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Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська – це освітній заклад  

професійної (професійно-технічної) освіти  третього атестаційного рівня, що здійснює 

підготовку кваліфікованих робітників  за ліцензованими професіями з одержанням повної 

загальної середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти для державних 

виробничих підприємств, фірм, виробничо-комерційних підприємств сфери побуту з 

виготовлення одягу та надання перукарських послуг,  

(ліцензія № 02497-000387 від 28.12.2016 р.).  

У своїй діяльності Центр ПТО №1 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 

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  колективу, направлених   на самореалізацію 

кожного на  робочому місці. 

3.  Здійснення комплексного контролю за результатами діяльності.  

4.  Виявлення обдарованих учнів та створення сприятливих умов для їх самореалізації.  

У 2020-2021н.р.   колектив Центру ПТО №1 ставив за мету виконання головних 

завдань: 

1.  Забезпечення виконання регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників швейного профілю та сфери послуг. 

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.  



Відповідно до ліцензії  виданої Державною акредитаційною комісією за № 02497-

000387 від 28.12.2016 р.,  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 Центрі ПТО №1 за звітний період здійснювався у відповідності до 

Плану роботи Центру на 2020-2021 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою 

(протокол №4 28.08. 2020р), на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного 

розпису та бюджетного кошторису. Окрім того, з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 освітній процес в закладі у 2020-2021 році спланований 

відповідно до статті 40 Закону  України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Постанови №50 Головного державного санітарного лікаря України 

від 22.08.2020 року «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», Постанови №48 

Головного державного санітарного лікаря України від 04.08.2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період 

карантину в зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», листа МОН України 

№1/9-445 від 17.08.2020 року «Щодо організації освітнього процесу в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020/2021 навчальному році». Затверджений та погоджений 

на засіданні педагогічної ради графік освітнього процесу у 2020-2021н.р., (протокол №4 

28.08. 2020р). Враховуючи мінімізацію контактування між собою учасників освітнього 

процесу для кожної навчальної групи розроблено схему переміщення на період карантинних 



обмежень; учні групи навчалися в одному із закріплених кабінетів (без переміщення, окрім 

уроків  фізичного виховання); розроблено алгоритм дій у випадку підозри на COVID-19. 

В Центрі ПТО№1 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 директорі, 

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 

Профорієнтаційна робота ведеться  впродовж всього навчального року. Освітній заклад 

приймає активну участь у  профорієнтаційних заходах, що проводяться спільно з обласним, 

міським центром зайнятості, департаментом освіти міської та обласної ради, співпрацює із 

засобами масової інформації, роботодавцями міста, області щодо розробки прогнозованих 

показників регіонального замовлення, а також формування професійної і кар’єрної 

компетентності майбутніх фахівців з метою популяризації робітничих професій у 

загальноосвітніх школах міста та ОТГ. 

Профорієнтаційну роботу щодо набору учнів на навчання проводять як педагогічні 

працівники так і самі учні.  

На сайті закладу освіти cpto1.if.ua у вкладці «Абітурієнту» розміщена інформація про 

професії, умови вступу, перелік необхідних документів. Усім бажаючим запропоновано брати 

участь в анкетуванні, щодо  попередньої реєстрації  вступу до Центру ПТО №1у 2021р. 

 

Протягом року проведено профорієнтаційну роботу: 

• Профорієнтацією охоплено всі загальноосвітні заклади  м. Івано-Франківська та ОТГ, 

також частково школи області;  

• Проведено дні відкритих дверей у лютому, березні,  квітні; 

• Організація презентацій закладу на обласних та міських заходах, зокрема, «Осінні 

барви міста Франкового», етнофестивалі КрайКа;  

• У соціальних мережах Facebook розміщено відеопрезентації та відеоролики про 

освітній  заклад, презентації професій, матеріали про набір учнів на професії у 2021 

році, реклама, фото, онлайн-оголошення, анкета для професійного визначення 

абітурієнта, результати про наші успіхи, відгуки випускників та учнів, інформація про 

участь у конкурсах, олімпіадах, інших заходах, поради практичного психолога .  

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 01.09.2020 р.  складав 622 учні, з них 270- це учні 

І курсу,   179 - ІІ курс, 173- ІІІ курс. Набір учнів на навчання продовжений до 1 листопада  

2020р. 

 План з набору учнів на навчання у 2020р. становив 255 учнів, виконання – 263 учні.  

Виконання регіонального замовлення – 103%. 

Втрата контингенту станом на 01.06.2021р - 10 учнів, з них відрахування у вересні – 6 учнів 

та 4 протягом навчального року. 

Випуск 2021 складає 275 учнів. 

На 2021р. 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 260 учнів, з них 100- 

учнів – на базі повної середньої освіти та 160 базової середньої освіти (75 учні на професії 

швейного напрямку та 185 – перукарське мистецтво). 

Приймальна комісія проводить  роботу щодо набору учнів у 2021р.  

Станом на сьогодні прийнято _________________  заяв  

 

Ми повинні завжди пам’ятати, що формування та збереження контингенту учнів - це 

життя нашого колективу. Тому профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись 

системно і цілеспрямова. 

Фінансова діяльність 

1 Загальний фонд 

бюджет Центру ПТО №1   

06.2020р.- 05.2021р 

28 902,2     тис. грн 

2 заробітна плата та нарахування – 18 374,7       тис. грн 

3 придбання товарів                      163,7      тис .грн 

4 оплата  послуг ( в т.ч кейтерінг ) 191,1     тис. грн 

5 медикаменти  6,6    тис. грн 

6 комунальні послуги 2 676,3     тис. грн 

7 на харчування учнів 115, 1     тис. грн 

8  стипендія 3 823, 4      тис. грн 

9 заробітна плата викладачів 

загальноосвітніх дисциплін 

3 551,3     тис. грн 

10 субвенція з державного бюджету на 

дооблаштування НПЦ (придбання 

обладнання) 

522, 0, тис. грн. 

11  співфінансування  з місцевого 

бюджету на дооблаштування НПЦ  

224, 5 тис. грн. 

 

 



 

Надходження спеціального фонду: 

за період червень 06.2020-05.2021р використано 

придбання будівельних матеріалів,обладнання, 

інвентаря  196,5    тис. грн 

оплата послуг 35,8    тис .грн 

відрядження 0         тис. грн 

оплата комунальних послуг 40,6     тис. грн 

заробітна плата + нарахування  154,3     тис. грн 

Разом 427,2    тис. грн 

 

Багодійні внески  

придбання будівельних матеріалів,обладнання, інвентаря 311, 0  тис. грн 

 

оплата послуг 
 24,6    тис. грн 

Разом 335, 6   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 2020-2021н.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: 

Оформлення кімнати творчості: 

будівельні матеріали 

придбання меблів  

встановлення металопластикових вікнон та перегородки  

Разом 

 

11 328 грн. 

50 165 грн 

10 000  грн. 
 

71 493 грн 

 

Ремонтні роботи та заміна вікон в виробничих майстернях 

(301, 317, 307, 308, підсобки)  

675 462 грн. 

Заміна вікон в кімнаті майстрів побутових професій  14 000 грн. 

Ремонтні роботи та придбання меблів в кабінетах 411, 418, 

219  

88 254 грн. 

 Заміна вікон та придбання жалюзі в кабінети № 410, 414  24 400 грн. 



Придбання шкільної дошки в кабінети № 413, 411, 418 12 900 грн. 

Придбання сантехнічного обладнання та облицювальної 

плитки, матеріалів у гуртожитку, часткова заміна 

електромережі 

39 582 грн. 

Придбання бойлерів для кімнати гігієни у гуртожитку 

 2 шт. 

4 180 грн. 

Заміна вікон у санвузлах навчального корпусу 2-4 поверх  56 600 грн. 

Придбання  матеріалів 

Тканини для навчальних цілей 25 187 грн. 

Фурнітура для швейних виробів  8 032 грн. 

Заміна комплектуючих елементів швейного обладнання  7 622 грн. 

Матеріалів для перукарських та манікюрних робіт   24389 грн. 

Канцелярські товари та обслуговування оргтехніки   35 119 грн. 

Медикаменти 6 600 грн. 

придбання будівельних матеріалів 198 718 грн. 

придбання електроматеріалів та електроінструментів 48 342 грн. 

Придбання господарських товарів 23 466 грн. 

Придбання компютерного обладнання та оргтехніки 

7 шт ноутбуків, 8 комп. мишок, принтер- 3 шт ,1 сканер,  

1 комп’ютер   

67 546 грн. 

РАЗОМ 1 431 892,00 грн 

Для забезпечення належних протиепідемічних умов в період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) закуплено за власні кошти антисептичних 

та дезінфікуючих засобів на суму  7 465.грн.,  2   безконтактних термометри на суму 4 тис. 

грн., сушки безконтктні на суму 7 080 грн. Надано від департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики ОДА  маски, антисептики, щитки, халати  на суму 82 158 грн. та для 

проведення ЗНО надано дезінфікуючих матерілів на 6 692 грн. 

 

Кадрове забезпечення освітнього процесу 

Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти тісно пов’язане з рівнем 

кваліфікації та майстерності педагогічного колективу. Кадровий склад педагогічних 

працівників ЦПТО№1 станом на 01.06.2021р. складає 84 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 2021 році атестувалися 18 педпрацівників. За підсумками проведення атестації 3 

викладачам підвищили кваліфікаційній ріень.  



Присвоєно педагогічне звання старший викладач 3 викладачам загальноосвітніх дисциплін та 

1 педзвання «викладач методист». 

 4 викладача і 3 майстра виробничого навчання підтвердили свій кваліфікаційний рівень, 2 

майстрам виробничого навчання присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії».  

 

Якісний склад педпрацівників Центру ПТО №1 складає: 

Кваліфікаційна категорія 

Спеціаліст вищої 

категорії 28 

Спеціаліст І категорії 5 

Спеціаліст ІІ категорії 2 

Спеціаліст 5 

педагогічне звання 

Викладач методист 6 

Старший викладач 16 

Відмінник освіти України 4 

Майстер в/н І категорії 8 

Майстер в/н ІІ категорії 13 

 

За освітнім та кваліфікаційним рівнем усі педагогічні працівники відповідають вимогам 

кваліфікаційних характеристик та посадовим інструкціям. Укладені договори на проведення  

курсової підготовки на базі ІППО та Львівського навчально-наукового центру при НПУ ім. 

Драгоманова. Курси підвищення кваліфікації  у 2020-21н. році пройшли 36 педпрацівників. 

Зареєстровані до кінця 2021р -  22 педагога. Курсова підготовка  на базі ІППО здійснюється 

дистанційно, що включає самостійне опрацювання модулів, онлайн уроки та виконання 

індивідуального завдання. 

Ще одним із ефективних методів підвищення кваліфікаційного та фахового рівня 

майстра виробничого навчання є стажування та участь у  проведенні 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.  

За звітний період стажування на підприємствах пройшли  12 майстрів виробничого 

навчання. Відповідно, укладені договори на проходження стажування на підприємствах 

різних форм власності швейного напрямку та сфери послуг. Програма стажування розроблена 

105 год. і включає виконання завдання стажування з використанням сучасних матеріалів, 

обладнання, технологій. По закінченні стажування майстри виробничого навчання 

обмінювалися досвідом на майстер класах в рамках метод засідань, інструктивно-методичних 

нарадах.  

 

 

 

 



Навчально-методична  робота 

Навчально-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, вебінари, 

конференції, предметні  тижні та тижні професій, що направлені на реалізацію навчально-

методичної проблеми закладу «Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі 

Центру ПТО №1».  

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. 

Приємно відзначити роботу наих молодих викладачів, які активно долучилися до роботи 

навчального закладу в плані проведення благодійних, освітніх заходів та проектів. Зокрема  

участь у виховних заходах та благодійних проектах Когуч О.В.  

Результативна робота викладача історії Панікаревич В.В. у історико досідницьких проектах 

та участі у проекті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Вона подала заявку на 

даний проект  і пойшла серед великої кількості претендентів у 25 представників від нашої 

області.   

 

Навчально- методичний супровід освітнього процесу в період дистанційного навчання 

Заходи: 

- Організація навчання на платформі GoogleClassroom  Центр ПТО 1 Дистанційне 

навчання. Створені 24 навчальні групи, де відповідно до навчального плану охоплено 

всі предмети загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно практичної 

підготовки за професіями. Матеріали для навчання учнів підготували викладачі та 

майстри виробничого навчання Центру ПТО №1; 

- Коригування розкладу занять заступниками директора на період дистанційного та 

змішаного навчання;  

- 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 
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карт, таблиць, тестових завдань. Доступ до яких надано учням конкретно до професії та 

предмету;  

- Організація проведення уроків виробничого навчання в програмі Zoom, GoogleМeet; 

- Навчання педагогічних працівників технологій онлайн-навчання 

 

Отримання інформації: 

- Розміщення розкладу занять, електронних версій підручників для учнів 10-11 класів, 

навчальних посібників викладачів професійно-теоретичної підготовки Центру ПТО №1 зі 

спецдисциплін на сайті cpto1.if.ua; Окрім того, учні забезпечені 100% підручниками за 10-

11 клас із загальноосвітніх дисциплін;  

- Забезпечено методичнй супровід та контороль роботи викладачів, майстрів виробничого 

навчання, вихователів гуртожитку щодо організації дистанційного навчання. Проведення 

аналізу на засіданні педагогічної ради (березень 2021р., протокол №2), інструктивно-

методичних нарадах, щотижневих нарадах при директорі; 

- Проведення навчання та обміну досвідом педагогами під час педчитань з опанування 

програм для контролю знань учнів на платформі TestPad, Learning, онлайн-дошки Padlet як 

ефективної складової надання сучасних освітніх послуг.  

 

Налагодження зворотнього зв’язку 

- Створено навчальні групи в Viber для учнів класними керівниками, майстрами 

виробничого навчання для оперативного зворотнього зв’язку, обміну інформацією щодо 

організаційї навчання, змін в  розкладі уроків, надання індивідуальних консультацій та ін; 

- Розміщення та постійне оновлення інформації на сторінці фейсбук Центр професійно-

технічної освіти №1 м.Івано-Франківська https://www.facebook.com/groups/1153852974627811/ 

- Налагоджена робота психологічною службою Центру ПТО №1з надання групових та 

індивідуальних консультацій як працівникам так і учням закладу.  Інформаційні матеріали 

розміщені на сайті Центру ПТО №1 та стрінці фейсбук Психологічна служба Центру ПТО №1 

м. Івано-Франківська 

- Участь в онлайн-опитуванні учнів та педагогів з організації дистанційного навчання в 

міжнародній програмі Selfie 2021. 

 

Сприяння у здобутті освіти особам з інваліднстю, дітям сиротам, дітям, позбавених 

батьківського піклування 

- На обліку в Центрі ПТО передувають діти-сироти та діти, позбавених батьківського 

піклування, напів-сироти та учні із малазабезпечених сімей. Для сприяння у здобутті 

професії даній категорії учнів у Центрі ПТО №1 надано доступ до Інтернет та 

комп’ютерами у гуртожитку та бібліотеці.  

- Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог, викладачі та майстри 

виробничого навчання проводять індивідуальні консультації в Viber, меседжер, через 

телефонні розмови, електронну пошту.  

- Для коригування прогалин у знаннях під час очного та змішаного навчання викладчі та 

майстри виробничого навчання опрацьовують з учнями навчальний матеріал за рахунок 

надання індивідуальних консультацій. 

 

https://www.facebook.com/groups/1153852974627811/


Проте, слід врахувати технічну можливість учнів закладів професійно-технічної освіти, 

зокрема, можливість доступу до Інтернет та наявність персонального комп’ютера,  охопити 

100% доступ до навчання онлайн проблематично.  Із загальної кількості учнів Центру ПТО 

№1 622 учнів 75% охоплені дистанційним навчання через різноманітні засоби зв’язку 

(Інтрнет, Viber). 

Постійно оновлюється база навчально-методичної літератури. Передано від Івано-

Франківської обласної організації Товариства винахідників та раціоналізаторів України 

каталог (ІХ випуск) «Інтелектуальний продукт вчених, винахідників і раціоналізаторів 

Прикарпаття».  

 Бібліотечний фонд забезпечений підручниками та навчально-методичною літературою 

та постійно оновлюється. 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. На протязі 

навчального року бібліотечний фонд поповнився підручниками та навчально-методичною 

літературою для професійної підготовки, а саме,  10 підручників «Електотехніка», підручник 

«Кравець.Технологія виготовлення одягу» 50 прим, підручник «Технологія виготовлення 

постільної, столової білизни» 50 прим., навчально-методичний посібник «Методика реалізації 

Українського правопису» -10 прим.  

Систематично проводиться підписка на журнали та газети. Так, за звітний період сума 

коштів на підписку складає 3966,40  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 1.06.2021р. в Центрі ПТО №1 на обліку 58 персональних комп’ютер з них: 36 

шт. - в навчальних кабінетах, 15 шт. - використовуються для управління та організації 

освітнього процесу, 4 шт.- в бібліотеці.  

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 та майстри виробничого навчання мають напрацювання зі створення онлайн 

курсів, де 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). 

- робота на платформі GoogleClassroom. Створено 24 навчальні групи  

- робота в програмі Zoom та GoToMeeting – проведення онлайн конференцій спілкування 

викладача чи майстра в/н в реальному часі з групою учнів чи індивідуально.  

- 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.  

http://htt/


В період з квітня до червня 2021р. наш заклад один із перших в області був серед 

учасників пілотування інструменту SELFIE в Україниі, який допоміг оцінити ефективність 

впровадження цифрових технологій в освітній процес. Це онлайн програма із проведення 

аналізу щодо ефективності використання цифрових технологій  та вдосконалення 

педагогічних практик. Опитування базувалося на організації дистанційного навчання. Від 

навчального закладу участь у ньому прийняли 150 учнів  55 педпрацівників. В підсумку, на 

основі отриманих результатів запалановано підготувати стратегію розвитку цифрових 

технологій в Центрі ПТО №1. 

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, нормативно-правовими 

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. В лютому місяця 2021р. проведено 

навчання та первірку знань працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.   

Для покращення системи оповіщення в навчальному закладі придбано колонки та 

підсилювача звуку на суму 11 100 грн. Для  протипожежної безпеки придбано 10 шт 

вогнегасників на суму 3 300 грн. 

Відповідно до наказів департаменту освіти і  науки  Івано-Франківської ОДА, 

Міського департаменту освіти  та Управління державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в Івано – Франківській області  з метою проведення цілеспрямованої роботи з 

учнями з питань забезпечення безпеки життєдіяльності в Центрі ПТО№1 в продовж року 

проведено «Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності» (жовтень - травень) «Тижні знань з 

безпеки дорожнього руху» (травень), щорічно відзначається Всесвітній день охорони праці 

(квітень). На заходах присутні  представники ДСНС в Івано-Франківській області та 

іспектори  Національної патрульної поліції роботи з громадскістю.  



Відповідно до тематичних  планів учні Центру готували відеоролики відповідно 

заданій тематиці, взяли участь в челенджах, конкурсах  учнівських стіннівок,  класними 

керівниками  та каторами груп проведено обговорення на виховних годинах.  

Взяли участь у конкурсі малюнків «Охорона праці очима дітей», «Пожежна безпека на 

виробництві та в побуті», 28 квітня - Всесвітній день охорони праці. 

 

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.  

- провели І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, історії, 

англійської мови, інформатики; 

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. 

     171 учнів випуску  2021р. отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту. З них 

23 планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах  

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: 

-  участь у ІІ етапі ХХІ Міжнародного конкурсу  з української мови ім. П. Яцика в 

(онлайн-режимі). Зайняли ІV місце Кабан Марія  гр.Ш-4, викладач Хома Н.М. 

- Участь у міському етапі Всеукраїнської історико-етнографічної експедиції у 

номінації «Нарис-опис міста». Учениці гр. ПВ-2 Федорчук Вероніка – здобула ІІ 

місце та учениця Андрусяк Ірина –ІІІ місце, викладач Марченко Л.Я. 

- Участь у написанні ХХ Всеукраїнського диктанту національної єдності, (листопад 

2020р); 

- В рамках проведення Всеукраїнського тижня права в Центрі ПТО №1 з проведені 

тематичні заходи, (грудень 2020р), 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.  

- Викладач історії панікаревич В.В. нагороджена Подякою міського голови за 

підготовку учнів  Моцяк Тетяни, Попович Наталії та зайняте ІІ місце у ІІ етапі ХІХ 



туру конкурсних творчих робіт  студентської та учнівської молоді «Історія і 

Просвіта» 

 

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 налагоджений навчально-виробничий процес свідчать наступні дані: 

- своєчасне виконання навчальних програм відповідно до професій,  

- рівень успішності учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки 58 % та 

виробничого навчання: швейне виробництво (9 навчальних груп) якість знань 74% та 

перукарський напрям (11 навчальних груп)  якість знань 82%.  

- забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничого навчання у 

виробничих майстернях та виробничої практики на підприємствах; 

-  учениця Цвячок Леся увійшла в 10 кращих за результатами участі у ІІІ (фінальному) 

Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О за професією 

Перукар. ІІ та ІІІ етап даного конкурсу проведений на базі нашого навчального закладу в 

режимі онлайн.  

- Учениця Цвячок Леся лауреат Премії міської ради в галузі освіти за номінацією 

«Професійна освіта». 

-  Постійне оновлення колекції одягу та перукарських робіт. 

-  Колекція одягу Вишивана була представлена  на етнофестивалі КрайКа 2020 та здобула 

призове ІІІ  місце у V Всеукраїнському конкурсі серед навчальних закладів 

швейного  профілю «Прорив легкої промисловості» в номінації «ЕТНО». 

-  12   слухачів пройшли навчання  на курсах і отримали сертифікати за професією  

Перукар; 

- Триває постійна співпраця з успішними підприємцями міста та області з обміну 

досвідом для учнів та педагогів з оволодіння новітніми технологіями,  

- Презентація професій на міських та обласних заходах: «Осінні барви міста 

Франкового», Виготовлення Різдвяної та Великодної фотозони. 

 

Виробнича діяльність у виробничих майстернях  та під час проходження 

виробничої практики 

У період з вересня 2020 по травень 2021н.р. у виробничих майстернях швейного напрямку 

виготовлено продукції на суму  45 375 грн. Це костюми, пальто, сукні, спідниці, штани, 

вироби для колективів художньої самодіяльності с. Микитинці та садочків міста, маски 



багаторазового використання та виконано індзамовлень на суму 28 115 грн. За період 

проходження виробничої практики  перераховано коштів на суму 47 033 грн., Зокрема, 

учнями групи КЗ -1 та КЗ-2 за період грудень-січень зароблено коштів на суму 8 210 грн. 

Групи перукарського напрямку згідно переліку навчально-виробничих робіт за час 

виробничого навчання в майстернях виконали роботи на суму 26 218 грн. за період 

проходження виробничої практики в салонах та перукарнях перераховано коштів на суму 

95 900 грн. Практика на підприємствах трива , тому надходження коштів триває 

Триває робота зі створення колекції суконь із льону з елементами автентичної вишивки. 

 

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. 

У грудні відбулося відкриття модернізованого та укомплектованого  НПЦ. Навчально-

практичний центр сучасних швейних технологій ЦПТО №1 сьогодні – це 6 сучасних швейних 

виробничих майстерень, лабораторія САПР та виставкова зала. У виробничих майстернях 

постійно проводяться уроки виробничого навчання, тобто учні навчаються на сучасному 

обладнанні, в лабораторії САПР встановлено комп’ютерне обладнання з програмним 

забезпеченням для моделювання, побудови та розкрою одягу, у виставковій залі овормлена 

постійнодіюча виставка наших робіт, як швейних так і перукарських. 

 

Програма освіта дорослих 

- У цьому році ми прийняли участь у ІV Загальноукраїнському конкурсі кращих проектів у 

сфері освіти дорослих, отримали сертифікат учасника, 

 координатор проекту Л.Бірчинська.  

- Розроблено програми  короткострокових модульних курсів 

- Проведено навчання за програмою короткострокових модульних курсів.  

 

Модуль «Спідниця» 

Період з 02.02.2021 по 16.03.2021 

Кількість слухачів: 4 слухача 

Вартість навчання: 816 грн. з чол. 

Модуль «Штани» 

Період з 06.04.2021 по 03.06.2021 

Кількість слухачів: 4 слухача 

Вартість навчання: 1666,80 грн. з чол 

 



Виховна робота 

Виховна робота в Центрі професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська  

спрямована на забезпечення сприятливих умов для самореалізації учня, відповідно до його 

інтересів та соціальних вимог, розвиток творчого потенціалу, попередження та локалізація 

негативних впливів  та факторів соціального середовища на особистість, профілактика 

булінгу в учнівському середовищі, формування активної громадської позиції. 

Мета виховної роботи-формування цілісної особистості громадянина України. 

 

Соціальний паспорт ЦПТО№1 на 2020-2021н.р.: 

1 - учениця-сирота на повному державному забезпеченні, 

13 - учнів-сиріт, які перебувають під опікою, 

42 - напівсиріт, 

48 - багатодітних, 

14 - учнів з малозабезпечених сімей, 

10 - учнів з фізичними вадами, 

12 - дітей, учасників АТО, 

32 - учні, які мають “гірський”статус. 

 

Основними орієнтирами виховання учнів Центру ПТО№1 є розвиток духовно-

моральних 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, що організовуються у позаурочний час. 

І семестр 

1. Вебінар , який проводив БО Карітас Івано-Франківськ,на платформі ZOOM в рамках 

реалізації проєкту Івано-Франківського обласного центру зайнятості та БО "БФ Карітас Івано-

Франківськ УГКЦ" "Підвищення обізнаності вразливого дорослого населення Івано-

Франківської області щодо безпечної міграції та працевлаштування"(сертифікат учасника) -

листопад 

2. Навчальний вебінар для учнів, який проводила Івано-Франківська обласна служба 

зайнятості у рамках реалізації проєкту «Підвищення обізнаності вразливого дорослого 

населення Івано-Франківської області щодо безпечної міграції та працевлаштування» 

(сертифікат учасника)-листопад. 

3. І етап конкурсу читців в рамках святкування Дня української писемності та мови (онлайн)-

листопад. 

4.Всеукраїнський диктант національної єдності-листопад.  

5.Виховна година «Голодомор-геноцид українського народу»-листопад. 

6. Всеукраїнський флешмоб #зробифотозхусткою -грудень. 

7,Тиждень права (Лесів М.Д.)-грудень 



8.Благодійна акція «Твори добро»- Когуч О.В.-грудень 

( Іва но-Франківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації та 

Надвірнянський будинок дитин). 

 9. Благодійно-просвітницька акція «Подаруй книгу військовослужбовцю»-грудень.  

 

ІІ семестр 

1. Участь у флешмобі « Мир для мене це..»-січень 

2. Участь у благодійній акція для Дому Сірка(подяка)-лютий –Когуч О.В. 

3. Онлайн заходи до 150-річниці від дня народження Лесі Українки-лютий  

4. Онлайн святкування Міжнародного дня рідної мови-лютий 

5. Онлайн заходи  вшанування Героїв Небесної Сотні –лютий 

6. Просвітницько-профілактична декада « Ні-шкідливим звичкам»-лютий  

7. Онлайн бесіда з учнями «Шкідливі звички чи життя в своє задоволення»-березень-

Проць О.Й.  

8. Онлайн бесіда з учнями «Безпечний інтернет»-березень-вихователь Кваснюк І.Ю. 

9. Шевченківські  онлайн читання #Шевченку207 –березень 

10. Заходи з відзначення 207-ої річниці з дня народження Т.Г.Шевченка-березень 

11. Віртуальні читання улюблених поезій, присвячені Дню поезії-березень 

12. Віртуальна книжкова виставка «Поезія –душі порив, життя натхнення»--березень-

Олексин О.О. 

13. Виховна година до 35-ої річниці Чорнобильської катастрофи 

«Чорнобиль…Трагедія…Пам'ять»-квітень 

14. Бібліофреш « Книги подібні рікам, що тамують спрагу в цілому світі»-квітень-

бібліотекар  Олексин О.О  

15. Створення відеороликів до Всесвітнього дня Землі-квітень 

16. Круглий стіл «Я-частина Всесвіту»-квітень- вихователь Проць О.О. 

17. Флешмоб малюнків «Чисте  довкілля»- квітень-вихователі гуртожитку 

18. Загальноучилищна акція « Посади квітку»-квітень-працівники Центру ПТО №1 

19. Тиждень з основ безпеки життєдіяльності- квітень-Євтушенко А.А. 

20. Всесвітній день здоров’я #HealthForAll-квітень 

21. Засідання методичної комісії класних керівників в онлайн форматі  

« Організація виховної роботи в групах під час дистанційного навчання»-квітень 

22. Тиждень безпеки дорожнього руху-травень-Євтушенко А.А. 

23. Фотоконкурс «Красуня у вишиванці»-травень 

24. Участь у челенджі #одягнивишиванку-травень 

25. Участь команди  у правовому квесті «Крокуємо містом своїми правами»-

червень-подяка 

 

Участь у   Всеукраїнських, обласних, міських конкурсах, проектах та виставках 

І семестр 

1. Участь у відкритому загальноміському онлайн фестивалі-конкурсі «Відлуння осені»-

жовтень(Коростенська М.В., Легін Анна-ІІІ місце, Приз глядацьких симпатій). 

2.Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських творчих робіт «Я-журналіст»-

листопад.(Хома Н.М.,Кабан Марія) 



3.Участь у Всеукраїнському конкурсі мультимедійних проектів « Врятувати від забуття»-

листопад. (Автор:Скрипка Н.М. Проект «СВОЄ РІДНЕ 

3.Участь у обласній виставці-конкурсі саморобних новорічних ялинок «Техноялинка» в 

режимі онлайн(викладачі спецдисциплін)-грудень- ІІ місце  

4.Участь у Всеукраїнському учнівському літературно-мистецькому конкурс 

 «Стежками каменяра»- грудень-сертифікат учасника 

ІІ семестр 

1. Участь у Всеукраїнській тихій акції вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам’яті»–

лютий 

2. Участь у міжнародному онлайн флешмобі #GlobalLesyaUkrainka2021-лютий  

3. Всеукраїнський флешмоб відеочитань  поезій Ліни Костенко-березень-Олексин О.О. 

4. Участь у Всеукраїнській онлайн-виставці конкурсі «Талановиті!Наполегливі!Успішні!»-

березень-диплом І ступеня-Скрипка Н.М.  

5. Участь у  14 –му щорічному Національному конкурсі «Благодійна Україна-2020». (Диплом 

учасника конкурсу). 

6. Участь у загальноміському конкурсі на кращий логотип закладу освіти-ІІ місце-квітень 

7. Відеопривітання мешканцям міста «Своє серце та любов віддаю рідному місту»-травень 

8. Участь у загальноміському флешмобі, присвяченому 150-річчю від дня народження Василя 

Стефаника.-травень 

9. Участь у Міжнародному фотоконкурсі «Ми-люди Землі»-травень 

10. Участь у Конкурсі літературних, дослідницьких та мультимедійних проєктів 

присвячених 150-річчю з Дня народження Лесі Українки-червень 

11. Участь у відкритій загальноміській виставці-конкурсі «Стрітенська мозаїка» у номінації 

декоративно-ужиткове мистецтво -Гран-прі-Максимюк Надія, майстер виробничого 

навчання Коростенська М.В. 

12. Участь у  VII Всеукраїнському( XVII Всекримському )фестивалі-конкурсі учнівської та 

студентської творчості « Змагаймося за нове життя»-березень(сертифікати учасника) 

13. Участь у  міській онлайн- виставці «Дитинство у світі фантазій», у номінації 

«Декоративно-ужиткове мистецтво»-червень-Коростенська М.В.,Кульпа Л.Я.  

14. Участь у XV(ювілейному) Всекураїнському конкурсі шквльних малюнків « Мої права»-

червень-подяка. 

 

Робота психологічної служби 

І семестр 

Протягом І семестру навчання здійснювалося у дистанційній, очній та змішаній формі, 

тому робота практичного психолога з учнями була дещо ускладнена. Але, не зважаючи на це, 

Бордейчук І.С. працювала за такими напрямками: 

- діагностика,  

- профілактика, 

-консультування; 

- просвіта; 

- корекція; 

- навчально-методична робота (робота з документами, самоосвіта): 

- зв’язки із громадськістю (ювенальна превенція, служба у справах дітей, БО Карітас). 



Згідно плану роботи, відбулось анкетування та психодіагностика 1-го курсу на тему: 

«Адаптація» та «Темперамент», проективні методики «Неіснуюча тварина» та «Малюнок 

сім’ї». Також були проведені ознайомлюючі бесіди на загальні теми-«Моє хобі», «Мій 

портрет у променях», «Профілактика шкідливих звичок» та « Профілактика булінгу в 

учнівському середовищі». 

Із учнями 2-го та 3-го курсу теж проводилась психодіагностика та анкетування, щоб 

визначити рівень депресії та схильність до суїциду. Проективні методики «Три дерева», 

«Людина під дощем». А також піднімались такі дорослі теми, як «Насильство у сім’ї», 

«Суїцид», «Булінг», «ВІЛ/СНІД та його профілактика», «Торгівля людьми» та інше. 

Практичний психолог разом з учнями створювали відеоролики: 

до Міжнародного дня людей похилого віку; Міжнародного дня терпимості(толерантності); 

Всесвітноьго дня Дитини; Дня захисту жінок від домашнього насильства,  Дня боротьби зі 

СНІДом та день солідарності із ВІЛ-позитивними людьми; Дня підтримки людей з 

інвалідністю. 

Займалася самоосвітою та саморозвитком:  

-вебінар з питань безпеки дітей, організований Міністерством соціальної політики; 

-онлайн –конференція «Соціальні послуги в громадах для сімей з дітьми»; 

- Всеукраїнський вебінар «Сучасні техніки для роботи з учнями «групи ризику»: швидка 

допомога. 

- участь у превентивних заходах у рамках проекту «Підвищення обізнаності вразливого 

населення Івано-Франківської області щодо безпечної міграції та працевлаштування». 

- онлайн-конференція «Академічна доброчесність, запобігання та протидія булінгу». 

 

II семестр 

Протягом 2-го семестру психологічна служба Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська 

працювала за такими напрямками: 

- діагностика,  

- профілактика, 

- консультування; 

- просвіта; 

- корекція; 

- навчально-методична робота (робота з документами, самоосвіта): 

- зв’язки із громадськістю (ювенальна превенція, служба у справах дітей, БО Карітас). 

Соціальним педагогом  здійснювався соціально-педагогічний супровід учнів сиріт та 

учнів, які перебувають під опікою, а також контроль харчування та відвідування учнів 

пільгових категорій.  

- 11 лютого 2021 р. відбувся Другий Всеукраїнський форум "Соціально-психологічні та 

правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах", організований Вищим навчальним 

приватним закладом "Дніпровський гуманітарний університет".  

- Практичний психолог Центру професійно-технічної освіти 1 м. Івано-Франківська 

Бордейчук І.С. виступила із доповіддю на тему: "Психологічні аспекти протидії булінгу в 

учнівському середовищі". 

- На лист Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради №289/48-15/23в від 

19.02.2021 р. про безпеку в інтернеті, практичний психолог Бордейчук І.С., Центру 



професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська, розробила інформаційні матеріали, 

пам'ятки для батьків та учнів, з метою попередження, профілактики негативного впливу 

інтернет мережі, деяких спільнот та сайтів на життя та здоров'я учнів. 

- 26 лютого з метою профілактики підліткових суїцидів та підтримки своїх однолітків, які 

переживають негативні емоції, такі як страх, стрес, депресію та інші, учні Центру професійно-

технічної освіти 1 м. Івано-Франківська підготували мега позитивні відео на тему: " Твоє 

життя-найбільша цінність" , Щастя існує", "Люби життя-воно одне". 

- 2 березня  для того, щоб підтримати учнів в умовах дистанційного навчання, мотивувати їх 

до самоосвіти та самовдосконалення, а також розповісти, як боротися зі стресом під час 

карантинних обмежень, практичний психолог Бордейчук І.С. Центру професійно-технічної 

освіти 1 м. Івано-Франківська створила відеоролик на дану тематику. 

- 31 березня психолог та соціальний педагог провели для учнів просвітницький вебінар 

"Медіаграмотність (правила безпечного інтернету)". Презентували свій відеоролик "Безпека в 

інтернеті. Правда чи фейк? Довіряй, але перевіряй". Підготували цікаву презентацію 

"Безпечний інтернет". Учні також переглянули коротенькі відео "Що таке кібербулінг?" та 

"Online сексуальне насильство над дітьми (кібер грумінг)". 

- 2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про аутизм. Напередодні психологічна 

служба Центру ПТО 1 м. Івано-Франківська та учні нашого навчального закладу, в онлайн 

форматі, малювали малюнки присвячені даній темі, одягали одяг блакитного кольору, 

складали пазли, а основне-розвіяли міфи, які існують, через необізнаність людей з цією 

темою. 

- 7 квітня Всесвітній День здоров'я. 

- 8 квітня у світі вважається Днем правосуддя, попередження насильства та реабілітації дітей, 

що постраждали від сексуального насильства.  

- .4 травня Міжнародний день з протидії булінгу. 5-6 травня згідно плану роботи 

психологічної служби, практичним психологом та соціальним педагогом було проведено 

групові бесіди за круглим столом та перегляд відеороликів з метою профілактики шкідливих 

звичок, булінгу та схильності до суїциду неповнолітніх учнів.  

- 21-23 квітня з нагоди 30- річчя психологічної служби системи освіти України 2021 року 

практичний психолог взяла участь у обласній конференції «Психологічні онлайн-майстерні». 

–сертифікат учасника 

- Проведено проективні методики «Неіснуюча тварина» та «Три дерева». Анкета шкідливі 

звички та опитування «Незавершених речень» Сакса-Сіднея.  

- У Google формі створено анкети «Шкідливі звички» та «Харчування у їдальні» опитано усіх 

учнів Центру ПТО1. 

- 13.05.21 року практичний психолог та соціальний педагог взяли участь у вебінарі 

«Безпечний інтернет. Впровадження досвіду роботи».   

 

Робота гуртків 

 Важливу роль у системі виховної роботи в нашому навчальному закладі займає 

діяльність гуртків. Учні можуть вибирати той вид гурткової роботи, який найбільш повно 

задовольняє їхні потреби, де кожен учень має можливість реалізувати себе, проявити свій 

талант, що, в свою чергу, сприяє самореалізації учня як особистості, що формується. Гурткова 



робота розвиває естетичні та художні смаки учнів, їх творчі здібності. Керівники гуртків 

допомагають учням проводити дозвілля творчо, продуктивно, змістовно.  

Під час дистанційного та змішаного навчання керівники гуртків використовували  в 

своїй роботі проведення занять в онлайн режимі за допомогою дистанційних технологій: 

платформи Viber,Zoom; також працювали з учня очно, дотримуючись усіх карантинних 

вимог. 

І семестр 

1.  Презентація груп.-вересень. 

2.Святковий концерт, присвячений Дню працівника освіти та 80-річчю створення 

професійно-технічної освіти -жовтень 

3.Участь у онлайн  фестивалі –конкурсі національно-патріотичної пісні «Героїв 

Україна пам’ятає»-жовтень.( ІІ місце-Данильців Олександра) 

4.Участь у ІІ етапі обласному конкурсу поезії, присвяченого Дню української мови 

та писемності(дистанційно)-жовтень-(ІІІ місце-Данилів Марія). 

5.Участь у ІІ етапі конкурсу театрів фольклору та драматичних 

колективів(дистанційно)-грудень. 

ІІ семестр 

1. Участь у обласному конкурсі солістів «Пісенний вернісаж»в номінації «Народна 

пісня»  -березень( І місце) 

2. Участь у  в обласному конкурсі аматорських колективів «Україна-єдина 

країна»-ІІІ місце в номінації Хореографічний жанр. 

3. Участь у Всеукраїнському мистецькому конкурсі  

« Жінок оспівую красу»-березень-ІІІ місце.Серебріян Ю.Р. 

4. Участь у обласному конкурсі «Бурштинове намисто»(подяка)-травень 

5. Участь у  І-му загальноміському відкритому вокальному конкурсі 

a. «Пісенний вернісаж»-червень 

 

Робота учнівського самоврядування 

Формування ініціативної, здатної приймати рішення особистості неможливе без 

залучення учнів до роботи в РУС. Головним завданням РУС Центру ПТО №1 є формування і 

розвиток соціально активної особистості, розвиток лідерських якостей, формування 

соціального досвіду  та ціннісних орієнтирів. 

Не зважаючи на дистанційне та змішане навчання РУС активно працювала в  очному та 

онлайн режимах : приймали участь у флешмобах, челенджах, заходах, вебінарах, акціях,  

національних капманіях ,працювали над створенням відеоконтенту. 

 

І семестр 

1.Участь у конкурсі «Презентація групи»-вересень. 

2.Вітання педагогів з Днем працівника освіти-жовтень.  

3.Участьу національній кампанії подяки військовим #завдякитобі-жовтень. 

4. Відеопривітання з Днем захисника України-жовтень. 

4. Участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності" (онлайн)-

листопад. 

4.Виховна година «Голодомор-геноцид українського народу»-листопад 



5. Участь у вебінарі " Підвищення обізнаності вразливого дорослого населення Івано-

Франківської області щодо безпечної міграції та працевлаштування"-листопад. 

5.Участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку»-листопад. 

6.Відеоролик до Дня гідності і свободи-листопад. 

7. Відеоролики до Міжнародного дня толерантності-листопад. 

8. Відеопривітання з Днем української мови та писемності-листопад. 

9. Відеоролики до міжнародного дня ліквідації насилля по відношенню до жінок-

листопад. 

10. Всеукраїнський флешмоб #зробифотозхусткою -грудень. 

11.Тиждень права-грудень. 

12.Відеоролики до Дня волонтера-грудень. 

13.Відеоролики до Дня людей з обмеженими можливостями-грудень. 

13. Відеоролики до всесвітнього дня боротьби із СНІДом. 

14. Загалоноучилищна акція «Твори добро»- -грудень. 

15. Виготовлення іграшок «handmade» для новорічно-різдвяної ялинки-грудень. 

16. Онлайн привітання РУС з новорічно-різдвяними святам-грудень 

 

 

ІІ семестр 

1.  Відеоролик до Дня Соборності України-січень 

2. Привітання з Різдвяними святами.-січень  

3. Участь у зустрічі лідерів учнівського самоврядування міста Івано-Франківська-лютий 

4. Участь у тренінговому занятті, організованому Радою учнівського самоврядування 

м.Івано-Франківська-лютий 

5. Відеоролик до 22 річниці смерті Вячеслава Чорновола-березень 

6. Відеопривітання з Великоднем-квітень 

7. Створення великодньої інсталяції «Писнакове дерево»-квітень 

8. Відеопривітання мешканцям міста «Своє серце та любов віддаю рідному місту»-травень 

9. Відеоролик до Дня пам’яті та примирення.-травень 

10. Відеопривітання з Днем матері-травень 

11. Профорієнтаційні відеоролики-червень 

Перспективні напрямки роботи навчального закладу на 2021-2022н.р. 

- виконання плану набору у 2021р. 

- 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. Відкриття нової виробничої майстерні з проесії Перукар 

(перукар-модельєр), Візажист; 

- 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 сучасних швейних технологій.  

 

 

 

Директор  Центру ПТО №1   _______________     Наталія КОГУЧ 

 
м. Івано-Франківська 


