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

Діяльність колективу Центру ПТО №1 у звітному році  спрямовалася 

на виконання поставлених  завдань: 

– підготовку кваліфікованих , конкурентоспроможних робітників; 

– підвищення якості організації освітнього процесу; 

– удосконалення матеріально-технічної бази; 

– створення  сприятливих умов для формування і самореалізації здобувачів 

освіти  у соціумі. 

У навчальному закладі в наявності нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність Центру ПТО №1. Підготовка кваліфікованих 

робітників здійснюється за професіями: 

швейне виробництво: 

- Кравець; 

- Кравець, Закрійник; 

- Кравець, Вишивальник; 

 

 

 

сфера послуг: 

- Перукар (перукар-

модельєр); 

- Перукар (перукар-

модельєр), Візажист; 

- Манікюрник; 

- Адміністратор  



З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, а 

саме: робочі освітні програми, що відповідають вимогам кваліфікаційних  

характеристик з даних професій, робочі навчальні плани за погодженнням з 

роботодавцями, тематичні плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-

виробничих робіт, паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і 

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 систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності  Центру ПТО №1 м. Івано-Франківська, (2018р.), оновлено 

відповідно до Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у ЗП(ПТ)О, наказ МОН України №509, від 

06.05.2021р.). Розроблений і реалізуються річний план заходів щодо підвищення 

якості освітньої діяльності Центру ПТО №1.  

Освітній процес в Центрі ПТО №1за звітний період здійснювався у відповідності 

до Плану роботи Центру на 2021-2022 навчальний рік, затвердженого 

педагогічною радою (протокол №531.08. 2021р), 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 2021-2022 році здійснювався відповідно до нормативно-

правових вимог МОН України, а саме, організація освітнього процесу за очною, 

дистанційною та змішаною формою навчання, розроблено алгоритм дій у випадку 

підозри на COVID-19. В період запровадження воєнного стану навчання 

здійснюється за дистанційною формою.  

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 затверджених 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 здобувачів освіти 

 

Прийом учнів на навчання до Центру ПТО №1 здійснюється відповідно до 

регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами 

прийому до Центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська, 

розробленими на основі Типових правил прийому до професійних (професійно-

технічних) закладів освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.05.2013р. № 499. Правила прийому розглянуті на засіданні 

педагогічної ради, погоджені директором департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації та затверджені директором Центру у відповідні терміни. 

Набір учнів з кожної професії проводиться на основі ліцензійних обсягів, 

замовлень підприємств та відповідно до договорів на підготовку кваліфікованих 

робітників між Центром ПТО №1 і підприємствами - замовниками. План з набору 

учнів на навчання у2021р. становив260 учнів, виконання – 267 учнів. Виконання 

регіонального замовлення – 103%. Загальний контингент учнів станом на 

вересень2021 р.  складав 618 учнів, з них 123 учні на базі повної середньої освіти, 

495 учні базі отримання повної середньої освіти, 24 навчальні групи.Втрата 

контингенту в період  вересень-травень звітного року становить 6 учнів. Випуск 

2022складає 259учнів (10 навчальних груп). 

На 2022р. сформовано регіональне замовлення на підготовку робітничих 

кадрів Центру ПТО №1 на основі соціального партнерства з роботодавцями, яке 

реалізується у формі укладання договорів на підготовку і працевлаштування 

кваліфікованих робітників з урахуванням потреб регіону, міста і ринку праці в 

кількості 260 учнів, з них 100учнів – на базі повної середньої освіти та 160 учнів  

базової середньої освіти (на професії швейного напрямку 80 учнів  та 180 учнів – 

перукарське мистецтво). 



Приймальна комісія проводить  роботу щодо набору учнів у 2022р. згідно 

ліцензійних вимог та затверджених Правил прийому. 

Формування та збереження контингенту учнів - це життя нашого колективу. 

Тому профорієнтаційна робота – це один із самих важливих напрямків роботи. 

Профорієнтаційна робота ведеться впродовж всього навчального року, яку 

проводять як педагогічні працівники так і самі учні.  

Протягом року проведено профорієнтаційну роботу: 

• На сайті закладу освіти cpto1.if.ua  на сторінці «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 2022р. 

• У соціальних мережах Facebook розміщено відеопрезентації та відеоролики 

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

2022 році, реклама, фото, онлайн-оголошення, анкета для професійного визначення 

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

• Проведено дні відкритих дверей у щотижня впродовж травня-червня; 

• У цьому році з об’єктивних причин не проводилися очні зустрічі з учнями у 

загальноосвітніх закладах м. Івано-Франківська та ОТГ,тому ми організували 

розміщення інформації про прийом на навчання на сторінках фейсбук, групах у 

вайбер шкіл та ОТГ, там де це було можливим і  дозволено. Загалом інформацію 

розміщено на більш як 80 закладів освіти. 

Весь колектив чітко усвідомлює, що ситуація проведення вступної кампанії є 

процесом сьогодні надзвичайно складним і важливим, від якого залежить життя 

колективу, його стабільність. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансова діяльність 

Важливою складовою успішної діяльності закладу професійної освіти є 

утримання фінансової стабільності. Показники за звітний період : 

1 Загальний фонд 

бюджет Центру ПТО №1   

06.2021р.- 05.2022р 

36 699,3     тис. грн 

2 заробітна плата та нарахування – 20 152, 6 тис. грн 

3 придбання товарів                      131,8     тис .грн 

4 медикаменти 2,5    тис. грн 

5 на харчування учнів 117, 5  тис. грн 

6 оплата  послуг ( в т.ч кейтерінг ) 318,7 тис. грн 

7 комунальні послуги 5 693, 8 тис. грн 

8  стипендія 6 315, 4тис. грн 

9 заробітна плата викладачів 

загальноосвітніх дисциплін 

3 967, 0 тис. грн 

 

Надходження спеціального фонду:  

за період червень 06.2021-05.2022р використано 

заробітна плата + нарахування  108,1     тис. грн 

придбання будівельних матеріалів,обладнання, 

інвентаря  180,3    тис. грн 

медикаменти 2,0    тис. грн 

оплата послуг 28,1    тис .грн 

відрядження 0         тис. грн 

оплата комунальних послуг 15, 9     тис. грн 

  

Разом 334,4    тис. грн 

 

Багодійні внески   

придбання будівельних матеріалів,обладнання, інвентаря 325, 6  тис. грн 

 

оплата послуг 
 24,4    тис. грн 

Разом 350, 0   тис. грн 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оновлення матеріально-технічної бази 

 

Підготовка сучасного кваліфікованого робітника потребує сучасної 

матеріально-технічної бази. Протягом навчального року проводились заходи щодо 

оснащення навчальних майстерень, кабінетів, спортивних і побутових приміщень 

обладнанням, інструментом, устаткуванням та матеріалами. 

Станом на сьогодні у навчальному корпусі обладнано 25 навчальних кабінетів 

(з них 12 – з професійно-теоретичної підготовки та 13-загальноосвітньої), 

спортивна та гімнастична зала, конференцзала. Для проведення професійно-

практичної підготовки з професій швейного профілю обладнано навчально-

практичний центр сучасних швейних технологій, що включає 6 майстерень та 

лабораторію САПР;з професій сфери послуг – 6 майстерень. Всі відповідають 

вимогам кваліфікаційних характеристик та освітніх програм. 

У 2021-2022н.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. У цьому навчальному році ми відкрили ще одну виробничу 

майстерню з професії Перукар (перукар-модельєр), власними силами проведено 

ремонт, закупівлю обладнання. Тривають планові ремонти навчальних кабінетів.  

Перелік та вартість проведених робіт за звітний період: 

Ремонтні роботи: 

Ремонт та облаштування виробничої майстерні з професії 

Перукар (перукар-модельєр) № 111 

279, 0 тис грн 

Придбання дверейдля протипожежного виходу внавчальному 

корпусі 

15, 0 тис. грн. 

в кабінетах та придбання меблів 200, 209,   26, 0 тис грн 

Ремонтні роботи, придбання шкільної дошки в кабінет  

№ 401 

21, 4 тис. грн. 

Ремонтні роботи (кабінет 419, 312,виробнича майстерня №106, 

№301, хол І поверху навчального корпусу)  

42, 1 тис. грн. 

Ремонтні роботи у спортивній та гімнастичній залі  7, 2 тис.грн. 

Ремонтні роботи в гуртожитку 5, 9 тис.грн. 

РАЗОМ ремонтні роботи  396, 6 тис.грн 

 

Придбання  обладнання та матеріалів 

Придбання швейного обладнання (парогенератор1 шт, оверлок 

1 шт)  

22, 4 тис. грн. 

Тканини для навчальних цілей 25,0  тис грн. 

Матеріалів для перукарських робіт 14,9 тис. грн. 

Матеріалів манікюрних робіт   3,6 тис. грн.  

Канцелярські товари  14, 2 тис. грн. 

обслуговування оргтехніки   7, 0 тис грн. 



Медикаменти 4, 5 тис  грн. 

Придбання дезінфікуючих засобів 6,7 тис.грн 

Придбання підручників, підписка на журнали та  газети 18, 5 тис грн. 

Придбання м’ячів для уроків фізичної культури 5, 4 тис. грн. 

Придбання електроінструментів 20, 5 тис. грн. 

Придбання господарських товарів 7, 9 тис грн 

Придбання компютерного обладнання та оргтехніки та комплектуючих 

Ноутбуки  - 2 шт, комплектуючі матеріали    25, 0 тис грн 

РАЗОМ 175, 6 тис грн 
 
 

Безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу 

 

Центр у своїй діяльності керуються чинним законодавством, нормативно-

правовими актами з охорони праці та цивільного захисту.  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, 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 впродовж року проведено «Тижні знань з основ безпеки 

життєдіяльності» (жовтень - травень) «Тижні знань з безпеки дорожнього руху» 

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

та інспектори  Національної патрульної поліції роботи з громадськістю.  

Відповідно до тематичних  планів учні Центру готували відеоролики, взяли 

участь в челенджах, конкурсах  учнівських стіннівок,  класними керівниками  та 

кураторами груп проведено обговорення на виховних годинах.  

В навчальному закладі облаштовано укриття, працює система оповіщення в 

навчальному корпусі та гуртожитку. Неодноразово,  впродовж І семестру 

навчального року та в період лютого 2022 року проводилися навчальні евакуації 

працівників та учнів відповідальними за цивільний захист. В укритті є необхідні 



засоби для нетривалого та безпечного перебування 300 осіб. На даний час 

тривають роботи із покращення його стану, прибдання засобів відповідно до 

вимог. Для збільшення кількості місць для безпечного перебування людей у 

укритті вживаємо заходи щодо використання коридору 1 поверху. 

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 01.06.2022р. складає 81 

педагогічний працівник, з них:20 викладачів загальноосвітньої підготовки, 10 

викладачів професійно-теоретичної підготовки, 33 майстра виробничого навчання, 

6 вихователів,3 керівники гуртків, соціальний педагог, практичний психолог. 

Якісний склад та підвищення рівня професійного рівня  

педагогічних працівників 

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

рівнем кваліфікації та майстерності педагогічного колективу. У 2022 році 

атестувалися 21 педпрацівник. За підсумками проведення атестації 4 педагога 

підвищили кваліфікаційній рівень.  

Присвоєно педагогічне звання старший викладач 3 викладачам 

загальноосвітніх дисциплін. 9 викладачів і 6 майстрів виробничого навчання 

підтвердили свій кваліфікаційний рівень, 1майстру виробничого навчання 

присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» та 

одному - майстру в/н підвищено тарифний розряд. 

Якісний склад педпрацівників Центру ПТО №1 складає: 

Кваліфікаційна категорія 

Спеціаліст вищої 

категорії 31 

Спеціаліст І категорії 6 

Спеціаліст ІІ категорії 3 

Спеціаліст 4 

педагогічне звання 

Викладач методист 6 

Старший викладач 19 

Відмінник освіти України 4 

Майстер в/н І категорії 8 

Майстер в/н ІІ категорії 14 

 

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. У 22 році заплановано 



проходження курсів підвищення кваліфікації  для 17 педпрацівників. Станом на 

сьогодні 8 слухачів включені на курси в червні і 9 на листопад 2022р. По закінченні 

курсів слухачі отримують свідоцтва у кількості 150 год, що є необхідною вимогою до 

атестації. 

На базі Івано-Франківського ІППО у 2022 році згідно укладеного договору  

проходження курсів для 34 педагогів, з них 20 – пройшли курсове навчання та 14 

заплановано на період вересень-грудень 2022р. Дані курси проходять щорічно за 

модульно-накопичувальною програмою, що складає 30 год на рік. Курсова 

підготовка здійснюється дистанційно, що включає самостійне опрацювання 

модулів, онлайн лекції та виконання курсової роботи. Методист Якубів Н.Я. 

проходить курси підвищення кваліфікації за програмою «Розбудова системи 

забезпечення якості освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» 

при Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти м. Київ. 
 

Ще одним із ефективних методів підвищення кваліфікаційного та фахового 

рівня майстра виробничого навчання є стажування та участь у  проведенні майстер-

класів. В період травень–червень 2022 р. 5 майстрів виробничого навчання 

проходять стажування  на виробництві, ще 4 – заплановано на листопад –грудень 

2020р . 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 обмінюються досвідом на 

майстер класах під час методзасідань, інструктивно-методичних нарадах. 

Черговість та терміни відображено у перспективних планах проходження курсів 

підвищення кваліфікації та стажування відповідно.  

Окрім того, педагогічні працівники з метою підвищення свого професійного 

рівня  приймають участь у онлайн-вебінарах, майстри в/н відвідують майсер-класи, 

про це засвідчують відповідні сетрифікати учасника. 

 

 

 



Навчально-методична  робота 

Основні завдання методичної діяльності полягають у стимулюванні 

неперервної фахової і загальної освіти педагогів, посилення їх мотивації до якісної 

роботи, сприяння роботі педагога над творчим самовдосконаленням і особистим 

фаховим зростанням, мотивація учнів до участі в конкурсах, олімпіадах,  

забезпечення участі майстрів в/н, викладачів, вихователів  інноваційній діяльності; 

формування найкращих моральних якостей та компетентностей, як здобувачів 

освіти, так і педагогів.  

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. Виконання  завдань плану методичної роботи на рік 

здійснювалася через колективні, групові та індивідуальні форми роботи з 

педагогічними працівниками  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, що направлені на реалізацію навчально-методичної проблеми закладу 

«Реалізація компетентністного підходу в освітньому процесі Центру ПТО №1».  

У складі системи навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

протягом звітного року діяли: 

• Педагогічна рада; 

• 7 методичних комісій,  

• Школа педагогічної майстерності,  

• Інструктивно-методичні наради викладачів, майстрів виробничого навчання 

У цьому навчальному році створено 

• Центр кар’єри та Наглядову рада 

 



Навчально- методичний супровід освітнього процесу в період 

дистанційного навчання 

Організація навчання на платформі GoogleClassroom  Центр ПТО 1 Дистанційне 

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

охоплено вивчення освітніх компонентів (навчальних предметів), на базі якої 

здійснювався зворотній зв’язок педагогів зі здобувачами освіти). 

- Створений електронний розклад уроків в класрум для викладачів, який дає змогу  

здійснювати моніторинг проведення онлайн уроків та інформувати класними 

керівниками учнів групи про проведення онлайн уроків. Дана інформація 

щотижнево аналізується адміністрацією на нараді та зберігається у заступника 

директора з навчальної роботи. 

- Робота викладачів та майстрів виробничого навчання з додатком Google Диск із 

розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео з виконання вузлів 

швейних виробів, прийоми виконання перукарських, манікюрних та візажних 

робіт, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань. Доступ до яких надано 

учням конкретно до професії та предмету;  

Слід відзначити, що рівень опанування педагогічними працівниками 

технологій онлайн-навчання у цьому навчальному році є значно вищим за минулі 

роки. Про результати роботи та в період дистанційного навчання  педагогами 

обмінювалися  досвідом  під час педчитань у січні на інструктивно-методичних 

нарадах, на відкритих уроках. В цьому навчальному році всі педагогічні 

працівники, що підлягали атестації провели відкриті уроки, в очній чи онлайн 

формі, також, позаурочні тематичні заходи чи виховні години. Колеги, що були 

присутні на даних уроках та заходах мали змогу почерпнути досвід в плані 

організації роботи з учнями, подачі навчального матеріалу, оцінювання знань 

учнів.  

- Станом на 1.06.2021р. в Центрі ПТО №1 на обліку 46 персональних комп’ютер 

та 18 ноутбуків  з них: 31 шт. - в навчальних кабінетах, 11 шт. - 

використовуються для управління та організації освітнього процесу, 4 шт.- в 

бібліотеці.  

http://htt/
http://htt/


- 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. Підручниками та фаховою літературою 

з професій забезпечені на 85%, значна кількість з яких складають авторські 

напрацювання наших викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів 

виробничого навчання.  Систематично проводиться підписка на журнали та 

газети. Так, за звітний період сума коштів на придбання підручників та підписку 

газет та журналів складає 18,5 тис грн., які профінансовані з власних 

надходжень.   

Налагодження зворотного зв’язку зі здобувачами освіти 

- Класними керівниками та кураторами, майстрами виробничого навчання, 

вихователями створено навчальні групи в Viber,Google класі, Telegram для 

оперативного зворотного зв’язку з учнями та батьками, обміну інформацією 

щодо організації навчання, змін в  розкладі уроків, надання індивідуальних 

консультацій, вирішення організаційних питань; 

- Розміщення та постійне оновлення інформації на сторінці фейсбук Центр 

професійно-технічної освіти №1 м.Івано-Франківська 

https://www.facebook.com/groups/1153852974627811/та сайті закладу 

cpto1.if.ua 

- 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. 

 

  

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. Навчальний процес із 

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


загальноосвітньої підготовки проводився відповідно до освітніх програм та 

методичних рекомендацій затверджених МОН освіти.  Зараз триває процес 

ліцензування загальноосвітньої підготовки нашого закладу. 

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, опанування освітніх платформ для проведення уроків в період 

дистанційного навчання, зокрема, завдання для контролю знань учнів та 

різнопланові авторські задачі та матеріали з предметів. 

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: 

-  провелиІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови, 

історії, англійської мови, біології, математики; 

- в рамках проведення Всеукраїнського тижня права в Центрі ПТО №1  

відбулися тематичні заходи, (грудень 2021р), 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.  

- Учениця Гук Марія зайняла  друге місце в ІІ етапі XX туру конкурсу 

«Історія і «Просвіта» в номінації «Поезія», 2022р, присвяченого 145 

річниці створення Станіславівської філії «Просвіта», викладач Карпаш 

І.З. 

- Викладач історії Марченко Л.Я. взяла участь ІІ етапі Пошуково-

дослідницької акції  «Оприлюднимо історію» 

- Прийняли участь заході «Дні сталої енергії», що проходив впродовж 

жовтня-листопада 2021р., в рамках якого було проведено онлайн конкурс 

учнівських робіт, спрямованих на подолання енергетичної кризи, 

використання альтернативних джерел енергії,  онлайн-конференцію на 

тему: «Глобальні кліматичні зміни: причини і наслідки»,команда учнів та 

викладачів фізики Гайдаш О.В., Вирстюк Г.Р. взяли участь у 

конкурсному інтерактивному заході національного рівня «Професії в 

секторі енергоефективності–тренд сьогодні і на майбутнє». 

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно 

проводяться контрольні роботи з предметів, тематичні, директорські контрольні 

роботи. Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про якість знань із 



загальноосвітньої підготовки надають регулярні моніторингові дослідження, що є 

необхідним інструментом аналізу різних сторін освітньо - виховного процесу. 

За підсумками випуску 2022р. 156учнів отримають свідоцтво про повну загальну 

середню освіту.  

 

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 і освіти 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. 

З метою якісної підготовки кваліфікованих робітників, підвищення 

престижності робітничої професії, роботи з обдарованими учнями, профорієнтація 

випускників у звітному році проведено:  

- укладені договори на підготовку робітничих кадрів з усіх професій; 

- своєчасне виконання навчальних програм відповідно до професій; 

- рівень успішності учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки 61 % 

та виробничого навчання: швейне виробництво якість знань 76% та 

перукарський напрям  якість знань 81%.  

- забезпечення учнів робочими місцями для проходження виробничого 

навчання у виробничих майстернях та виробничої практики на підприємствах; 

на постійному контролі питання безпечних умов праці, а також умови для 

повного і продуктивного завантаження учнів; 

- проведено на базі Центру ПТО№1 ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу професійної майстерності з професії Кравець серед учнів. Учениця 

Кабан Марія, (майстер виробничого навчання Солодка О.І.) зайняла І місце.  



- В рамках роботи «Центру кар’єри» налагоджена  співпраця з успішними 

підприємцями міста та області з обміну досвідом для учнів та педагогів з 

оволодіння новітніми технологіями, зустрічі з випускниками, які 

започаткували і ведуть свій власний бізнес; 

- З метою інформування випускників щодо подальшого працевлаштування, учні   

випускних груп прийняли участь у інформаційному заході, організованого 

Управління праці Івано-Франківської міської ради «Не кради у себе майбутнє 

- працюй офіційно!», жовтень 2022; 

- Презентація творчих робіт на міських та обласних заходах, зокрема, на 

засіданні ГО Івано-Франківської обласної організації ТВР України 

демонстрація колекції «Вишивана»  Центру ПТО №1  (дана колекція зайняла 

ІІІ  місце у V Всеукраїнському конкурсі серед навчальних закладів 

швейного  профілю «Прорив легкої промисловості, 2021р»); 

- Виготовлення фотозони до Дня Незалежності України, до Різдвяних та 

Великодніх свят. 

- Робота навчально-практичного центру сучасних швейних технологій; 

- Підготувати доброго фахівця незалежно від форми навчання – саме таке 

завдання сьогодні є перед викладачами професійно-теоретичної підготовки та 

майстрами виробничого навчання. В зв’язку з подіями, які відбуваються в 

нашій державі, навчання учнів в другому семестрі виявилося непростим. Всі 

заняття виробничого навчання проводяться в онлайн-режимі. Майстри 

виробничого навчання демонструють прийоми роботи, публікують 

інструкційні карти, надають індивідуальні консультації  учні відправляють 

фото та відеозвіти робіт.  

- На даному етапі на навчанні в закладі перебуває 2 групи першого курсу, решта 

груп на виробничій практиці на підприємствах, для учнів випускних груп - 

підготовка до державної кваліфікаційної атестації. 

- Реалізується 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.  

- Проведено навчання за програмою короткострокових модульних курсів 

https://www.facebook.com/groups/1153852974627811/?__cft__%5b0%5d=AZUKlbQ6gj8yO9qujVx-LLSwHCQmTriIWn89jR-EkaPtREo-7L2EogEz2p7_zH4BYxMWSBVeiS3BenXTXFdA2WKCLYwl05HXdP2EtJ-lfui118NEM0czonLX548ujw_8CaYv2LPi-vo8lxXL6Itug8T9XojH3dDBV8JWzRfj2J3FAzBowP5sO9ZwHyZhhT_88r4y4tdfgGWU7gJWirVVBGwa&__tn__=-UK-y-R


за навчальними модулем: «Спідниця». По закінченні навчання 7 слухачів отримали 

сертифікати. 

- Розроблено програми курсів крою та шиття за такими модулями як: модуль 

«Жакет», модуль «Ремонт та оновлення спідниці», модуль «Ремонт та оновлення 

штанів»,модуль «Ремонт та оновлення блузки, сорочки»,модуль «Ремонт та 

оновлення жакета, пальта», 

 

На базі лабораторії САПР 

1. Проведено семінари: "Мода майбутнього – розумний одяг» та «Інновації в 

технології з’єднання; без єдиного стібка". 

2. Освоєно новітні методи обробки класичної чоловічої сорочки з 

настрочними планками, а також обробку застібки чоловічої сорочки-

вишиванки з вшивною планкою з використанням сучасних швейних 

технологій. 

3. Проведено майстер-клас:  з технології моделювання пілочки «Чаклунство 

розкрою». 

4. Проводиться навчання  програм САПР «Julivi» та використання їх в 

освітньому процесі, а саме «Дизайн», «Конструктор», «Розкладальник», 

«Плотер». 

5. Здійснюється оновлення та доповнення база «Нове в обробці» 

дидактичними  матеріалами з вивчення новітніх методів обробки деталей та 

вузлів швейних виробів. 

6. Надано консультативну, практичну, методичну допомогу, викладачам та 

майстрам виробничого навчання в організації та проведення офлайн та 

онлайн уроків. 

7. По рекомендаціях військових розроблено лекала та виготовлено взірці: 

плитоноски,  нош, різновид підсумка для гранат, підсумок для документів. 

 

 

Виробнича діяльність у виробничих майстернях  та під час проходження 

виробничої практики 

 

Основним засобами професійно-практичної підготовки є продуктивна праця 

учнів.  

Швейне виробництво: 

Протягом навчального року майстрами виробничого навчання разом з 

учнями було виготовлено виробів масового пошиття на суму 15 340 грн., а саме: 

плаття, півпальта, шапки для колективу художньої самодіяльності Микитинецької 

міськради, санітарні маски для різних організацій. Крім масового виробництва 

виконали індивідуальні замовлення на суму 41 233 грн. 



Надходження коштів від виробничої практики за:  грудень-січень  17 085 

грн.; березень – травень 2022 року: 70 094 грн. Кошти продовжують поступати в 

червні. 

В зв’язку з воєнним станом протягом всього періоду майстри виробничого 

навчання шиють речі для українських захисників. Відрадно сказати, що до пошиття 

амуніції добровільно приєднувалися всі працівники нашого закладу,  учні і навіть 

колишні випускники. 

Перелік виконаних замовлень: 

1. Балаклави - 372 

2. Перев’язочні матеріали - 500 

3. Військові сумки - 93 

4. Подушки-підголівники - 721 

5. Синьо-жовті та червоно-чорні 

прапори - 150 

6. Ковдри - 82 

7. Спальники - 44 

8. Сумки для документів - 291 

9. Евакуаційні стропи - 32 

10. Термобілизна з флісу для AndreTan 

- 318 

11. Основи для джгутів-турнікетів - 28 

12. Розробили лекала та виготовили 

взірець плитоноски 

13. Розвантажувальні жилети - 10 

14. Заготовки для кровоспинних 

джгутів - 150 

15. Медичні костюми - 61 

16. Подушки – 533 

17. Патрульні пов’язки – 50 

18. Шеврони – 1262 

19. Медичні костюми 130 шт 

20. Розвантажувальні жилети 70 шт,  

21. Ретуш військової форми 32 шт. 

22 . Кровоспинні турнікети – 28 шт,  

23. Підштанники  - 30 шт,  

24 Іменні шеврони 453 шт,  

25 Розробка лекал до взірця НАТО 

підсумка до гранати 

Триває Пошиття медичних аптечок 

Волонтерську роботу ми не припиняємо з перших днів війни.  Дякуємо всім за 

чітку громадянську позицію. Підтримуємо наших працівників, рідні яких стали на 

захист держави, окрім нашої праці, продовжуємо допомагами кожен у своїй 

громаді за місцем проживання. 

 

Перукарський напрям: 

Згідно переліку навчально-виробничих робіт за час виробничого навчання в 

майстернях зароблено коштів на суму 12 505 грн. 



За час проходження виробничої практики за 2021-2022 навчальний рік 

укладено 428 угоди. 

За період проходження виробничої практики в салонах та перукарнях групами, які 

зараз на практиці та випусками груп М-1, П-8 перераховано коштів на суму 63 600 

грн. Практика на підприємствах триває, тому продовжується надходження коштів. 

В рамках волонтерської допомоги, майстри виробничого навчання з професії 

Перукар, надавали перукарські послуги військовослужбовцям. 

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. 

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. 

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. 

Серед численних заходів у яких завжди активно приймає участь наш 

навчальний заклад, ми зайняли призові місця у конкурсах: 



• І, ІІ та ІІІ місце відкритій загальноміській онлайн виставці-конкурсі 

«Відлуння осені-2021» 

• І місце у ІІ загальноміському конкурсі «Різдвяна зірка» 

• І місце у ІІ етапі конкурсу театрів фольклору та драматичних колективів 

• І місце у загальноміському онлайн-конкурсі  читців-декламаторів «Юні митці 

слова» 

• ІІІ місце у загальноміському відкритому вокальному конкурсі  «Пісенний 

вернісаж» 

• І,ІІ,ІІІ місце у конкурсі «Стрітенська мозаїка-2022» 

Щорічно беремо активну участь у написанні Всеукраїнського диктанту 

національної єдності, участь у патріотичному онлайн-челенджі 

#Вишивана_ПРОФОСВІТА, участь у Всеукраїнському флешмобі 

#зроби_фото_з_хусткою, участь у Всесвітній тихій акції «Ангели пам’яті». 

 В Центрі професійно-технічної освіти №1 м.Івано-Франківська  працює Рада 

учнівського самоврядування, яка створена для  формування і розвитку соціально 

активної особистості, розвитку 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. 

 Вони активно працювали в  очному та онлайн режимах : приймали участь у 

конкурсах, різноманітних заходах, флешмобах, челенджах, вебінарах, акціях,  

національних капманіях ,працювали над створенням відеоконтенту. 

В період військових дій також активно працювали:фізкультурний онлайн-

челендж «До Перемоги», світовий флешмоб «ArmUkraineNow”,конкурс малюнків 

«Діти України за мир», акція підтримки військових «Дякую тобі,Герою»,акція 

підтримки «Зав’яжи жовту стрічку» #ЖовтаСтрічка #ХерсонцеУкраїна 

На постійному контролі робота з учнями пільгових категорій.   

 

Соціальний паспорт ЦПТО№1 у 2021-2022н.р.: 

-3 уч.  сироти на повному державному забезпеченні, 

-12уч.  сиріт, які перебувають під опікою, 

-33 уч. -  напівсиріт, 

- 67уч. – з багатодітних сімей, 

-27- учнів з малозабезпечених сімей, 

-13-учнів з фізичними вадами, 

-12-дітей,учасників бойових дій, 

- 3 уч з числа внутрішньо-переміщених осіб 

-20-учні, які мають «гірський» статус. 

В порівнянні з минулими роками зросла кількість учнів пільгових категорій, 

зокрема, із багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей, учасників бойових дій. 

 

 

 



 

 

Перспективні напрямки роботи навчального закладу на 2022-2023н.р. 

- виконання плану набору у 2022р. 

- збереження учнівського та педагогічного колективу; 

- утримання фінансової стабільності; 

- забезпечення належних безпечних умов роботи навчального закладу 

відповідно до сучасних умов; 

- 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 

- забезпечення 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; 

- 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  

 


