюми для художньої самодіяльності з елементами машинної вишивки, штори для
актової зали, рушники для перукаря. Триває робота зі створення колекції суконь із
екошкіри, льону з елементами автентичної вишивки.
Активно долучилися наші майстри виробничого навчання до благодійних
акцій, котрі були організовані мерією міста, А саме, надання перукарських послуг
для осіб похилого віку з числа мешканців м. Івано-Франківська в рамках соціального
проекту «Вдячність за турботу, Лімниця - 2019р.»,виготовлення різдвяних
подарунків, банера в рамках акції «Різдво в Івано-Франківську 2020».
Триває багаторічна співпраця Центру ПТО №1 з Червоним Хрестом з надання
перукарських послуг для людей похилого віку.За свою працю майстри виробничого
навчання нагороджені Подякою від міського голови Р. Марцінківа.
Робота навчально-практичного центру сучасних швейних технологій
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 №544
«Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на
базі яких будуть створені навчально-практичні центри за рахунок коштів
державного бюджету у 2020 р.», Центр ПТО №1м. Івано_Франківська здобув
перемогу у конкурсі проектів НПЦ.
Загальна вартість проекту – 746, 5 тис. грн., з яких 522,0 тис.грн. – субвенція
з держбюджету; 224, 5 тис. грн. – бюджет м. Івано-Франківська.
А це нові можливості на оновлення майстерень та придбання новітнього
обладнання швейної галузі. Швейні професії в нашому навчальному закладі були і
залишаються пріоритетними, а наші випускники успішно реалізують себе в
професії.
Для участі був розроблений проект вдосконалення НПЦ із кошторисом витрат
на придбання обладнання. Після затвердження нашого проекту створений відео
проект модернізації НПЦ, що включає 2 виробничі майстерні, лабораторію САПР та
демонстраційний зал. Розпочато ремонтні роботи у виробничій майстерні та
виставковому залі.
Опанування сучасними технологіями

Проведені практичні заняття для слухачів курсів підвищення кваліфікації
Івано-Франківського обласного інституту післядипломної освіти. 24 викладачі
трудового навчання загальноосвітніх шкіл області працювали із сучасними
прикладними графічними програмами.
Проведено навчання за програмою короткострокових модульних курсів.
Модуль «Спідниця». 4 слухача проходять курсове навчання.
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.
Для навчання учнів та викладачів:
- створено відеота мультимедійниі презентації: «Навчально-практичний центр
сучасних швейних технологій. Подаруй собі час для творчості», «Технічне
моделювання. Виготовлення лекал. Розкрій жилетів із тканини в клітинку або
смужку», «Сапр як інструмент підвищення ефективності професійного навчання
майбутнього фахівця», «Побудова жіночих штанів в програмі САПР «Julivi».
- публікація методичних розробок на сайті в Освітньому проекті «На Урок» .
- надання практичної, консультативної, методичної допомоги викладачам та
майстрам виробничого навчання з питань впровадження в навчальний процес
новітніх швейних, компютерних технологій та програмного комплексу САПР
«Julivi» (Мотака Є.П., Федорів Г.І., Черепанова А.Є..
- участь в інтернет-виставці знахідок методичного забезпечення швейних
професій «Пошук педагогічних ідей та їх реалізація» з публікацією «Організація
навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ у рамках ігрової моделі».
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».
Відповідно до плану роботи Центру ПТО №1 на 2019-2020н.р та на виконання
основних завдань з виховної роботи в Центрі професійно-технічної освіти №1
м.Івано-Франківська
відбувається забезпечення сприятливих умов для
самореалізації учня, відповідно до його інтересів та соціальних вимог, розвиток
творчого потенціалу,попередження та локалізація негативних впливів факторів
соціального середовища на особистість, профілактика булінгу в учнівському
середовищі.

Соціальний паспорт ЦПТО№1 на 2019-2020н.р.:
-3 учнів-сиріт на повному державному забезпеченні,
-9учнів-сиріт, які перебувають під опікою,
-50 учнів напівсиріт,
-102 учні з багатодітних сімей,
-34малозабезпечених учнів,які харчуються безкоштовно (одноразово-обід),
-9 учнів з фізичними вадами,
-13учнів за статусом «діти учасників АТО»,
-41 учень, які мають «гірський» статус.
Основними орієнтирами виховання учнів Центру ПТО№1 є розвиток духовноморальних якостей особистості, які допомагають реалізувати себе як
індивідуальність, навчитися виробляти свою позицію в житті, пізнавати і розуміти
себе і оточуючих, здатність до самореалізації, самоствердження та самоорганізації.
Ці орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та
суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової,
художньо-естетичної, спортивної, культурної, рекреаційної, екологічної, що
організовуються у позаурочний час.
За звітний період учні спільно з класними керівниками, кураторами груп
долучалися до заходів національно-патріотичного виховання, а саме:
- Відвідування Центру патріотичного виховання учнівської молоді імені С.Бандери;
- проведення в рамках Тижня пам’яті і слави, присвяченого Дню захисника України
- патріотичний флешмоб «За єдину Україну»
- Проведення тематичних заходів та відвідування музею Небесної сотні, участь у
поминальній панахиді за Героями Небесної сотні та захисниками
України,полеглими у війні на сході України;
- Участь у загальноміських заходах, присвячених 102-ій річниці битви під Крутами;
Спільно із соціально-психологічною службою проведено ряд заходів щодо
прав людини протидії насильства, боулінгу, впливу шкідливих звичок, безпеки в
Інтернеті. З викладачами української мови та літератури, історії, інформатики,
правознавства проведено тематичні відкриті заходи та виховні години. Інформація
про проведені заходи своєчасно висвітлювалася на сторінці сайту та фейсбук.Заходи
превентивного виховання і соціальний захист учнів здійснюють практичний
психолог Бордейчук І.С. та соціальний педагог Нанин М.Б. Вони провели ряд
анкетувань, діагностик, профілактичних бесід, індивідуальних бесід з
учнями,батьками, педагогами, брали участь у батьківських зборах, спільно з
вихователями проводили роботу з учнями, які проживають в гуртожитку. Працюють
над такими темами: « Протидія та попередження булінгу в учнівському середовищі»,
«Безпечне
Інтернет-середовище»,«Наркоманія-небезпечна
хвороба»,
«Профілактика професійного вигорання у педагогів». Триває тісна співпраця з Аллою Бойчук, начальником відділу ювенальної превенції та
Сметанюк
М.І.,начальником служби у справах дітей Надвірнянської РДА, тому що є учні які
потребують контролю з боку даних служб.

Окрім того соціально-психологічна служба долучалася до участі у семінарах,
вебінарах, онлайн-курсах, що свідчать отримані сертифікати.
Участь у всеукраїнських, міжрегіональних,обласних, міських конкурсах
та проектах
- Участь у Міжрегіональній науково-практичній Інтернет-конференції
«Громадянські й духовні цінності-основа національно-патріотичного виховання
дітей та молоді»(Лесів М.Д.)
- Веукраїнський конкурс фото- та відео робіт «Безпечна країна»,(фоторобота: “Я
кажу: STOP!”- 4 місце,учениця групи П-3Мусякевич Юлія)
- Всеукраїнська програма розвитку шкільних медіа “YouthMediaLab”(відеоробота:
«Красиво!Стильно!Креативно!»- (Андрейчук І.М., Когуч О.В.,Сотничук Ірина)
- Міський етап Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина-Україна», напрямок
«Із батьківської криниці»(ІІ місце,Скрипка Н.М.,група учнів театру-студії «Стиль і
мода»)
- ІІ міський етап обласного конкурсу учнівських проектів «Я-громадянин України»,
проект «Автентичне Прикарпаття»(ІІ місце,Скрипка Н.М.,група учнів театру-студії
«Стиль і мода»)
- 13-тий Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від
забуття»,відеробота «Розвічання міфів про УПА»,
- ІV Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і мистецьких робіт
ім..ВолодимираМаняка та Лідії Коваленко,присвячений пам’яті жертв Голодомору
(номінація есе-Мотульська Д., поезія-Дутковська А.,Шуляр С.І.)
- Міський конкурс «Різдвяна зірка»(Коростенська М.В., Сотничук І., Бойко
Ю.,Абрамюк Л.)
- Міський конкурс «Сад зимових фігур»(Гран-прі в номінація-колективна творча
робота учнів ЦПТО№1),
- Участь у міському огляді-конкурсі читців, присвяченого 206-ій річниці від дня
народження Т.Г.Шевченка.(Подяка Ірині Сотничук за участь у конкурсі).
- Участь у 13 –му щорічному Національному конкурсі «Благодійна Україна-2019».
(Диплом учасника конкурсу).

Робота кафедри фізичного виховання
В умовах сьогодення формування здорового способу життя займає чи не
найголовніше місце у житті підлітків.
- ІІ місце на обласній спартакіаді з волейболу серед дівчат.
- І місце на обласній спартакіаді з баскетболу серед дівчат.
За результатами підсумкової таблиці спартакіади серед закладів П(ПТ)О за 20192020 н.р. - ІІ місце
Робота гуртків

Необхідно додати, що впровадження виховної цілей відбувається також через
мережу гуртків, які працюють на базі Центру ПТО №1, де кожен учень має
можливість реалізувати себе, проявити свій талант, що, в свою чергу, сприяє
самореалізації учня як особистості, людини, що формується.
Результати роботи:
- Участь у ІІ загальноміському дитячо-юнацькому фестивалі «Осінній вернісаж»
- Участь у відбірковому турі фестивалю-конкурсу пісні АТО і ООС «З Україною в
серці»-(Шаманська М.-фіналіст фестивалю-конкурсу пісні АТО і ООС «З
Україною в серці» і нагороджена грамотою Департаменту освіти та науки ІваноФранківської міської ради)
- Участь у обласному конкурсі поезії, присвяченого Дню української мови та
писемності серед учнів ЗПТО, (ІІ місце-Данилів М. в номінації
«Патріотика»,Івасюк О.О.).
- Участь у загальноміському фестивалі хореографічного мистецтва «Танці народів
світу»(І місце з композицією «Плескач»,Серебріян Ю.Р.).
- Участь у ІІ етапі обласного конкурсу театрів фольклору та драматичних колективів
- Участь у загальноміському мистецькому марафоні «Весела новина по світу
ходила».
- Участь у ІІІ загальноміському різдвяному фестивалі вокальних колективів
«Феєрія дзвінкої коляди».
- Участь у ІІ етапі обласного конкурсу солістів « Пісенний вернісаж»-(ІІІ місцеШаманська Мирослава)
Робота учнівського самоврядування
Учнівське самоврядування у Центрі ПТО №1– це засіб розширення
діапазону діяльності членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання,
творчого пошуку, виявлення ініціативи,це розвиток соціальної активності учнів,
виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе,
формування управлінських навичок. 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. Творча, креативна, амбітна, ініціативна, наполеглива, рішуча рада УС Центру ПТО №1, на чолі з головою УС- Іриною Сотничук та заступником
РУС – Михайлиною Карпів.
Рада учнівського самоврядування активно долучалася до організації та
проведення училищних заходів, благодійних та творчих акцій та проектів,
флешмобів. В період дистанційного навчання активно проводили свою діяльність
онлайн: #Всебудедобре, #Любимонаших_викладачів, онлайн тижні з БЖД, челендж
вдячності
#дякуємо#залишаємось
вдома,
вітання
з
Днем
міста
#Франківську,челендж вдячності #дякуємо_викладачам #дякуємо_майстрам,
#одягни вишиванку, конкурс «Красуня у вишиванці».

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 2020-2021н.р.
виконання плану набору у 2020р.
збереження учнівського контингенту;
утримання фінансової стабільності;
проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів професійної
(професійно-технічної ) освіти;
впровадження сучасних освітніх методів навчання (робота з організації
дистанційного навчання)
формування престижності робітничої професії;
налагодження співпраці з навчальними закладами з роботодавцями та
соціальними партнерами
підвищення соціального захисту всіх учасників освітнього 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 освітніх 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 педагогічних наук 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

