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І. Організація навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів 

якості освіти, підготовка робітників відповідного рівня кваліфікації 

 

Основні  напрямки  навчально-виховного процесу у Вищому професійному 

училищі № 27 м. Куп’янськ визначалися згідно Закону України "Про освіту", Закону 

України "Про загальну середню освіту", Закону України "Про професійно-технічну 

освіту", інших законодавчих актів України, нормативно-правових документів 

Міністерства освіти і науки України, Статуту ВПУ-27 та колективного договору. 

Вище професійне училище № 27 м. Куп’янськ Харківської області пройшло 

атестацію в 2015 році.  

У відповідності до рішення Державної акредитаційної комісії  

від 17.11.2015 р. (протокол № 119) ВПУ-27 м. Куп’янськ визнано атестованим з 

дванадцяти робітничих професій строком на 10 років (витяг з рішення 

Акредитаційної комісії № 2025-АК від 17.12.2015). 

У 2013-2014 н. р. Вище професійно-технічне училище № 27 м. Куп’янськ 

проходило акредитацію зі спеціальності «Технологія обробки матеріалів на 

верстатах і автоматичних лініях». 

У відповідності до рішення Державної акредитаційної комісії  

від 08.07.2014 р. (протокол № 110, наказ Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014р. № 2642л) Вище професійне училище № 27 м. Куп’янськ визнано 

акредитованим за 1-м рівнем з напряму 0505 «Машинобудування та 

матеріалообробка», спеціальності «Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях». Термін дії сертифіката до 1 липня 2019 р. (Сертифікат про 

акредитацію серії НД-1 № 2172668).  

Організація навчально-виховного процесу здійснювалась у відповідності до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом МОН України №419 від 

30.05.2006 р., та у відповідності до навчальних планів і програм, затверджених 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з 

професій та спеціальностей, за якими ведеться освітня діяльність (див. табл.1) 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється на рівні державних 

стандартів якості освіти, змісту яких відповідають навчальні плани, навчальні 

програми, проміжні, підсумкові та державні атестації, комплексні контрольні 

завдання.  

В навчальному закладі здійснюється ступенева підготовка молодших 

спеціалістів за спеціальністю "Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях" (напрям підготовки «Машинобудування та металообробка»). 

Після закінчення другого ступеню учні отримують освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника за професією "Верстатник широкого профілю» та 

продовжують навчання на третьому ступені для отримання 1 ступеню вищої освіти  

(освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст"). 

Навчальний процес в училищі проводиться в типових будовах: навчальному 

корпусі і навчальних майстернях. 
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Таблиця 1 

Професії (спеціальності), за якими проводиться освітня діяльність  

у ВПУ-27 м. Куп’янськ  

Назва професії (спеціальності) Освітньо-кваліфікаційний рівень 

1. Верстатник широкого профілю. 

2. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Електрозварник 

ручного зварювання. 

3. Слюсар з ремонту автомобілів. 

4. Продавець продовольчих товарів. Продавець 

непродовольчих товарів. 

5. Кухар. Кондитер. 

6. Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. 

7. Оператор комп’ютерного набору. Оператор 

комп’ютерної верстки. 

Кваліфікований робітник 

1. Технологія обробки матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях» (напрям підготовки 

«Машинобудування та металообробка»). 

Молодший спеціаліст 
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ІІ. Забезпечення роботи навчального закладу з основних напрямів роботи 

 

2.1. Організація навчально-виховного процесу 
 

Склад педагогічних працівників ВПУ-27 утримується в межах штатного 

розкладу і тарифікаційного списку, які погоджені з профспілковим комітетом 

училища та затверджені Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації. На посади, передбачені штатним розписом, розроблені 

посадові інструкції, зміст яких відповідає вимогам кваліфікаційних інструкцій. 

Забезпеченість керівними кадрами – 100%. Всі керівники училища мають вищу 

педагогічну освіту. Всі викладачі (17 осіб) мають відповідну вищу освіту, 12 

викладачів (70 %) – педагогічну. 

 

У ВПУ-27 працюють соціальний педагог, практичний психолог, вихователь 

гуртожитку, 2 методисти з відповідною фаховою освітою. 

 

У штаті училища працює 21 майстер виробничого навчання, з них вищу 

інженерно-педагогічну освіту мають 5 чол. (24%), вищу інженерну освіту - 2 чол. 

(10%), середньо-спеціальну освіту - 14 чол. (66%).  

 

Фахова освіта майстрів відповідає змісту професійно-практичної підготовки; 

майстри виробничого навчання мають 9-12 тарифні розряди. 

 

2.1.1.  Якісний склад педагогічних працівників 

 

Таблиця 2 

 

Якісний склад педагогічних працівників ВПУ-27 станом на 01.09.2016 р. 
 

 

 
Майстри в/н, 

чол. 

Викладачі,  

чол. 

Всього педпрацівників: 

 

Педпрацівники мають: 

21 
17+5 (директор, заст. 

директора, ст. 

майстер)=22 

а) кваліфікаційну категорію: 

- спеціаліст вищої категорії 

- спеціаліст І категорії 

- спеціаліст ІІ категорії 

- спеціаліст 

 

- 12 тарифний розряд 

- 11 тарифний розряд 

- 10 тарифний розряд 

-   9 тарифний розряд 

 

 

 

 

 

 

 

14 

- 

2 

5 

 

 

14 

5 

- 

3 

 

 

- 
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Майстри в/н, 

чол. 

Викладачі,  

чол. 

б) педагогічне звання: 

- викладач-методист 

- старший викладач 

- майстер в/н І категорії 

- майстер в/н ІІ категорії 

 

в) нагороджені: 

- нагрудний знак «Антон Макаренко» 

- нагрудний знак «В. Сухомлинський» 

- нагрудний знак «Відмінник освіти 

України» 

- Почесна відзнака Асоціації 

професійних ліцеїв за особові заслуги в 

системі професійно-технічної освіти 

 

 

 

8 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

3 

2 

 

6 

2 

 

 

Педагогічні працівники училища постійно вдосконалюють свої професійні 

якості: підвищують кваліфікацію, проходять стажування, навчаються у ВНЗ.  
 

 

2.1.2.  Якість знань учнів училища 

Основними показниками рівня організації навчального процесу у ВПУ-27 є 

загальна успішність учнів, яка за звітний період стабільно утримується в межах 

99,6-100% та якість знань – у межах 36-37%, що засвідчує про відповідальне і 

свідоме ставлення до освіти як педагогічних працівників, так і учнів. 

 

Таблиця 3 

 

Якість знань та успішність учнів ВПУ-27  

за результатами 2011/2012- 2015/2016 навч. р. 

 

Навчальні 

роки 
Успішність учнів, % Якість знань, % 

2011-2012 99,6 36 

2012-2013 100 37 

2013-2014 100 35 

2014-2015 100 36 

2015-2016 100 36 
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99,6 100 100 100 100

36 37
35 36 36

Успішність учнів, %

Якість знань, %

 
Мал. 1 Якість знань та успішність учнів 

 

2.1.3. Підсумки державної атестації учнів ВПУ-27 
 

Про досить стабільну роботу педагогічного колективу по підготовці 

кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів свідчать і підсумки державної 

кваліфікаційної атестації, наведені в таблиці. 

Таблиця 4 
 

Підсумки державної кваліфікаційної атестації учнів ВПУ-27 м. Куп’янськ 

(2011-2016 рр.) 
 

Показники 

Кількість учнів 

2
0
1

1
-2

0
1
2

 

2
0
1

2
-2

0
1
3

 

2
0
1

3
-2

0
1
4

 

2
0
1

4
-2

0
1

5
 

2
0

1
5

-2
0

1
6

 

- отримали дипломи, всього 159 187 188 183 151 

- в тому числі з відзнакою 22 19 21 26 14 

отримали розряди:      

- встановлені 152 185 184 157 147 

- розряди вище встановлених - - - 2 - 

- розряди нижче встановлених 7 2 4 11 17 

- отримали атестати, всього 62 136 112 105 90 

- в тому числі з відзнакою - - - 2 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 2. Підсумки державної кваліфікаційної атестації 

учнів ВПУ-27 м. Куп’янська (2011-2016 рр.) 
 

 

159

22

152

7

187

19

185

2

136

188

21

184

4

112

183

26

157

2
11

105

2

151

14

147

17

90

Отримали 
дипломи 
(всього)

Отримали 
дипломи з 
відзнакою

Отримали 
встановлений 

розряд

Отримали 
розряд вище 

встановленого

Отримали 
розряд нижче 
встановленого

Отримали 
атестати 
(всього)

Отримали 
атестати з 
відзнакою

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016



2.1.4. Підсумки атестації педагогічних працівників  
 

Комплексною оцінкою професійної діяльності викладача та майстра 

виробничого навчання, визначення його відповідності займаній посаді, рівню 

кваліфікації є атестація, яку, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників» № 1135 від 08 серпня 2013 року, проходять педагогічні працівники 

ВПУ-27 (див. таблицю 5). Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з 

Положенням про атестацію та графіком атестації.  

 

Таблиця 5 

Атестація педагогічних працівників ВПУ-27  

 

Навчальні  

роки 

Майстри в/н,  

осіб 

Викладачі,  

осіб 

Керівник 

гуртка, осіб 

Керівний 

склад, осіб 

2011-2012 3 1 - - 

2012-2013 4 12 - - 

2013-2014 6 5 1 - 

2014-2015 5 6 - 1 

2015-2016 4 2 - 3 

 

 

2.1.5. Підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 
 

В рамках індивідуальних занять відбувається підготовка учнів до 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання з предметів: українська мова, 

українська література, математика, історія України, хімія, фізика, біологія, 

географія, російська мова, а з 2015-2016 навчального року – ще й з англійської мови.  

Результатами цієї роботи є високий показник випускників ВПУ-27, які 

щороку вступають до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.  

 

Таблиця 6 

Кількість випускників ВПУ-27, які вступили  

до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації 

 

Навчальні роки 
Всього 

випускників, осіб 
Вступили до ВНЗ, осіб 

2011-2012 159 42 

2012-2013 187 46 

2013-2014 188 42 

2014-2015 183 49 

 

Починаючи з 2014 року Вище професійне училище № 27 м.Куп’янськ стає 

одним із пунктів проведена зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з 

української мови та літератури, історії України, математики.  
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2.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов'язань по підготовці 

робітників для потреб господарства, в тому числі на комерційних засадах 

 

2.2.1. Формування контингенту училища, виконання плану набору 

 

В училищі стабільно зберігається учнівський контингент.   

Для збереження контингенту учнів організована профорієнтаційна робота з 

використанням різних форм і методів:  

 розповсюджуються друковані рекламні профорієнтаційні матеріали (листівки, 

буклети тощо); 

 оновлюється інформація на сайті училища; 

 періодично подаються оголошення до місцевих газет та телебачення;  

 на місцевому телебаченні демонструються відеоролики про життя училища; 

 педпрацівники у складі агітаційних бригад зустрічаються з учнями випускних 

класів міста і району;  

 проводяться дні відкритих дверей.  

 

Виконання комплексу вищеперерахованих заходів дає можливість протягом 

останніх років забезпечувати виконання плану набору на 100%. Набір учнів 

постійно проводиться на договірних засадах з підприємствами м. Куп'янська та 

району. Показники виконання державного замовлення станом на 01.09.2016 року 

наведені на діаграмах. 

 

Таблиця 7 

Контингент, набір та випуск учнів ВПУ-27  

(2011-2016 н.р.) 

 

Показники 

Кількість учнів 

Разом 

2
0

1
1

-2
0

1
2

 

2
0

1
2

-2
0

1
3

 

2
0

1
3

-2
0

1
4

 

2
0

1
4

-2
0

1
5

 

2
0

1
5

-2
0

1
6

 

Контингент учнів, всього 501 524 507 500 488 2520 

Набір:  - план 180 220 195 195 209 999 

             - фактично 180 220 195 195 209 999 

Випуск: - план 159 187 188 183 152 869 

              - фактично 159 187 188 183 152 869 
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501

524

507

500

488

180

220

195

195

209

159

187

188

183

152

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
Випуск 
(фактично)

Набір 
(фактично)

Контингент 
учнів, всього

 
 

Мал. 3. Контингент, набір та випуск учнів ВПУ-27 
 

2.2.2. Працевлаштування випускників навчального закладу 

 

Адміністрацією училища ретельно аналізуються показники 

працевлаштування випускників за підсумками кожного навчального року для 

підготовки кваліфікованих робітників за професіями, фахівці з яких користуються 

найбільшим попитом на регіональному ринку праці. В рамках виконання цієї задачі 

в навчальний процес вводяться найактуальніші професії. Показники 

працевлаштування наведено в таблиці. 
\ 

Таблиця 8 

Працевлаштування випускників ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 

 

Показники 

Кількість осіб 

2
0
1
1

-2
0
1

2
 

2
0
1
2

-2
0
1

3
 

2
0
1
3

-2
0
1

4
 

2
0
1
4

-2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

Працевлаштовано 

випускників за професією 
119 164 142 143 102 

Кількість призваних до лав 

збройних сил України  
13 6 - - 4 

Кількість випускників, які 
продовжили навчання у ВНЗ 

14 2 18 25 31 

Кількість випускників, які 

продовжили навчання в інших 

навчальних закладах 

13 15 28 15 15 

Всього випускників 159 187 188 183 152 
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Мал. 4. Працевлаштування випускників ВПУ-27 

 

2.2.3. Організація курсової підготовки незайнятого населення 
 

Протягом звітного періоду, разом з підготовкою контингенту учнів за 

державним замовленням, училище здійснює професійно-технічне навчання (курсову 

підготовку) незайнятого населення. Показники наведено в таблиці.  

 

Таблиця 9 

 

Професійно-технічне навчання (курсова підготовка) у ВПУ-27 
 

Курсова підготовка 

 за професіями 

Кількість слухачів 

2
0

1
1
-2

0
1
2

 

2
0

1
2
-2

0
1
3

 

2
0

1
3
-2

0
1
4

 

2
0

1
4
-2

0
1
5

 

2
0

1
5
-2

0
1
6

 

Манікюрник  15    

Перукар 15 27 15 17 16 

Кухар 27 16 16 15 31 

Оператор комп'ютерного 

набору 31 16 13 15 14 

Електрогазозварник 36 44 15 30 15 

Продавець продовольчих 

товарів 26 15 15 17 15 

Всього: 135 133 74 94 91 
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Мал. 5. Професійно-технічне навчання (курсова підготовка) 
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ІІІ. Організація навчально-методичної роботи з інженерно-педагогічними 

кадрами 

 

Організація навчально-методичної роботи з інженерно-педагогічними 

кадрами здійснюється за єдиним планом методичної роботи закладу. 

Методична робота в училищі спрямована на оновлення змісту освіти, 

інформаційне та методичне забезпечення навчально-виробничого і навчально-

виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної 

підготовки учнів, застосування передового педагогічного досвіду. 

 

3.1. Методична рада 

З 2011-2012 по 2013-2014 н.р. педагогічний колектив училища працював над 

єдиною методичною темою «Удосконалення педагогічної майстерності як засіб 

розвитку творчої особистості педагога і учня». З 2014-2015 н.р. – над єдиною 

методичною темою «Формування цілісної системи знань шляхом застосування 

традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до потреб сучасної 

особистості».  

Основними напрямками роботи методичної ради є: 

1. Творчий розвиток учнів, якість знань. 

2. Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій. 

3. Формування професійної компетентності робітничих кадрів. 

 

В училищі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. 

 

Різновидами колективної методичної роботи в училищі є: 

- педагогічна рада; 

- методична рада; 

- методичний кабінет; 

- школа передового досвіду; 

- школа молодого спеціаліста; 

- педагогічні читання; 

- виставка «Аукціон педагогічних ідей»; 

- відкриті уроки; 

- тематичні тижні; 

- інструктивно-методичні наради. 

 

Плани роботи методичних комісій, педкабінету, школи молодого спеціаліста, 

школи передового досвіду, засідання педагогічної ради, індивідуальної методичної 

роботи пов’язані між собою. Засідання проводяться згідно графіку роботи на 

навчальний рік та на місяць і оформляються протоколами.  
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Таблиця10 

 

За звітній період (з 2011-2016 рр.) у ВПУ-27 проведено  

планових групових методичних заходів: 
 

Назва заходу 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

засідання 

педагогічної ради 
7 7 7 7 7 

засідання 

методичної ради 
5 7 6 7 7 

засідання 

методичного 

кабінету 

10 10 10 10 10 

засідання школи 

передового досвіду 
10 10 10 10 10 

засідання школи 

молодого 

спеціаліста 

10 10 10 10 10 

педагогічні читання 1 1 1 1 1 

виставка «Аукціон 

педагогічних ідей» 
1 1 1 1 1 

відкриті уроки 5 10 9 8 6 

тематичні тижні 4 5 6 7 4 

предметні олімпіади: 

- з предметів ЗОП 

- мовні конкурси 

- з предметів ПТП 

 

9 

2 

7 

 

9 

2 

7 

 

9 

2 

7 

 

9 

2 

7 

 

9 

2 

7 

інструктивно-

методичні наради 
10 10 10 10 10 

 

 

3.2. Методичні комісії 

Робота методичних комісій – це школа педагогічної майстерності, яка 

спрямована на вдосконалення фахового рівня кожного її учасника. 

В училищі працює 4 методичні комісії: 

1. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з професій «Перукар 

(Перукар-модельєр). Манікюрник», «Кухар. Кондитер», «Продавець 

продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів»; 

2. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з професій «Верстатник 

широкого профілю», «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Електрозварник ручного зварювання», «Слюсар з 

ремонту автомобілів»; 

3. Методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів; 

4. Методична комісія класних керівників.  
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Основні питання, які розглядаються на засіданнях методичних комісій: 

 розгляд навчально-програмної документації; 

 узгодження поурочно-тематичних планів роботи та планів роботи 

предметних гуртків; 

 аналіз вхідного, вихідного діагностування, директорських контрольних 

робіт; результатів проміжної та семестрової атестації; 

 вивчення досвіду роботи окремих членів методкомісії; 

 проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-

виробничого процесу; 

 розробка методичних рекомендацій з ефективного використання 

дидактичних матеріалів; 

 організація наставництва, надання допомоги молодим педагогам; 

 організація і проведення конкурсів, олімпіад, відкритих уроків, 

позаурочних виховних заходів. 

 

3.3. Індивідуальна методична робота 

Кожен педагог працює за індивідуальним планом за методичною темою, яка 

співзвучна з методичною темою училища.  

Робота за індивідуальним планом включає: 

- роботу над єдиною методичною темою училища; 

- участь у роботі методичних комісій, педради, методичного кабінету, 

школи передового досвіду; 

- робота з оформлення методичних розробок уроків, тем; 

- виготовлення дидактичних матеріалів для кожного уроку; 

- робота за планом атестаційної комісії; 

- курси з підвищення кваліфікації та професійної майстерності; 

- участь у конкурсах, олімпіадах, виставках методичних розробок; 

- наставництво; 

- індивідуальні консультації; 

- стажування. 

В навчальних кабінетах та майстернях в наявності:  

- тематичні папки; 

- методичні розробки уроків; 

- дидактичні матеріали (схеми, таблиці, тести, картки, кросворди, лото, 

логічні диктанти, діаграми вибору рішень, різні ігрові елементи); 

- лекції, доповіді. 

Для керівників індивідуальна методична робота є однією з форм методичної 

роботи, вона включає: 

- вивчення та аналіз роботи педагогічних працівників; 

- персональне проведення відкритих уроків; 

- надання допомоги у самоосвіті. 

Центром методичної роботи в училищі є педагогічний кабінет, який створює 

необхідні умови для підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до 

занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти.  

В педагогічному кабінеті є: 

- нормативні та інструктивні матеріали;  



 17 

- навчальна документація;  

- педагогічна і методична література; 

- стенди «Накази. Об’яви. Розпорядження», «Розклад занять», «Готуємось 

до педради», «Плани. Графіки», «Сучасний урок: яким він має бути», «Підвищення 

педагогічної майстерності»;  

- дидактичні матеріали. 

Рівень навчально-методичного забезпечення кожного кабінету з 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін відповідає вимогам навчальних планів і 

програм. 

В училищі приділяється велика увага підвищенню якості навчально-

методичного забезпечення загальноосвітньої, професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки учнів. 

В навчальному закладі створено: 

- кабінетів загальноосвітньої підготовки – 12 

- кабінетів професійно-теоретичної підготовки – 14 

- навчальних майстерень – 11 шт. 

- лабораторій – 7 шт. 
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ІV. Стан фінансово-економічного забезпечення, господарського становища, 

одержання та збільшення прибутку 

 

4.1. Отримання позабюджетних надходжень у 2011-2016 рр. 

 

В училищі проводилась робота щодо отримання позабюджетних коштів за 

наступними напрямками (див. табл.11):  

Таблиця 11 

Отримання позабюджетних надходжень у 2011-2016 рр. (за видами діяльності) 

Види діяльності 

Отримання позабюджетних надходжень, грн. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

2016  

(І-ІІ 

кварт) 

Виробнича 

діяльність та інші 

надходження 

58679 73585 79158 40290 27426 --- 

Курсова підготовка 

фізичних осіб 
98795 156398 101985 89721 119523 126213 

Оренда приміщень 21213 1618 1209 984 1117 13282 

Добровільні 

пожертви 
190524 319520 182293 109877 197813 --- 

Разом: 369211 551121 364645 240872 345879 139495 
 

 

Отримання позабюджетних надходжень у 2011-2016 рр. (узагальнені дані) 

 

369211

551121

364645

240872

345879

139495

Надходження, грн.

2 011р. 2 012р. 2 013р. 2 014р. 2 015р. 2016 р. (І-ІІ квартал)

 
Мал. 6. Отримання позабюджетних надходжень у 2011-2016 рр. 

(узагальнені дані) 
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Таблиця 12 

Витрати позабюджетних надходжень у 2011-2016 рр. 
 

Назва платежів 

Витрати позабюджетних надходжень, грн. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

2016  

(І-ІІ 

кварт) 

Видатки на 

відрядження 
11436 10873 13906 23947 11975 4076 

Оплата 

теплопостачання 
9250 - - - - - 

Оплата 

водопостачання 
2589 67 - 1021 1117 - 

Оплата 

електропостачання 
4606 1472 4604 2597 3789 - 

Оплата інших 

комунальних послуг 
- - - - - - 

Придбання 

обладнання, 

інвентарю, 

матеріалів тощо 

187644 249868 124882 238731 224619 24990 

 

4.2. Укріплення навчально-виробничої бази 

 

За звітний період для виробничого навчання, проведення лабораторно-

практичних робіт училищем придбано навчально-виробниче устаткування на 

загальну суму 76609 грн. (див. табл. 13). 

 

Таблиця 13 

Придбання навчально-виробничого устаткування ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 

 

Навчально-виробниче 

устаткування 

Роки 

Разом 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 (
ІІ

 

к
в

а
р

т
а

л
) 

Одиниць устаткування 4 5 4 4 3 2 22 

Вартість устаткування, грн. 9822 13845 12045 13910 22528 4459 76609 
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Таблиця 14 

Придбання навчально-виробничого обладнання, 

 інвентарю, матеріалів тощо (2011-2016 рр.) 

 

Навчально-

виробниче 

обладнання, 

інвентар, матеріали, 

тощо 

Роки 

Разом 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

  

(І
І 

к
в

а
р

т
а

л
) 

Вартість, грн. 177822 236023 112832 224821 202091 20531 974120 

 

2011; 177822

2012; 236023

2013; 112832

2014; 224821
2015; 202091

2016 (І-ІІ 
квартал); 

20531
 

 

Мал. 7. Придбання навчально-виробничого обладнання, 

інвентарю, матеріалів тощо (2011-2016 рр.) 

 

 

4.3. Укріплення матеріально-технічної бази 
 

За останні п’ять років колективом училища було виконано великий обсяг 

робіт по створенню, матеріально-технічному та методичному забезпеченню нових 

навчальних кабінетів і майстерень, інших приміщень. 

Виконано роботи з переобладнання кабінетів, майстерень, інших приміщень. 

Загалом за звітній період в училищі здійснені ремонтно-будівельні роботи на 

загальну суму  444 тис. грн. 
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Таблиця 15 

Ремонтно-будівельні роботи у ВПУ-27  
(поточний ремонт) 

 

Навчальні 

роки 

Створено 

кабінетів, майстерень, 

інших приміщень 

Переобладнано 

кабінетів, майстерень, інших 

приміщень 

Витрачено 

коштів, 

тис. грн. 

2011-2012 

• Кабінет соціального 

педагога 

• Кабінети 

адміністрації 

• Заміна 8 дверей кабінетів 

навчального корпусу (3 

поверх) 

96 

2012-2013 

• 2 туалети у 

гуртожитку 

• Туалет на І поверсі 

навчального корпусу 

• Заміна 30 дверей кімнат 

у гуртожитку (4 поверх) 

• Ремонт 25-ти кімнат у 

гуртожитку 

• Ремонт кабінету хімії  

• Ремонт бухгалтерії 

120 

2013-2014 

• Кімната майстрів 

• 2 туалети у 

гуртожитку 

• Кімната гігієни у 

гуртожитку (4 поверх) 

• Заміна 7 дверей кабінетів 

навчального корпусу (2 

поверх)  

• Ремонт кабінетів 

• Електрогазозварювальна 

майстерня 

102 

2014-2015 

• Кімната для прання 

у гуртожитку 

• Педагогічний 

кабінет Методичний 

кабінет  

• Кабінет з охорони 

праці 

• Улаштування 10-ти 

кімнат у гуртожитку  

• Ремонт 3-ох туалетів у 

гуртожитку 

• Ремонт автослюсарної 

майстерні 

• Ремонт кабінету 

спецтехнології слюсарів з 

ремонту автомобілів 

104 

2015-2016 
• Кімнату гігієни у 

гуртожитку (5 поверх) 

• Кабінет спецтехнології з 

професії «Верстатник 

широкого профілю» 

22 

 

 

4.4. Перспективи розвитку матеріально-технічної бази 

1. Створення залу засідань (2-го комп'ютерного класу). 

2. Створення сучасної майстерні з професії «Кухар. Кондитер». 

3. Переоснащення кабінету фізики. 

4. Створення спортивної кімнати в гуртожитку. 

5. Створення тренажерно-спортивного комплексу в навчальному корпусі.  

6. Заміна 30 дверей кімнат у гуртожитку (на 3 поверсі). 

7. Ремонт 25-ти кімнат у гуртожитку ( на 3 поверсі). 
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V. Додержання умов колективного договору 

 

Директор ВПУ-27 визнає профспілковий комітет єдиним повноважним 

представником всіх працівників даного закладу. Директор та представники 

профспілкового комітету дотримуються принципів соціального партнерства: 

паритетності представництва рівноправності сторін, взаємної відповідальності, 

конструктивності і аргументованості при співпраці. 

Адміністрація закладу тісно співпрацює з профспілковим комітетом. 

Профспілковий комітет сприяє дотриманню трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку, забезпечує постійний контроль за своєчасним введенням 

в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування 

праці, розподілу навчального навантаження. 

ПК здійснює контроль за дотриманням у ВПУ-27 законодавства про оплату 

праці, сприяє в наданні працівникам училища необхідної консультативної допомоги 

щодо питань з оплати праці, узгоджує положення про оплату праці і про 

преміювання, бере участь у роботі стипендіальної комісії при призначенні стипендій 

учням. 

Представник профспілкового комітету входить до тарифікаційної та 

атестаційної комісій. 

З метою поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища 

виділяється 0,2% від фонду оплати праці. 

Своєчасно виконуються комплексні заходи щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 

існуючого рівня ОП, запобігання випадкам виробничого травматизму. 

Адміністрація училища сприяє реалізації права профспілки по захисту 

трудових і соціально-економічних інтересів працівників училища. 

Директор училища забезпечує вільний доступ до матеріалів, документів, а 

також до всіх служб ВПУ-27 для здійснення профкомом наданих профспілкам прав 

контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки 

безпеки, виконання колективного договору. 
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VI. Організація підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних 

працівників училища 

 

6.1. Підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників 
 

Таблиця 16 

Підвищення кваліфікації викладачів і майстрів в/н ВПУ-27  

 

Навчальні роки 
Пройшли курси підвищення кваліфікації 

Кількість викладачів Кількість майстри в/н 

2011-2012 8 3 

2012-2013 7 7 

2013-2014 7 3 

2014-2015 7 4 

2015-2016 - 2 

 

6.2. Стажування 
 

Майстри виробничого навчання проходять стажування з робітничих 

професій на провідних підприємствах міста Куп’янська згідно з графіком 

стажування. 

Таблиця 17 

Стажування майстрів виробничого навчання 

Стажування  

Майстри виробничого навчання, 

осіб 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

За планом 6 5 2 4 1 

Фактично  6 5 2 4 3 

 

 

6.3. Навчання у ВНЗ працівників училища 

Таблиця 18 

Навчання у ВНЗ працівників училища 

 

Навчальні роки Майстри в/н, осіб 
Викладачі, 

осіб 

Адміністрація, 

осіб 

2011-2012 1 - 3 

2012-2013 1 1 2 

2013-2014 1 - 1 

2014-2015 - 1 1 

2015-2016 - - - 
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6.4. Навчання в школі молодого спеціаліста 
 

Школа молодого спеціаліста організована для надання методичної допомоги 

молодим викладачам та майстрам виробничого навчання.  

 

Таблиця 19 

Навчання в школі молодого спеціаліста 
 

Навчаль

-ні роки 
Молоді спеціалісти, що беруть участь у роботі школи 

2011-

2012 

Кошелева Г.Г., Лопатіна В.Г., Загоруйко В.М., Суліма Н.О. 

2012-

2013 

Чубатюк О.В., Полудненко О.О., Коваленко В.М. 

2013-

2014 

Воронченко О.В., Ігошин О.В., Коваленко В.М., Лукашов О.В., 

Полудненко О.О., Постова Т.В., Романенко А.І., Чубатюк О.В. 

2014-

2015 

Воронченко О.В., Кашуба Л.С., Коваленко В.М., Полудненко О.О., 

Чашка А.С., Станішевський В.С., Писарєв В.В., Івахненко С.А. 

2015-

2016 

Коваленко В.М., Писарєв В.В., Двурічанська В.Ю., Суліма Н.О.,  

Кашуба Л.С., Переняк С.О., Шепітько К.В., Цицюрська Л.В. 
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VII. Виконання програми соціального розвитку колективу працівників і 

учнів училища 

 

7.1. Соціальний паспорт училища 
 

Особлива увага у ВПУ-27 приділяється соціальному захисту учнів, особливо 

з числа пільгового контингенту. 

Таблиця 20 

Соціальний паспорт ВПУ-27 м. Куп’янська 

 
Навчальний рік 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всього учнів 485 509 511 480 482 

з них:      

- учнів-сиріт 26 32 32 36 29 

- учнів напівсиріт 84 74 77 61 66 

- учнів інвалідів 10 7 2 5 9 

- дітей чорнобильців 6 7 3 2 3 

- дітей з багатодітних 

сімей 
38 42 35 40 44 

 

7.2. Забезпечення сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Таблиця 21 
 

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 

05.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування», учні ВПУ-27 з числа пільгового контингенту (діти-сироти та діти, які 

залишились без батьківського піклування) забезпечуються стипендією, 

харчуванням, навчальною літературою. Їм надаються допомога на придбання взуття 

та одягу, виплачується грошова допомога при працевлаштуванні.  

 

Роки 

Кількість 

дітей-

сиріт 

(круглі/під 

опікою) 

Стипендія 

(круглі/під 

опікою) 

Харчування 

(круглі/під 

опікою) 

Допомога 

при вступі 

(круглі/під 

опікою) 

Допомога 

при 

працевлашту

ванні 

(круглі/під 

опікою) 

Підручники 

(круглі/під 

опікою) 

2011 14/12 550/550 32,80/13,12 595/- 5466/5466 200/200 

2012 18/14 550/550 36/14,40 595/- 6222/6222 600/600 

2013 11/21 850/850 36/14,40 595/- 6640/6640 825/825 

2014 14/21 850/850 37,60/15,04 595/- 
1218/1218 

1250/1250 
825/825 

2015 9/20 850/850 40/16 595/- 7308/7308 825/825 

2016 11/15 961/961 45/18 595/- 
1378/1378 

1450/1450 
933/933 
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7.3. Оздоровлення учнів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 

В училищі приділяється велика увага питанню охорони дитинства. В 

училищі працює медичний працівник, який слідкує за своєчасним щепленням 

підлітків, щорічним медичним оглядом та щоденно тримає під контролем стан всіх 

ослаблених, хворих учнів та учнів, які знаходяться на диспансерному обліку. 

Дотримуються санітарно-гігієнічні норми навчання, проживання та праці учнів. 

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення 

права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», навчальний заклад 

щорічно організовує відпочинок дітей.   
 

Таблиця 22 

 

Оздоровлення учнів-сиріт, що навчаються у ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 

 

Навчальні роки Місце оздоровлення 
Кількість 

оздоровлених 

2011-2012 

Позаміський заклад оздоровлення і 

відпочинку "Сосновий" Куп'янського 

району Харківської області 

9 

2012-2013 

Позаміський заклад оздоровлення і 

відпочинку "Сосновий" Куп'янського 

району Харківської області 

11 

2013-2014 

Позаміський заклад оздоровлення і 

відпочинку "Сосновий" Куп'янського 

району Харківської області 

12 

2014-2015 

Позаміський заклад оздоровлення і 

відпочинку "Сосновий" Куп'янського 

району Харківської області 

12 

2015-2016 

Дитячий заклад оздоровлення і 

відпочинку "Байдиківка" Ізюмського 

району Харківської області 

13 

 

 

 

 

7.4. Організація харчування 
 

Навчальний заклад має їдальню, де харчуються учні-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування; учні з інвалідністю, діти із малозабезпечених сімей. 

Показники наведено в таблиці. Організовано гаряче харчування за кошти фізичних 

осіб. Працює буфет.   
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Таблиця 23 

Кошти, направлені на організацію харчування  

учнів ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 

 

Роки Освоєно коштів, грн. 

2011 883194 

2012 795562 

2013 801503 

2014 537308 

2015 231294 

2016 188175 

 

 
 

Мал. 8. Кошти, направлені на організацію 

 харчування учнів ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 

 

7.5. Організація роботи гуртожитку 

Значна виховна робота проводиться у гуртожитку училища. Організовано 

чергування педагогічних працівників. 

Таблиця 24 

Кількість учнів, що проживають у гуртожитку ВПУ-27 м. Куп’янська 

 

Навчальні роки Заселено учнів 

2011-2012 156 

2012-2013 154 

2013-2014 141 

2014-2015 160 

2015-2016 176 
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Кімнати гуртожитку облаштовані м’яким інвентарем; у гуртожитку 

обладнані кімнати гігієни, пральна кімната.  

Щотижня в гуртожитку проводяться виховні заходи:  

- тематичні вечори,  

- предметні заходи,  

- дискотеки. 

Таблиця 25 

Проведення планових групових виховних заходів у гуртожитку 

Спрямованість заходів 

Проведення планових групових 

виховних заходів у гуртожитку 

за навчальними роками 

Навчальні роки 
Кіль-

кість 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

 Інформаційно-масові  

 Розвиток пізнавальної, 

технічної і художньої 

діяльності 

 Формування здорового 

способу життя 

 Ціннісно-орієнтована 

діяльність 

 Національно-патріотичне 

виховання 

 Превентивне виховання 

19 

 

2 

 

9 

 

19 

 

9 

 

3 

19 

 

2 

 

11 

 

21 

 

9 

 

3 

17 

 

2 

 

11 

 

21 

 

9 

 

5 

19 

 

2 

 

10 

 

21 

 

11 

 

4 

18 

 

3 

 

11 

 

21 

 

12 

 

3 

92 

 

11 

 

52 

 

103 

 

50 

 

18 

ВСЬОГО: 61 65 65 67 68 326 

 

7.6. Робота гуртків художньої самодіяльності 

 

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу у ВПУ-27 є 

організація дозвілля учнів. 

У ВПУ-27 існує певна система роботи щодо естетичного виховання, 

збагачення духовного світу підлітків. Особливе місце в естетичному вихованні має 

пропаганда мистецтва засобами художньої самодіяльності. Гурткова робота з 

учнями у ВПУ-27 будується диференційовано, з урахуванням індивідуальних 

особливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів.  

Учні училища відвідують гуртки художньої самодіяльності:  

- вокально-хоровий;  

- художнього слова;  
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- театральний; 

- хореографічний. 

Вихованці гуртків беруть участь у проведенні різних позакласних заходів:  

- тематичних лінійках,  

- святкових концертах,  

- конкурсах.  

Найбільш масштабна подія у виховній роботі - участь у обласних оглядах 

художньої самодіяльності, які проводяться щорічно і стали вже доброю традицією в 

житті училища. Протягом звітного періоду колектив художньої самодіяльності 

училища удостоювався лише найвищої оцінки – Гран-Прі обласного огляду-

конкурсу художньої творчості учнів ПТНЗ. 

 

Таблиця 26 

 

Досягнення колективу художньої самодіяльності  

ВПУ-27 м. Куп’янська за 2011-2016 рр.  
 

2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Грамотами нагороджено: 

 Вокально-

хоровий 

гурток 

 Хореографічн

ий гурток 

 Театральний 

гурток 

 Вокально-

хоровий гурток 

 Хореографічни

й гурток 

 Театральний 

гурток 

 Вокально-

хоровий гурток 

 Театральний 

гурток  

 Танцювальний 

гурток 

 Студія 

естрадної пісні 

 Вокально-

хоровий гурток 

 Театральний 

гурток  

 Танцювальний 

гурток 

 Студія 

естрадної пісні 

 Вокально-

хоровий 

гурток 

 Хореографічн

ий гурток 

 Театральний 

гурток 

 Агітбригада 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 
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Таблиця 27 

 

 Участь учнів ВПУ-27 в оглядах художньої самодіяльності 

 

2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Задіяно в І етапі училищного огляду художньої самодіяльності  

колективи всіх навчальних груп 

Задіяно в ІІ етапі обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності: 

178 учнів 186 учнів 192 учні 201 учень 219 учнів 

 

 

7.7. Організація спортивної  роботи 
 

На уроках фізичного виховання викладач диференційовано підходить до 

кожного учня, дозуючи фізичне навантаження відповідно до медичних показників. 

 

У ВПУ-27 працюють спортивні секції з: 

 настільного тенісу; 

 волейболу; 

 баскетболу; 

 загально фізичної підготовки; 

 футболу.  

 

В училищі є сучасна спортивна зала, упорядкований спортивний майданчик, 

де проходять уроки фізичного виховання, спортивні змагання, спартакіади, заняття 

спортивних секцій.  

 

Керівник фізичного виховання, разом із заступником директора з виховної 

роботи планує організацію спортивної роботи на навчальний рік відповідно до 

плану роботи училища. Згідно цього плану в навчальному закладі проводяться 

змагання з: 

 футболу; 

 волейболу; 

 баскетболу; 

 настільного тенісу; 

 шашок; 

 шахів; 

 легкої атлетики. 

Щорічно проводяться Спартакіада учнів І курсу та Спортивне свято до Дня 

захисту дітей.  

За результатами загальноучилищних змагань формується збірна команда 

училища, яка бере участь у міських та обласних змаганнях. 
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Вище професійне училище № 27 м. Куп’янська є неодноразовим призером 

та переможцем міських змагань з: 

 футболу 

 легкої атлетики 

 волейболу 

 баскетболу 

 настільного тенісу та ін.  

 

7.8. Робота гуртків технічної творчості 

 

Щороку у звітний період Вище професійне училище № 27 м. Куп’янськ 

становилось переможцем обласного огляду-конкурсу технічної та декоративно-

прикладної творчості: у 2012-2013 навчальному році колектив художньої творчості 

училища посів І місце у Конкурсі, а у 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 

навчальних роках  отримав найвищу нагороду – Гран-Прі.  

Все це стало можливим завдяки організованій роботі гуртків технічної 

творчості.  

Таблиця 28 

Досягнення колективу художньої творчості 

ВПУ-27 м. Куп’янська за 2011-2016 рр.  
 

2011-2012 н.р. 2012-2013 н.р. 2013-2014 н.р. 2014-2015 н.р. 2015-2016 н.р. 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

І місце у 

обласному 

огляді-конкурсі 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

Гран-ПРІ 

обласного 

огляду-конкурсу 

 

 
 

Таблиця 29 

Робота гуртків технічної творчості 

Навчальні роки 

Кількість гуртків 

технічної та 

декоративно-прикладної 

творчості 

Кількість учнів, що 

відвідує гуртки 

технічної та 

декоративно-прикладної 

творчості 

2011-2012 22 228 

2012-2013 20 220 

2013-2014 20 230 

2014-2015 21 232 

2015-2016 22 235 
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Мал. 9. Робота гуртків технічної творчості 

 

 

VIII. Охорона праці 

 

Постійно виконуються заходи, спрямовані на забезпечення охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учнів та педагогічних працівників ВПУ-27.  

Таблиця 30 

 
№ 

з/п 
Заходи Фактичне виконання 

2011 - 2012 н. р. 

1. 

Укомплектувати пожежні щити (4 шт.) первинними 

засобами пожежогасіння (лопати, ломи, сокири, гаки, 

відра) 

Укомплектовані 

2. Придбати вогнегасники в кількості 5 шт. Придбані 

3. Придбати пожежні рукави, гайки та стволи (2 комплекти) Придбані 

4. 
В бібліотеці виконати грати на вікнах так, щоб відчинялися 

назовні 
Виконано 

5. 
У приміщеннях гаражу, коморах встановити світильники із 

захисними скляними ковпаками 
Встановлено 

6. 
Всі двері аварійних виходів зробити так, щоб відчинялися 

назовні 
Виконано 

7. 
Усі кабінети, майстерні, лабораторії, спорт. залу 

забезпечити інструкціями з охорони праці, техніки безпеки 
Забезпечено 

8. 

Забезпечити в училищі постійний контроль за станом 

охорони праці, проведення днів охорони праці та 

підведення підсумків 

Виконано 

9. 
Провести перевірку опору захисного заземлення та ізоляції 

електромережі 
Виконано 

2012 – 2013 н. р. 

10. 
Забезпечити працівників, які обслуговують 

електроустановку необхідними засобами захисту 
Забезпечені 

11. В лабораторії «Кухар» встановити захисний пристрій Виконано 

12. Всі електрошафи обладнати замками Виконано 

13. Придбати плакати з електро- та пожежобезпеки та Виконано 
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№ 

з/п 
Заходи Фактичне виконання 

літературу з охорони праці 

14. Придбати 4 вогнегасника Придбано 

15. 
Розробити інструкції з охорони праці по професіях та 

видах робіт, які виконуються в училищі 
Розроблені 

16. 
Розробити програму протиаварійних тренувань та 

систематично проводити ці тренування 
Виконано 

17. 

Проводити своєчасне розслідування нещасних випадків та 

проводити профілактичну роботу щодо недопущення 

травмування працівників та учнів 

Виконано 

2013 – 2014 н. р. 

18. 

Виконати стаціонарні сходи на перепадах висот на даху 

навчально-побутового корпусу згідно вимог пожежної 

безпеки 

Виконано 

19. Пофарбувати пожежну драбину на будівлі гуртожитку Пофарбовано 

20. 
Провести випробування пожежних рукавів, кранів та 

пожежного гідранту 
Виконано 

21. Придбати вогнегасники у кількості 5 штук Придбані 

22. 
Провести перевірку опору захисного заземлення та ізоляції 

електромережі 
Проведено 

23. 

Провести навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та радіаційної 

безпеки працівників училища 

Виконано 

24. Провести випробування вентиляції з одержанням акту Проведено 

25. 

В електрозварювальній майстерні замінити 

електродотримачі на нові, які відповідають вимогам 

безпеки 

Замінені 

26. 
Виконати підключення верстатів токарно-фрезерної 

дільниці згідно вимог безпеки 
Виконано 

27. 
Виконати ремонт аварійного освітлення на шляхах 

евакуації в майстернях 
Виконано 

28. 
Оглядову канаву гаражу обладнати колесо відбійними 

пристроями та ребордами 
Виконано 

29. 
Приміщення гаражу забезпечити підставками (козелками) 

для ремонту автомобілів 
Забезпечено 

30. 

Забезпечити працюючих індивідуальними захисними 

засобами, миючими та дезінфікуючими засобами згідно 

встановлених норм 

Виконано 

31. 
Виконати ремонт баскетбольних щитів на спорт. 

майданчику 
Виконано 

2014 – 2015 н. р. 

32. Придбати вогнегасники у кількості 5 штук Придбані 

33. 

Провести випробування спортивного обладнання на 

міцність та надійне кріплення з оформленням актів 

випробувань 

Виконано 
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№ 

з/п 
Заходи Фактичне виконання 

34. 
Двічі на рік проводити сезонні обстеження будівель і 

споруд щодо вивчення аварійних дільниць 
Виконано 

35. 

Організувати навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці заступників директора, завгоспа та інженера 

з ОП у ХОНМІБО 

Виконано 

36. 
Провести випробування опору захисного заземлення та 

ізоляції електромережі в приміщеннях училища 
Проведено 

37. 
В підвалі училища виконати монтаж електропроводки, що 

відповідає вимогам безпеки 
Виконано 

38. 
Виконати роботи щодо монтажу аварійного вимикання 

верстатів на токарно-фрезерній дільниці 
Виконано 

39. Обладнати куточок безпеки на слюсарній дільниці № 2 Виконано 

40. 
Обладнати куточки з правил поведінки у надзвичайних 

ситуаціях(навчальний корпус, майстерні, гуртожиток) 
Обладнані 

41. 
Встановити захисні короби на ел. дроти в приміщенні І 

поверху гуртожитку 
Встановлені 

2015 – 2016 н. р. 

42. Виконати демонтаж горючої обшивки на шляху евакуації Виконано 

43 

Організувати навчання відповідального за безпечну 

експлуатацію будівель і споруд та відповідального за 

безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском 

Виконано 

44. 
В навчальних кабінетах (№17, 34, 36) виконати загальне 

освітлення згідно вимог 
Виконується 

45. 
В майстерні «Перукарня» встановити захисний 

вимикаючий пристрій 
Встановлено 

46 

В майстернях: «Перукарня», «Манікюрна», «Шліфувальна 

та радіально-свердлувальна», «Електрозварювальна», 

«Електромонтажна», «Токарна» виконати ремонт 

освітлення 

Виконано 

47 Встановити наружне освітлення на території закладу Виконано  

48 Придбати вогнегасники у кількості 10 шт. Виконано 

49 
Провести випробування опору захисного заземлення та 

ізоляції електромережі в приміщеннях училища 
Проведено  

50 Виконати перезарядку 8 вогнегасників Виконується 

51 

Переглянути та переробити  інструкції з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

 

Виконано 

52 Обладнати куточок з ОП в кабінетах (№№44,43,41,21) Виконується 
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№ 

з/п 
Заходи Фактичне виконання 

53 

Провести випробування спортивного обладнання на 

міцність та надійне кріплення з оформленням актів 

випробувань 

Виконано 

54 
Двічі на рік проводити сезонні обстеження будівель і 

споруд щодо вивчення аварійних дільниць 
Виконано 

55 

Провести маркування бігової доріжки на спортивному 

майданчику 

 

Виконано 

56 Звільнити захаращений пожежний вихід зі спортивної зали Виконується 

57 

Організувати навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці заступників директора, завгоспа та інженера 

з ОП, технік будівель і споруд у ХОНМІБО 

Виконано 
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IX. Досягнення колективу ВПУ-27 (2011-2016 рр.) 
 

Результатами праці колективу Вищого професійного училища № 27  

м. Куп’янськ у звітний період є його досягнення: 

 

2015-2016 навчальний рік  

 ІІІ місце у Конкурсі видавництва «Шкільний світ»  за підтримки Національної 

академії педагогічних наук України, Профспілки працівників освіти й науки 

України «Панорама творчих уроків — 2016» за темою «Формування 

критичного мислення особистості у навчально-виховному процесі» (викладач 

англійської мови Абашник Л.А.)  

 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед 

професійно-технічних навчальних закладів "Народжені вільними!"  

 Гран-прі в обласному конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості серед професійно-технічних навчальних закладів "Народжені 

вільними!"  

 І місце  у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу  фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з 

професії “Верстатник широкого профілю” (учень гр. Тс-21 Олександр 

Ігнатенко, майстри виробничого навчання Оковита С.І., Лукашов О.В., 

викладачі предметів професійно-теоретичної підготовки    Зіньковський В.В., 

Багно В.О., Рибалка Н.Г., Коваленко В.М.)  

 І місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів (учениця ІІІ курсу, гр. Пм-8, Москаленко Аліна, викладачі 

української мови та літератури Костюк Т. І. та Чиркіна В. О.)  

 ІІ місце у ІІІ (обласному) етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Пера Яцика (учениця ІІ курсу, гр. Пк-19, Анастасія Ніколаєва, 

викладачі української мови та літератури Костюк Т. І. та Чиркіна В. О.) 

 ІІ місце у ІІІ (обласному) етапі XVІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Пера Яцика (учениця ІІІ курсу, гр. Пм-8, Аліна Москаленко, 

викладачі української мови та літератури Костюк Т. І. та Чиркіна В. О.)   

 ІІ місце у ІІ (обласному) етапі VI Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів Харківської області (учениця 

І курсу, гр. Пк-20, Ганна Пархоменко, викладачі української мови та 

літератури Костюк Т. І. та Чиркіна В. О.)  

 ІІІ місце у обласних змаганнях з настільного тенісу (учениця І курсу, гр. Пкт-

4, Дмитрук Євгенія)  

http://vpu27.ptu.org.ua/ua/nash_dos.html
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 ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (учень ІІ курсу, гр. Ас-

16, Агафонов Микита, викладач хімії Волкодав В.І.)  

 Почесна відзнака Куп'янщини "Людина року-2015" (директор Кравцов В.А.)  

 І місце у змаганнях з баскетболу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (дівчата)  

 І місце з настільного тенісу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (особиста першість, учень ІІІ 

курсу групи Ст-31 Панарін Богдан) 

 ІІ місце з настільного тенісу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (загальнокомандний результат)  

 ІІ місце з настільного тенісу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (особиста першість, учениця І 

курсу групи Пкт-4 Дмитрук Євгенія) 

 ІІІ місце у змаганнях з баскетболу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (юнаки)  

 ІІІ місце з настільного тенісу, які проходили у рамках Спартакіади серед 

учнівської та студентської молоді м.Куп’янськ (особиста першість, учень ІІ 

курсу групи Пк-19 Козюлін Іван) 

 2014-2015 навчальний рік  

 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед 

професійно-технічних навчальних закладів "Незалежна, вільна, творча - свята 

Україна!"  

 Гран-прі в обласному конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості серед професійно-технічних навчальних закладів "Незалежна, 

вільна, творча - свята Україна!"  

 І місце в обласній виставці-огляді дидактичних та методичних матеріалів з 

базових предметів загальноосвітньої підготовки 

 І місце у обласному конкурсі «Учень року ПТНЗ – 2015» серед учнів 

професійно-технічних навчальних  закладів Харківської області у номінації 

«Волонтер року» (учениця гр. Пм-8 Аліна Москаленко)  

 І місце у змаганнях з бігу на 400 м, які відбулись у рамках обласних щорічних 

змагань "Спорт протягом життя" з легкої атлетики серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів (учениця гр. Пк-18 Олена Ніколенко)  
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 І місце у змаганнях з настільного тенісу, які відбулись у рамках обласних 

щорічних змагань "Спорт протягом життя" серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів (учень гр. Тс-21 Олексій Козюлін) 

 І місце у ІІІ етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика серед учнів ПТНЗ Харківської області  (учениця гр. Пк-18 Галина 

Іванова, викладач української мови та літератури Чиркіна В.О.)  

 І місце у ІІІ етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцика серед учнів ПТНЗ Харківської області  (учениця гр. Пм-8 Аліна 

Москаленко, викладач української мови та літератури Костюк Т.І.)  

 І місце у обласних щорічних змаганнях "Спорт протягом життя" зі стрітболу 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (команда юнаків)  

 І місце у обласних щорічних змаганнях "Спорт протягом життя" зі стрітболу 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (команда дівчат) 

 ІІ місце у обласному огляді навчальних майстерень професійно-технічних 

навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів»  

 ІІІ місце у обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учениця гр. Пк-18 

Галина Іванова, викладач української мови та літератури Чиркіна В.О.) 

 ІІІ місце у обласному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учениця гр. Пм-8 

Аліна Москаленко, викладач української мови та літератури Костюк Т.І.)  

 

 

 2013-2014 навчальний рік    

 ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі на найкращі методичні розробки уроків, 

присвячених Дню професії (викладач спецдисциплін з професії «Перукар 

(перукар-модельєр). Манікюрниця» Шариш Н.В.)  

 Лауреат Всеукраїнського історико-літературного конкурсу "Лицарі 

українського романтичного світосприйняття. М. Коцюбинський. С. 

Параджанов" (учениця гр. Пк-18 Галина Іванова, викладачі української мови 

та літератури Костюк Т.І., Чиркіна В.О.)  

 ІІІ місце у ХIV Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика 

(учениця гр. Пк-17 Марина Кузьменко, викладач української мови та 

літератури Костюк Т.І.)  
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 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності, 

присвяченому 200-річчю з Дня народження Т. Шевченка, під гаслом: 

«Дзвенять Кобзареві струни!»  

 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості, присвяченому 200-річчю з Дня народження Т.Шевченка, під 

гаслом: «Дзвенять Кобзареві струни!»  

 І місце у обласному огляді зварювальних майстерень ПТНЗ у номінації  

«Краща електрозварювальна майстерня» у 2013/2014 навчальному році 

 І місце у обласному етапі ХIV Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика (учениця гр. Пк-17 Марина Кузьменко, викладач української 

мови та літератури Костюк Т.І.)  

 І місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

англійської мови (викладач Абашник Л.А.)  

 І місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

історії України (викладач Нечволод Н.А.)    

 ІІ місце у обласному етапі IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (учениця гр. Пк-17 

Марина Кузьменко, викладач української мови та літератури Костюк Т.І.).  

 ІІ місце у змаганнях з міні-футболу серед професійно-технічних навчальних 

закладів Харківської області в залік щорічної Спартакіади "Спорт протягом 

життя" 

 ІІ місце у  змаганнях  з настільного тенісу серед учнів ПТНЗ Харківської 

області  

 ІІ місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

інформатики (викладач Мірошніченко О.С.)  

 ІІ місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

охорони праці (викладач Чубатюк О.В.) 

 ІІІ місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

української мови та літератури (викладач Чиркіна В.О.)  

 ІІІ місце за результатами обласного етапу Всеукраїнського літературного 

конкурсу "Розкрилля душі", у номінації "літературна творчість" (учениця Пк-

18 Галина Іванова, викладач - Чиркіна В.О.)  

 І місце у міських змаганнях з баскетболу серед учнів вищих та професійно-

технічних навчальних закладів м.Куп’янськ (юнаки)  
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 ІІ місце у футбольному турнірі, який відбувся у рамках Спартакіади серед 

учнів середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації м.Куп’янська 

 ІІ місце з настільного тенісу, у змаганнях в залік щорічної Спартакіади серед 

учнів середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації м.Куп’янська 

2012-2013 навчальний рік  

 Перемога у щорічному огляді-конкурсі на кращу підготовку ПТНЗ 

Харківської області до нового навчального року 

 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності "Низький 

уклін вам, ветерани!"  

 І місце в обласному огляді-конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості учнів ПТНЗ 

 І місце у обласному етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика 

(учениця групи Пм-6 Наталя Кобенко, викладач української мови та 

літератури Т.І.Костюк)  

 І місце у міських змаганнях з настільного тенісу в залік щорічної Спартакіади 

серед учнів середньо-спеціальних навчальних закладів 

 ІІ місце у відкритому чемпіонаті України з пауерліфтингу та жиму лежачі 

(учень гр. Пк-16 Сергій Коваленко) 

 ІІ місце у міських змаганнях з легкої атлетики в залік щорічної Спартакіади 

серед учнів середньо-спеціальних навчальних закладів 

 ІІ місце у міських змаганнях з футболу в залік щорічної Спартакіади серед 

учнів середньо-спеціальних навчальних закладів 

 ІІІ місце в обласних змаганнях ХХ Спартакіади "Спорт протягом життя" 

серед учнів ПТНЗ Харківської області з легкої атлетики  

 ІІІ місце в обласних змаганнях ХХ Спартакіади "Спорт протягом життя" 

серед учнів ПТНЗ Харківської області з легкоатлетичного кросу 

2011-2012 навчальний рік  

 Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності "Ми - 

таланти твої, Україно!"  

 Гран-прі в обласному конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості "Ми - таланти твої, Україно!"  
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 І місце у номінації "Українська мова та література" конкурсу на кращий 

інноваційний урок у системі ПТО України (викладач української мови та 

літератури Чиркіна В.О.)  

 І місце в обласній олімпіаді з української мови та літератури (учень ІІІ курсу 

Віталій Романенко)  

 ПЕРЕМОГА у ІІІ етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика. Серед учнів ІІІ курсу Віталій Романенко посів І місце. Серед учнів ІІ 

курсу Наталя Кобенко посіла ІІ місце 

 ПЕРЕМОГА у щорічному огляді-конкурсі на кращу підготовку професійно-

технічних навчальних закладів Харківської області до нового навчального 

року  

 ІІ місце в обласній виставці дидактичних матеріалів з української мови та 

літератури (викладач Чиркіна В.О.)  

 ІІ місце в обласній виставці дидактичних матеріалів з інформатики (викладач 

Мірошніченко О.С.)  

 ІІ місце в обласній виставці дидактичних матеріалів з професії “Продавець 

продовольчих товарів” (майстер в/н Цегельник А.Г.)  

 ІІ місце в обласній виставці дидактичних матеріалів з професії “Слюсар з 

ремонту автомобілів" (майстер в/н Кривулін В.М.)  

 ІІ місце в обласних спортивних змаганнях з легкої атлетики  

 ІІ місце у спартакіаді з масових видів спорту 2011-2012 навчального року 

серед ВПНЗ І-ІІ рівня акредитації та ССНЗ м.Куп’янськ  

 ІІІ місце у обласному  етапі Всеукраїнського конкурсу малюнку «Охорона 

праці очима дітей» (учень гр. Ст 28 Микита Калашніков)  

 IV місце у ІІІ етапі ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

студентської та учнівської молоді ім. Тараса Шевченка (учень ІІІ курсу 

Віталій Романенко)  

 V місце у ІІІ етапі ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

студентської та учнівської молоді ім. Тараса Шевченка (учениця ІІ курсу 

Наталя Кобенко)  
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Х. Задачі на перспективу 

 

1. Створення навчального закладу нового типу. 

2. Підготовка висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів згідно з  

регіональним замовленням у відповідності до Державних стандартів якості освіти 

ПТО України. 

3. Досягнення високого рівня якості знань і умінь учнів. 

4. Виконання плану роботи училища. 

5. Формування в учнів приналежності до України, національної самосвідомості, 

почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу. 

6. Укріплення традицій та іміджу навчального закладу. 

7. Впровадження нової державної програми розвитку професійної освіти. 

8. Адаптація до нових умов фінансового забезпечення. 

9. Досягнення високого рівня теоретичної та практичної підготовки учнів та 

адаптації їх в новому економічному просторі. 

10.Впровадження інформаційно-комунікативних та інноваційних технологій 

навчання. 

11. Залучення громадськості до управління навчальним закладом. 

12. Розвиток навчально-методичної та матеріально-технічної бази кабінетів, 

майстерень, лабораторій. 

13. Підготовка учнів до участі в обласних олімпіадах, конкурсах, спортивних 

змаганнях, оглядах технічної творчості та художньої самодіяльності. 

14. Співпраця з підприємствами з організації виробничої практики учнів згідно з 

законодавством України. 

15. Впровадження програми енергозбереження. 

16. Створення психологічного комфорту в учнівських колективах в умовах 

особистісно-зорієнтованого навчання. 

17. Розвиток технічної творчості. 

18. Створення комфортних умов проживання та здійснення комплексу виховних 

заходів з учнями гуртожитку. 

19. Підготовка та організація оздоровлення учнів в літній період. 

20. Організація курсової підготовки. Співпраця з Центром зайнятості з курсової 

підготовки незайнятого населення. 

21. Стажування, перепідготовка, навчання педагогічних працівників. 

22. Профорієнтаційна робота, спрямована на виконання плану набору.  

23. Працевлаштування учнів. 

24. Спрямувати роботу колективу училища на виконання Програми розвитку ВПУ 

№27. 

25. Дотримання вимог ОП, ТБ, ПБ в навчальному закладі. 

 


