


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 2021-2022 н.р.:  

Разом: - 185 чол. 

- кваліфіковані робітники – 145 чол. 

- фахові молодші бакалаври – 40 чол.  

Фактично: – 188 чол. (101,6%)  

- кваліфіковані робітники – 148чол. 

- фахові молодші бакалаври – 40 чол.  

Перехідний контингент станом на 01.07.2021 р. – 353 чол. 

 

Контингент учнів станом на 01.10.2021 р. – 567чол., з них:  

- бюджет – 537 чол. 

- контракт – 30 чол. 

Перехідний контингент станом на 01.07.2022 р. – 302 чол.  

     (в т.ч. 8 чол. контракт)  

Втрата контингенту – 16 чол. (2,8 %) 

 

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ УЧНІВ 



Загальний випуск за навчальний рік – 239 чол.: 

Бюджет – 221 чол. з них: 

кваліфіковані робітники – 179 чол. 

фахові молодші бакалаври – 42 чол. 

- Контракт – 18 чол.  

     ( з них курсова підготовка – 8 чол.)  

ВИПУСК  у 2021-2022 н.р.:  



 

 

 

 
Педагогічний колектив училища працює над науково-методичною 

проблемою: “Цифрові технології у забезпечені професійного 

розвитку педагогічних працівників” 
 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ: 

•Перемоги в олімпіадах і конкурсах; 

•18 методичних напрацювань; 

•Створено:159 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»; 

•Вивчається досвід роботи з обдарованими учнями на обласному рівні викладач української мови і 

літератури Яцменко С.М.; 

 
 

 

 



Професії, атестовані у 2021-2022 н.р.:   

Код згідно з 
Національним 

класифікатором 
України 

 
Найменування 

професії 

 
Вид підготовки 

7133 «Штукатур» Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно-
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації 

7132 
«Лицювальник-

плиточник» 



ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

 

Пройшли курси підвищення кваліфікації – 32 
педагогічних працівника: 

• при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти курси 
підвищення кваліфікації пройшли  32 чоловік; 

• при Інституті післядипломної освіти ІПП ( м. Біла Церква)  – 4 чоловік; 

• при Центральному Інституті ППО Університету менеджменту освіти НАПН України 
пройшла  курси підвищення кваліфікації директор Помаран П.І. та методист Чернобук Г.Г. 

 

  Атестовано – 11 чоловік:  
• викладачі - 6 

• майстри виробничого навчання – 5 

 

- підтвердили кваліфікаційну категорію (тарифний розряд), педагогічне звання – 5 чол. 

- підтвердили категорію отримали педагогічне звання– 3 чоловіки ,  

- 2 майстрам  виробничого навчання підвищено тарифний розряд; 
 



Успішно завершено дослідно-експериментальну роботу  

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. 

 
 





У рамках реалізації проєкту «Професійне навчання з питань 

енергоефективності в Україні» ДПТНЗ «Роменське ВПУ» здійснював 

розробку навчальних матеріалів з теми «Передові системи термомодернізації 

будівель і споруд», що здійснюється в рамках компоненту «Професійні 

кваліфікації» проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні». 

Навчальне заняття факультативу викладача Берко Р.С. 

з учнями за програмою «Передові системи 

термомодернізації будівель і споруд» з теми 

«Влаштування термоізоляції скатних покрівель та 

перекриття. Контроль за якістю виконання робіт, 

дотримання вимог до безпеки праці». 



“Обдаровані учні – надія не тільки батьків, але й усієї України” 

Світлана Яцменко проводить екскурсії в 
кімнаті-музеї “Літературне 

краєзнавство”  із здобувачами освіти, 
які проявляють підвищений інтерес до 

вивчення історії рідного краю    



Moodle — навчальна платформа, призначена для об'єднання педагогів та учнів в одну 

надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального 

середовища. Moodle — це безкоштовна, відкрита система управління навчанням. 

На сайті училища http://moodlevpu.com.ua/ розроблено та наповнено навчальним матеріалом 

159 курсів (навчальних предметів). З них:  

 Предмети професійного спрямування - 56 

 Загальноосвітні предмети - 26 

 Фаховий молодший бакалавр – 77. 

Робота по наповненню курсів триває постійно. 
 

http://moodlevpu.com.ua/
http://moodlevpu.com.ua/


Працевлаштування  випускників 2021 р. 
 

Випуск – 222 чол.:  

- працевлаштовано  – 154 чол. (69,4%),  

- продовжують навчання  - 43 чол. (19,4%), 

- ЗСУ – 21 чол. (9,5%), 

- декретна відпустка – 3 чол. (1,3%), 

- не працевлаштовано – 1 чол. (0,4%). 



Надходження від проходження виробничої практики у 
2021 році 122602,57 грн. (100,3%), план 122560,00 грн. 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19250,37 грн.(99,7%), 

заплановано - 19300,00 грн.;  

- електрогазозварник – 18130,20 грн.(99,4%), заплановано - 18230,00 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 14417,32 грн. (99,7%),   

      заплановано - 14456,00 грн.; 

- кухар, кондитер – 32500,00 грн. (100%), заплановано – 32500,00 грн.; 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів  -

20476,68 грн. (101 %), заплановано – 20274,00 грн.; 

- Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 17828,00 грн. 

(101%) , заплановано – 17800,00 грн. 



 

Надходження від проходження  

виробничої практики у I кварталі 2022 року 

16997,01 грн.(101,2%) план 16789 грн. 

Надходження за професіями:  

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 

3235,86 грн.; 

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 2030,00 

грн.;       

- кухар, кондитер – 5192,00 грн.; 

- монтажник  санітарно-технічних систем і 

устаткування – 2600,15 грн.  

- продавець продовольчих товарів – 3939,00 грн. 



Виконання плану виробничої діяльності у 2021 році – 388 233грн. 

(123,1%), (план – 315400грн) 

 в тому числі виконання плану  від реалізації продукції за 

професіями 105837 грн. (137,5%), план 77000 грн., а саме:  

 

 

 

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 71794 

грн.(119,7 %), план 60000 грн.;  

- електрогазозварник – 37433 грн.(178,3 %), план 21000 грн.;  

- муляр, штукатур, лицювальник-плиточник – 148384грн. 

(120,5%), план 123100грн. 

- кухар, кондитер – 38692 грн. (119,1%), план 32500грн. 

- продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих 

товарів  - 26700грн. (106,8%), план 25000 грн. 

- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування – 65230 

грн. (121,2%), план 53800грн. 



Надійшло коштів на суму 8099 грн., 

Виготовлено товарів для власних потреб та 
виконано робіт на утримання 

матеріальної бази училища  

на суму 34449 грн.,  

що разом складає 42548 грн.,  

план 67600 грн. (63%) 



 Навчально-практичний центр монтажників санітарно-технічних систем і 

устаткування. Майстерня монтажників санітарно-технічних систем і 

устаткування – 300 грн.  

 Навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 

професією “Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”. Лабораторія 

обладнання електричного зварювання плавленням, майстерня 

електрогазозварювальна - 0 грн. 

 Навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 

професією “Муляр”, “Штукатур”, “Лицювальник-плиточник”, 

“Опоряджувальник-будівельний”, “Монтажник систем утеплення будівель”- 0 

грн. 

 Кухня лабораторія з дегустаційною залою (навчальною аудиторією) з професій 

“Кухар, кондитер”  №1, “Кухар” №2 – 4098 грн 

 Майстерня електрогазозварювальна – 201 грн.  

 Лабораторія-навчальний магазин, лабораторія продовольчих, непродовольчих 

товарів, майстерня непродовольчих товарів - 3500 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” 



Кабінет 41  



” 

Лабораторія будівельних 

матеріалів. Майстерня 

кам’яних робіт 

Навчальний модуль скатної покрівлі 



Лабораторія будівельних 

матеріалів. Майстерня 

опоряджувальних робіт 



Лабораторія будови колісних транспортних засобів. 

Майстерня колісних транспортних засобів 



Лабораторія матеріалознавства. Майстерня 

монтажників санітарно-технічних систем і 

устаткування 



Кухня-лабораторія з професії «Кухар, кондитер» 



 

Приміщення укриття учасників освітнього процесу 



 

Поточний ремонт 

житлових кімнат 

 № 209, №405 

(штукатурка, 

шпалери, стеля); 

Заміна вікна в 

кімнаті № 209  



 





Міжнародний конкурс з інформатики та 

комп`ютерної вправності «Бобер-2021» 

Гаврилко Антон  
Бабак Олександр  
Ластовкін Геннадій  
Домашенко Дмитро  
Черватюк Максим  
Кондратенко Олег  
Рогіз Сергій  
Корчака Сергій  
Ломпа Роман  
Клочко Максим  
Гейко Єва  
Пархоменко Євгенія  
Степанова Надія  
Лукаш Анастасія  
Мамченко Богдан  
Рябенький Іван 

«Відмінний результат» 

16 учнів 

Підготували викладачі інформатики  

Дівенко І. О. та Рибкіна В. В. 



ІІ місце у ІІ етапі 

Міжнародного конкурсу 

з української мови імені 

Петра Яцика 

Викладач Скляр А.А. 

Євгенія Пархоменко  

І місце у ІІ етапі  

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка 



ІІ місце у ІІ етапі 

Міжнародного конкурсу 

з української мови імені 

Петра Яцика 

Викладач Яцменко С.М. 

Дар’я Шелест  



Переможці ІІ етапу ХХІ Всеукраїнської конкурсу 

учнівської творчості серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  області    

Щербина Катерина 

викладач  

Скляр А.А. 

Євгенія Пархоменко  

викладач  

Король А.М. 



Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

навчальних предметів серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2021/2022 н.р.   

Українська мова і 

література  
Історія України  

ІІІ місце  

Тодавчич Віталіна 

викладач  

Полежай Н.А. 

ІІІ місце  

Курило Максим 

викладач  

Король А.М. 



Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

навчальних предметів серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2021/2022 н.р.   

Математика Фізика 

І місце  

Приходько Каріна 

викладач  

Карпенко В.А. 

І місце  

Ластовкін Геннадій 

викладач  

Солоненко С.В. 



Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

навчальних предметів серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2021/2022 н.р.   

Біологія Географія 

ІІ місце  

Таран Катерина 

викладач  

Жадько І.В. 

ІІІ місце  

Ковтун Діана 

викладач  

Жадько І.В. 

Хімія 

ІІ місце  

Школяр Анастасія 

викладач  

Сененко А.А. 



І місце (фізика)  

Солоненко С.В. 

ІІ місце (географія, біологія) 

Жадько І.В. 

Обласний конкурс на кращу методичну розробку уроку з 

предметів загальноосвітньої підготовки серед педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  



ІІ місце  

(англ. мова)  

Близнюк О.В. 

Чепурко І.В. 

ІІІ місце  

(зарубіжна 

література)  

Скляр А.А. 

ІІІ місце  

(українська 

мова)  

Яцменко С.М. 

Обласний конкурс на кращу методичну розробку уроку з 

предметів загальноосвітньої підготовки серед педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти  



Обласний конкурс на кращу методичну розробку уроку з предметів 

загальноосвітньої підготовки серед педагогічних працівників 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

ІІІ місце 

(математика)  

Карпенко В.А. 

ІІІ місце  

(хімія)  

Сененко А.А. 



Звітно-виборча 

конференція 2020/2021 
Волонтерська допомога 

воїнам 



Всеукраїнський тиждень  
протидії булінгу 



День Захисника і Захисниць України 



Представники ДПТНЗ «Роменське ВПУ» увійшли до 

молодіжної ради при Роменській РДА 



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 

 





 

 

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 



Залучення коштів з: 

 обласного бюджету – 28440,5 тис грн., 

  

 Кошти позабюджетних надходжень – 1061,5 тис. грн 

 Кошти соціальних партнерів – 15,6 тис. грн 

 Інші джерела фінансування, не заборонені     

законодавством – 416,1 тис. грн.  
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Надходження спеціального фонду, в тому числі:

За період 2021-2022  н.р. у ДПТНЗ “Роменське ВПУ” було 
закуплено основних засобів та інших необоротних 

активів на суму 48,7 тис. грн.  



 

 
 

 

Виконання 
 

комплектування груп 1 курсу з підготовки кваліфікованих 

робітників та фахових молодших бакалаврів відповідно до 

регіонального замовлення на 2022/2023 навчальний рік; 

формування груп за адаптованими програмами із кількістю учнів 

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

лицювальник-плиточник», «швачка»; 

до 22.08.2022 завершити заплановані роботи в гуртожитку 

навчальних кабінетах, майстернях, лабораторіях для підготовки до 

початку 2022/2023 н.р. 



 

 

 

 

Дякую за увагу! 


