
Збори трудового колективу  

Протокол №3 від 30.06.2021 р. 



42000, Сумська обл., 
м.Ромни, вул. 
Коржівська,44 
Факс: +3(805448)5-12-71 
E-mail: vpu14@ukr.net 

Державний професійно-технічний 
навчальний заклад  

“Роменське вище професійне училище” 
 

“Хто не йде вперед – йде назад. 

Стану нерухомості не існує” 



План набору на 2020-2021 н.р.:  

Разом: - 232 чол. 

- кваліфіковані робітники – 187 чол. 

- фахові молодші бакалаври – 45 чол.  

Фактично: – 221 чол. (95,2%)  

- кваліфіковані робітники – 176чол. 

- фахові молодші бакалаври – 45 чол.  

Перехідний контингент станом на 01.07.2020 р. – 358 чол. 

 

Контингент учнів станом на 01.10.2020 р. – 595чол., з них:  

- бюджет – 573 чол. 

- контракт – 22 чол. 

Перехідний контингент станом на 01.07.2021 р. – 372 чол.  

     (в т.ч.18 чол. контракт)  

Втрата контингенту – 26 чол. (4,5 %) 

 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ УЧНІВ 



Загальний випуск за навчальний рік – 219 чол.: 

Бюджет – 203 чол. з них: 

кваліфіковані робітники – 166 чол. 

молодші спеціалісти – 37 чол. 

- Контракт – 16 чол.  

     ( з них курсова підготовка – 10 чол.)  

ВИПУСК  у 2020-2021 н.р.:  



 

 

 

 
Протягом трьох років педагогічний колектив училища працював 

над науково-методичною проблемою: “Розвиток професійних 

компетентностей та педагогічної майстерності педагогів як 

основа моделювання інноваційного освітнього простору” 
 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ: 

•Перемоги в олімпіадах і конкурсах; 

•67 методичних напрацювань; 

•Створено:138 навчальних курсів на платформі MOODLE; ЕНМК дисциплін; електронні посібники; 

електронна бібліотека. 

•Використовуються: освітні середовища Google Meet; Microsoft teams; ZOOM; Moodle; інтерактивні моделі, 

мобільне навчання, електронні технології навчання (E-LEARNING); соціальні мережі; комп’ютерні  

навчальні програми; 

•Проводилася експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного 

партнерства у сфері професійної освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту»; 

•Беремо  участь у реалізації міжнародних проектів «Публічно-приватне партнерство для поліпшення 

сантехнічної освіти України», «Професійне навчання з питань енергоефективності в Україні»; 

•Апробовано та надано пропозиції та зауваження Державній службі якості освіти України щодо проекту 

орієнтовних критеріїв, індикаторів та інструментарію для само оцінювання освітніх і управлінських  

процесів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; 

•Досвідом своєї роботи на обласному рівні ділилася викладач української мови і літератури Скляр А.А.; 

 

 

 

 



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 

Пройшли курси підвищення кваліфікації – 44 педагогічних 
працівника: 

• при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 10 

• при Інституті неперервної професійної освіти УМО НАПН України ( м. Біла Церква)  – 5 

• при Центральному Інституті ППО Університету менеджменту освіти НАПН України пройшли  
курси підвищення кваліфікації заступник директора з навчально-виробничої роботи  Міщенко 
Н.Г., методист Давиденко Т.І.; 

• при Національному Університеті біоресурсів і природокористування України (м.Київ) – 6 

• при НМЦ ПТО у Сумській області – 30 
 

  Атестовано – 15 чоловік:  
• викладачі - 8 

• майстри виробничого навчання - 6 

• методист – 1 

- підвищили категорію – 8  (1 чоловік отримав педагогічне звання  “майстер виробничого 
навчання II категорії”, 2 педпрацівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
вищої категорії»,  5 майстрам  виробничого навчання підвищено тарифний розряд); 

- підтвердили кваліфікаційну категорію (тарифний розряд), педагогічне звання – 7 
 



Професії, атестовані у 2020-2021 н.р.: 
  

Код згідно з 
Національним 

класифікатором 
України 

 
Найменування 

професії 

 
Вид підготовки 

7436 “Швачка” Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно-
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації 

7433 “Кравець” 



Дослідно-експериментальна робота  

всеукраїнського рівня за темою: “Розвиток публічно-

приватного партнерства у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти з використанням технологій 

стратегічного менеджменту” (2019-2021 роки) 

    В рамках реалізації програми експерименту підготовлено матеріали 
«Функціонування моделі взаємодії закладу професійної (професійно-технічної) 
освіти із соціальними партнерами», розроблено модель та структуру співпраці 
закладів П(ПТ)О з соціальними партнерами. 

 
 





Працевлаштування  випускників 2020 р. 
 

Випуск – 208 чол.:  

- працевлаштовано  – 132 чол. (63,5%),  

- продовжують навчання  - 59 чол. (28,4%), 

- ЗСУ – 2 чол. (1%), 

- декретна відпустка – 7 чол. (3,3%), 

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



Надходження від проходження виробничої практики у 
2020 році 98735,97 грн. (81,5%), план 121156,00 грн. 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварник – 19540,97 грн.(92%), заплановано - 21200,00 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 15160,00 грн. (69,5%),   

      заплановано - 21800,00 грн.; 

- кухар, кондитер – 28500,00 грн. (99,5%), заплановано – 28629,00 грн.; 

- електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ, монтажник ІКУ – 

2050,00 грн. (33%), заплановано – 6150,00 грн.; 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів  

-17098,00 грн. (88,6%), заплановано – 19300,00 грн.; 

- кравець, закрійник – 3977,00 грн. (73%) , заплановано – 5477,00 грн. 



 

Надходження від проходження  

виробничої практики у I кварталі 2021 року 

18858,12 грн.(100%) 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 

електрогазозварник – 3135,12 грн.; 

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

- кухар, кондитер – 4571,00 грн.; 

- монтажник  санітарно-технічних систем і устаткування 

– 6809,00 грн.  



Виконання плану виробничої діяльності у 2020 році – 379 117грн. 

(115,5%), (план – 328150грн) 

 в тому числі виконання плану  від реалізації продукції за 

професіями 54708 грн. (64%), план 85650 грн., а саме:  

 

 

 

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, електрогазозварник – 
80166 грн.(114 %), план 70050 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 168059грн. (136%), план 
123800грн. 

- кухар, кондитер – 23810 грн. (71%), план 33500грн. 

- електромеханік з ремонту та обслуговування ЛОМ, монтажник ІКУ – 
10050грн. (132%), план 7600 грн. 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів  - 
20408грн. (58%), план 35000 грн. 

- кравець, закрійник – 3802 грн. (88%) , план 4300грн; 

- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 72822 грн. 
(135%), план 53900грн. 



Надійшло коштів на суму 13823 грн., 

Виготовлено товарів для власних потреб та 
виконано робіт на утримання 

матеріальної бази училища  

на суму 48526 грн.,  

що разом складає 62349 грн.,  

план 59300 грн. (105,1%) 



 Навчально-практичний центр монтажників санітарно-технічних систем і 
устаткування. Майстерня монтажників санітарно-технічних систем і 
устаткування - 12000 грн.  

 Навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 
професією “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”. Лабораторія 
обладнання електричного зварювання плавленням, майстерня 
електрогазозварювальна - 15155 грн. 

 Навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 
професією “Муляр”, “Штукатур”, “Лицювальник-плиточник”, “Опоряджувальник-
будівельний”, “Монтажник систем утеплення будівель”- 19724 грн. 

 Кухня лабораторія з дегустаційною залою (навчальною аудиторією) з 
професій “Кухар, кондитер”  №1, “Кухар” №2 – 7501 грн 

 Майстерня електрогазозварювальна – 3749 грн.  

 Лабораторія-навчальний магазин, лабораторія продовольчих, непродовольчих 
товарів, майстерня непродовольчих товарів - 4220 грн. 

 

 

Виконання плану виробничої діяльності 



 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” 

 

2021 рік – Навчально-практични центр за галузевим 

спрямуванням “Будівництво. Комунальне господарство” 



” 



 





  



ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
БАЗИ КАБІНЕТІВ 



 
Поточний ремонт житлових кімнат - 2 шт. 

Поточний ремонт коридору третього 

поверху(пошпаклювання та поклейка обоїв, 

оновлення лілолеуму) 

Поточний ремонт  вбиральні другого 

поверху та встановлення душової кабіни 

 Ремонт четвертого поверху (натяжна 

стеля, облаштування підлоги керамічною 

плиткою, шпаклювання та фарбування стін). 



 





- Всеукраїнський фізичний конкурс “Левеня-2021” – 6 уч. – 

відмінний результат;  

- Міжнародний конкурс юних істориків “Лелека-2021”– 10 

уч. - “золотий лелека”– 3уч., “срібний лелека”– 4уч.,  

“бронзовий лелека” – 3уч. 

- Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер - 2021» - 2 чол. – відмінний результат. 

 

 



- ІІ етап XI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Г. Шевченка –  Пархоменко Євгенія (викладач 

Яцменко С.М) та Скрипка Катерина (викладач Скляр А.А.) – 1 місця; 

- ІI етап XXI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика – Пархоменко Євгенія (викладач Яцменко С.М) та Скрипка 

Катерина (викладач Скляр А.А.) – 1 місця; 

- ІV етап XI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Г. Шевченка – Пархоменко Євгенія – 2 місце; 

(викладач Яцменко С.М)  

 



ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін: 

• Географія – I місце – Байдик Віталіна (викладач Жадько І.В.) 

• Хімія – II місце – Мальцева Анна (викладач Сененко А.А.) 

• Фізика – II місце – Залата Анна (викладач Солоненко С.В.) 

• Українська мова та література – II місце – Щербина Катерина (викладач Скляр А.А.)      

• Англійська мова – II місце – Євтушенко Світлана (викладач Чепурко І.Г.) 

• Математика – III місце – Заржицька Анастасія (викладач Карпенко В.А.) 

• Біологія – III місце – Волосяна Юлія (викладач Жадько І.В.) 

• Історія  – III місце – Пипа Дар’я (викладач Король А.М.) 

• ІІ (обласний) етап учнівських олімпіад зі спецдисциплін:  

• «Електрогазозварник» – I місце – Калінічевський  (викладач Омеляненко О.В.) 

• «Штукатур» – II місце – Сорока  (викладач Новак О.І.) 

• «Продавець продовольчих товарів» – III місце – Ковтун Діана (викладач Полуян С.В.) 

• II етап XX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у 2020-2021н.р. Номінація «Література»: III місце – Влад Кулик – викладач Яцменко С.М. 

• Конкурс учнівських проектів «Чому потрібно вивчати математику»: II місце – Владислав Приходько – 

викладач Карпенко В.А. 

• Інтернет-олімпіада з предмета «Українська мова та література» серед викладачів ПТНЗ:  II місце – 

викладач Яцменко С.М. 

 

 





Карпенко В.А., викладач математики була 

відзначена за яскраві педагогічні ідеї 





   

 удосконалення інформаційно-освітнього середовища в 
навчальному закладі шляхом наповнення віртуального 
навчального середовища Moodle 

 розроблення електронних комплексів навчальних дисциплін з 
метою підвищення якості освіти, забезпечення її доступності, 
організації самостійної роботи здобувачів освіти, запровадження 
елементів дистанційних технологій в освітній процес 

 



ХХІV Міжнародний конкурс шкільних медіа

Члени гуртка «Юний журналіст» 

(керівник О.Близнюк) підготували 

матеріали для конкурсу у номінації 

«Краще медіа ПТНЗ».  

У підсумку сайт  

ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

 https://romnyvpu.com.ua/  

нагороджено  

Дипломом лауреата Конкурсу 

 

https://romnyvpu.com.ua/


Безпечний інтернет 

Тиждень протидії булінгу 
Години спілкування з учнями 

гуртожитку 

Гендерна рівність 



Від серця до серця Безпечний інтернет 

Дерево здоров’я 

Діти - дітям 

Толентність 
Червона стрічка 



Зустрічі з працівниками 

ювенальної превенції 



Від  призовника до захисника 
Спортивні  

змагання 



Заняття з учнями ДПНТЗ “Роменське ВПУ” 



Річниця з дня визволення м. Ромни 

Музей ДПТНЗ «Роменське ВПУ» 

Герої не вмирають 

День міста Ромни 



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 

 





Залучення коштів з: 

 державного бюджету – 5600 тис грн., 

обласного бюджету – 27486,7 тис грн., 

бюджету міста Ромни – 200 тис грн., 

бюджету Роменського району – 200 тис грн. 

  

Кошти позабюджетних надходжень – 716,7 тис. грн 

Кошти соціальних партнерів – 88,1 тис. грн 

Інші джерела фінансування, не заборонені     

законодавством – 352,30 тис. грн.  



1 464,2 1 672,6 1 741,2

1 069,0

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2017 2018 2019 2020

Надходження спеціального фонду, в тому числі:

За період 2020-2021  н.р. у ДПТНЗ “Роменське ВПУ” було 
закуплено основних засобів та інших необоротних 

активів на суму 5177,3 тис. грн.  



 

 

Інструктаж 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 



 

 
 

 

Виконання 
 

комплектування груп 1 курсу з підготовки кваліфікованих 

робітників та фахових молодших бакалаврів відповідно до 

регіонального замовлення на 2021/2022 навчальний рік; 

завершення будівельних робіт із зовнішнього оздоблення фасаду, 

цоколю навчально-виробничої будівлі №1 з прибудовою та 

вимощення прилеглої території; 

формування груп за адаптованими програмами із кількістю учнів 

не менше 10-12 осіб з робітничих професій «штукатур, 

лицювальник-плиточник», «швачка»; 

до 20.08.2021 завершити ремонтні роботи в гуртожитку, 

навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях відповідно до 

річного плану роботи ДПТНЗ у 2021/2022 н.р. 



 

 

 

 

Дякую за увагу! 


