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План набору на 2019-2020 н.р.:  

- кваліфіковані робітники – 175 чол. 

- молодші спеціалісти – 45 чол.  

 

Фактично: – 224 чол. (101,8%)  

- кваліфіковані робітники – 181чол. 

- молодші спеціалісти – 43 чол.  

Перехідний контингент станом на 01.07.2019 р. – 371 чол. 

 

Контингент учнів станом на 01.10.2019 р. – 611чол., з них:  

- бюджет – 590 чол. 

- контракт – 21 чол. 

Перехідний контингент станом на 01.07.2020 р. – 358 чол.  

Втрата контингенту – 20 чол. (3,8 %) 

 



ВИПУСК  у 2019-2020 н.р.:  
 

 

Загальний випуск за навчальний рік - 225чол: 

- Бюджет – 212 чол.  

- Контракт – 13 чол.  

Випуск  протягом навчального року – 52 чол. 

Випуск станом на 30.06.2020 р. – 173 чол. , з них: 

 кваліфіковані робітники – 122 чол. 

 молодші спеціалісти – 38 чол. 

 Контракт  - 13 чол.  

Курсова підготовка – 9 чол. 



 

 
 
 

Пріоритетним напрямком навчально-

методичної діяльності в училищі є здійснення 

системної роботи над методичною проблемою: 

“Розвиток професійних компетентностей та 

педагогічної майстерності педагогів як основа 

моделювання інноваційного освітнього 

простору” 



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

Пройдено курси підвищення кваліфікації -: 

- викладачі загальноосвітніх дисциплін – 12 чол.; 

- викладачі спеціальних дисциплін – 2 чол.; 

- майстри виробничого навчання – 2 чол. 

 

     I етап курсів підвищення кваліфікації пройшли педагоги: 5 майстрів 
виробничого навчання, методист, заступник директора з навчально-
виробничої роботи 

 

  Атестовано – 13 чоловік:  

• викладачі - 9 чоловік,  

• майстри виробничого навчання - 2 чол.,  

• методист – 1 чол., 

• інші працівники – 1 чол. 

- підвищили категорію – 6 чол. (1 чол. отримав педагогічне звання  “старший 
викладач ”) 

- підтвердили – 7 чол. 
 



 

Професії, проліцензовані у 2019-2020 н.р.: 

  
Код згідно з 

Національним 
класифікатором 

України 

Найменування професії Вид підготовки 

4113 

“Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 

забезпечення ” 

Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно-
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації 

7133 “Штукатур” 

7132 
“Лицювальник-

плиточник” 

7436 “Швачка” 



Дослідно-експериментальна робота  

всеукраїнського рівня за темою: “Розвиток 

публічно-приватного партнерства у сфері 

професійної (професійно-технчної) освітиз 

використанням технологій стратегічного 

менеджменту” 
     

       формувальний етап (експертне оцінювання моделі взаємодії закладів П(ПТ)0 з 
соціальними партнерами, експериментальна перевірка результативності організаційно-
педагогічних умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)0, 
розроблення проекту Положення про організацію взаємодії публічно-приватного 
партнерства у сфері П(ПТ)0 з використанням технологій стратегічного менеджменту) 

 
 

 

2 липня 2019 року на базі  

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» відбувся круглий стіл  

«Розвиток соціального партнерства у сфері  

професійної (професійно-технічної) освіти регіону». 



 

Працевлаштування  випускників 2019 р. 
 

Випуск – 225 чол.:  

- працевлаштовано  – 161 чол. (71,5%),  

- продовжують навчання  - 39 чол. (17,5%), 

- ЗСУ – 7 чол. (3%), 

- декретна відпустка – 10 чол. (4,4%), 

- не працевлаштовано – 8 чол. (3,6%). 



 

Надходження від проходження  

виробничої практики у 2019 році 

137946,00 грн. (100%), план 137946,00 грн. 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварник – 19877,66 грн.(89%), заплановано - 22277,66 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 29926,57 грн. (107%),   

      заплановано - 25426,57 грн.; 

- кухар, кондитер – 39771,56 грн. (108%), заплановано – 37371,56 грн.; 

- електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ, монтажник ІКУ – 

11350,00 грн. (88%), заплановано – 12900,00 грн.; 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів  

-19930,00 грн. (100%), заплановано – 19930,00 грн.; 

- кравець, закрійник – 4450,00 грн. (100%) , заплановано –4450,00 грн. 



 
 

Надходження від проходження  

виробничої практики у I кварталі 2020 року 

15058,35 грн. 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварник – 2934,35 грн.; 

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 4343,00 грн.;      

- кухар, кондитер – 3271,00 грн.; 

- монтажник  санітарно-технічних систем і устаткування 

– 4510,00 грн.  



 

Виконання плану виробничої діяльності у 

2019 році - 428403 грн. (118,4%) 
в тому числі виконання плану  від реалізації продукції за 

професіями 102621 грн. (101%), план 101660 грн., а саме:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник – 
74934 грн.(117 %), план 64010 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 162932грн. (130%), план 
125150грн. 

- кухар, кондитер – 31168 грн. (109%), план 28595грн. 

- електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ, монтажник ІКУ – 
13421грн. (117%), план 11500 грн. 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів  - 
47058 грн. (103%), план 45600 грн. 

- кравець, закрійник – 20025 грн. (104%) , план 19200грн; 

- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 73865 грн. 
(117%), план 63100грн. 



 

Надійшло коштів на суму 20211 грн., 

Виготовлено товарів для власних потреб та 
виконано робіт на утримання 

матеріальної бази училища  

на суму 49660 грн.,  

що разом складає 69871 грн.,  

план 69000 грн. (101,3%) 



 

Навчально-практичний центр монтажників санітарно-
технічних систем і устаткування. Майстерня монтажників 
санітарно-технічних систем і устаткування - 13830 грн.  

Навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих 
робітників за професією “Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів”. Лабораторія обладнання електричного 
зварювання плавленням, майстерня електрогазозварювальна - 
16560 грн.  

Лабораторія будівельних матеріалів, майстерня кам’яних, 
штукатурних робіт, лицювальників-плиточників  - 17560 грн. 

Кухня лабораторія з дегустаційною залою (навчальною 
аудиторією) з професій “Кухар, кондитер”  №1, “Кухар” №2 - 
8500 грн. 

Виконання плану виробничої діяльності 



Лабораторія-навчальний магазин, лабораторія 
продовольчих, непродовольчих товарів, майстерня 
непродовольчих товарів - 8869 грн. 

Лабораторія обладнання, матеріалознавства, 
конструювання та моделювання одягу, швейна  майстерня з 
професій “Кравець”, “Закрійник”- 1202 грн.  

Лабораторія програмного забезпечення, комп'ютерних 
мереж, майстерня з ремонту та обслуговування ЛОМ, 
монтажу радіоелектронної апаратури та приладів - 3350 грн. 

 

 

 



МОДЕРНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ДПТНЗ «РОМЕНСЬКЕ ВПУ» 

 
Навчально-практичні центри –      

інноваційні осередки  

освіти в регіоні 

2017 рік – Навчально-практичний центр 

    з професії “Монтажник санітарно- 

    технічних систем і устаткування” 

 

2018 рік – Центр військово-патріотичного виховання 

 

2019 рік – Навчально-практичний центр з професії 

“Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів” 
 



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР З 

ПРОФЕСІЇ “СЛЮСАР З РЕМОНТУ КОЛІСНИХ  

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” 

 
Джерела фінансування: 

обласний бюджет – 750тис. грн. 

власні кошти – 170 тис. грн. 

кошти м.Ромни – 50тис. грн. 

соціальні партнери – 262тис. грн. 

Всього: 1232 тис. грн. 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

ІЗ ПРОФЕСІЇЇ “СЛЮСАР З РЕМОНТУ 

КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ” 



НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР 

“БУДІВНИЦТВО ТА КОМУНАЛЬНА 

ГОСПОДАРСТВО”  
Наказ Міністерства освіти і науки України №544 від 

23.04.2020р. "Про затвердження Переліку закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких 

будуть створені навчально-практичні центри за рахунок 

коштів державного бюджету у 2020 році". 
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НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР 

З ПРОФЕСІЇ “МОНТАЖНИК 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ І 

УСТАТКУВАННЯ”  

 Впровадження  сучасного 

обладнання та вивчення 

передових технологій  



Поповнення матеріально-технічної бази  
 

 

ЦЕНТР ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

 

Створення  

тренажерної зали  



  РОЗРОБЛЕНО ПРОЄКТ ЗІ СТВОРЕННЯ  
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ СФЕРИ 

РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА 
ПРОФЕСІЯМИ: «КУХАР», «КОНДИТЕР» ТА 
СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 



 

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ МАЙСТЕРНІ 

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ  
 

 



 

Зміцнення матеріально-технічної 

бази майстерень і лабораторій  



 

Зміцнення матеріально-

технічної бази кабінетів 



РЕМОНТНІ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ  
 

 
Поточний ремонт житлових кімнат - 4 шт. 

Поточний ремонт коридору третього 

поверху 

Поточний ремонт  вбиральні другого 

поверху та встановлення душової кабіни 

 Поточний ремонт  умивальника 

четвертого поверху 



Створення доступного середовища для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення 
 
 

 



Заходи з енергоефективності  

та енергозбереження 

Поточний ремонт  та утеплення фасаду 

навчального корпусу 

Заміна дерев’яних віконних, дверних блоків 

(15 шт.) на металопластикові 



ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ  
ДПТНЗ “РОМЕНСЬКЕ ВПУ” 

- Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня-2019” – 8 уч. – 

відмінний результат;  

- Міжнародний конкурс юних істориків “Лелека-2019”– 3 уч. 

-  “золотий лелека”– 2 уч., “срібний лелека”– 1уч.,   

- Міжнародний конкурс “Кенгуру - 2019” – 13уч. –  ;  

- Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер - 2019» - 16 чол. – відмінний результат. 

 

 



ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ  

ДПТНЗ “РОМЕНСЬКЕ ВПУ” 

- ІІ етап X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка –            
Доля Ніна – 2 місце; 

- ІІ етап XX Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика – Доля Ніна – 1 місце, Ткаченко Тетяна – 3 місце; 

 

 



ДОСЯГНЕННЯ УЧНІВ ТА  

ПЕДАГОГІВ ДПТНЗ 

“РОМЕНСЬКЕ ВПУ” 

- ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

• з історії , Дерев’янко Юлія - 1 місце  (викладач Король А.М) 

• з географії Мумієнко Богдан – 3 місце (викладач Жадько І.В.) 

• з української мови та літератури Доля Ніна  - 2 місце 

(викладач Яцменко С.М.) 

•  професії “Продавець продовольчих товарів”                    

Горкавенко В’ячеслав (викладач Полуян С.В.) 

 



II етап обласного огляду – конкурсу на 

краще КМЗ навчальних магазинів-

майстерень з професії  «Продавець 

продовольчих товарів» 

Демченко М.М., майстер 

виробничого навчання з професії 

«Продавець продовольчих товарів» 



Вітаємо переможця! 

 III етапу обласного огляду – конкурсу 

на краще КМЗ предмета «Українська 

мова та література» 

у номінації «Українська мова та 

література» 

І місце – Алла СКЛЯР, викладач 

ДПТНЗ «Роменське вище 

професійне училище», 



ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ 
     

 

 удосконалення інформаційно-освітнього середовища в навчальному 

закладі шляхом наповнення віртуального навчального середовища 

Moodle 

 розроблення електронних комплексів навчальних дисциплін з метою 

створення системи якості освіти, забезпечення доступності освіти, 

організації самостійної роботи здобувачів освіти, запровадження 

елементів дистанційних технологій   в освітній процес 

 

 

 



ХХІІІ Міжнародний конкурс шкільних медіа

Статуетку "Акула пера" та 

Диплом переможця 

Міжнародного конкурсу шкільних 

медіа отримали члени гуртка 

«Юний журналіст» (керівник 

Василенко Т. А.) 
 









Спортивно-оздоровчі заходи 

Зональні змагання з 

настільного тенісу серед 

дівчат - І місце.  

 

Зональні змагання з 

волейболу серед дівчат 

Зональні змагання з 

міні-футболу Спортивна гра  

"Козацька наснага" 

Козацькі розваги. 

 

Лебедюк Юлія  

(МШП-2) - ІІ місце 

Спартакіади міста серед 

закладів освіти І-ІІ рівня 

акредитації з настільного 

тенісу. 

 

 



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Соціальні мережі: Фейсбук, 

Інстаграм та ін.; 

Групи:  “Ромни Онлайн”, 

“Оголошення Ромни”, ДПТНЗ 

“Роменське ВПУ”; 

Мобільні групи 

Радіо, телебачення 

Преса 

Ресурсні центри; 

Служби у справах дітей 

 



Створення сприятливих умов  

для навчально-виховного процесу 



Залучення коштів з: 

 державного бюджету – не було, 

обласного бюджету – 23130 тис грн., 

бюджету міста Ромни – 60тис грн., 

бюджету Роменського району – 93 тис грн. 

  

Кошти позабюджетних надходжень – 1375,30 тис. грн 

Кошти соціальних партнерів – 262,00 тис. грн 

Інші джерела фінансування, не заборонені     

законодавством – 297,30 тис. грн.  



За період 2019-2020  н.р. у ДПТНЗ “Роменське ВПУ” 
було закуплено основних засобів та інших 
необоротних активів на суму 507071 грн.  

1464,2

1672,6
1741,2
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2017 2018 2019

Надходження спеціального фонду, в 
тому числі:



 

ОХОРОНА ПРАЦІ  

 

Виступ заступника директора з НВР 

Міщенко Н.Г. щодо законодавства 

України з питань охорони праці 

Викладач охорони праці Пугач Т.М.  

інформує онлайн про основні вимоги до 

забезпечення безпечних умов 

життєдіяльності учасників освітнього 

процесу 

Викладач спецдисциплін Шпаченко Н.І. 

під час перевірки знань  з питань 

охорони праці 



 

 
 

 

Основні напрямки діяльності на 

2020/2021 навчальний рік 
 

Виконання 
 

комплектування груп 1 курсу робітничими професіями та 

фаховими молодшими бакалаврами відповідно до регіонального 

замовлення на 2020/2021 навчальний рік; 

створення навчально-практичного центру для підготовки 

кваліфікованих  робітників за професіями «Муляр, штукатур, 

лицювальник-плиточник,  опоряджувальник будівельний, монтажник 

систем утеплення будівель» листопад-грудень 2020 року; 

створення умов для організації навчання спеціальних груп з 

робітничих професій «штукатур, лицювальник-плиточник», 

«швачка»; 

до 20.08.2020 завершити ремонтні роботи в гуртожитку, 

навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях відповідно до 

річного плану роботи ДПТНЗ у 2019/2020 н.р. 



Експериментальний  навчальний заклад 

всеукраїнського рівня 

Державний професійно-технічний навчальний 

заклад  

«Роменське вище професійне училище» 

 

Дякую за увагу! 


