
Звіт 

з навчально-виробничої діяльності

Грицівського вищого професійного училища №38 

за І – півріччя 2020 року



Наш колектив працював над 

наступними пріоритетними 

напрямками:

навчально-виробнича 

діяльність;

навчально-виховна робота;

фінансово-господарська 

діяльність.



          Розроблено навчальні плани та програми на 
компетентнісній основі  з таких професій: 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорії «А1», «А2»); слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування; водій 
автотранспортних засобів (категорія „С”)»; 
«Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; водій автотранспортних засобів 
(категорія „С”)».

Оновлено навчальні плани  з професій: 
«Кухар, пекар»; 
«Кухар,тістороб»;  
«Кухар»;
«Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»;
«Харчові технології».

Навчально-виробнича діяльність



Головним завданням нашого училища є підготовка 
висококваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для 
роботодавців нашої країни. 

З цією метою в Грицівському ВПУ №38 налагоджена робота по 
проведенню профорієнтаційної роботи. У 2019 році у навчальному 
закладі приступили до навчання 168 учнів І-го курсу: 

на основі базової  загальної середньої освіти (9 класів з одночасним 
отриманням повної середньої освіти) за професіями: 

∙ “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорії «А1», «А2»); слюсар з ремонту сільськогосподарських 
машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія 
„С”)”. (47 учнів );

∙ “Тістороб; кухар” (30 учнів);



на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

∙ “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії 
«А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія „С”)                 
(20 учнів)”;    

∙ «Кухар» (22 учнів).
молодших спеціалістів:

∙ “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, кваліфікація 
«технік-механік» (на основі спеціальності «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій 
автотранспортних засобів (категорія „С”)»” (25 учнів);

∙ “Харчові технології, кваліфікація «технік-технолог» (на основі 
спеціальності «Кухар») (24 учнів)”.

Навчальний заклад пройшов  позапланову перевірку Державною 
службою України з питань безпечності харчових продуктів та  захисту 
споживачів головного управління Держпродспоживслужби у 
Хмельницькій області, Управлінням Держпраці у Хмельницькій області.



        В 2019-2020 навчальному році роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію 
науково-методичної проблеми «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-
виховному процесі»
       Методична робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради, інструктивно-методичної ради 
та через діяльність методичних комісій.
Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Розглядаються всі 
заплановані питання та приймаються рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. 
Педагогічна рада училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми 
теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. 
       Згідно планів роботи щотижня проводяться інструктивно-методичні наради, на яких обговорюються 
нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції  щодо удосконалення навчально-виховного 
процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної 
та  гурткової робота, проведення конкурсів  та олімпіад. Вагома частка методичної роботи припадає на 
діяльність циклових та методичних  комісій. В цьому навчальному році в училищі працює чотири 
методичні комісії:
Методична комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін - голова методичної комісії Дзьобань К.В.
Циклова методична комісія викладачів спецдисциплін з професії « Тракторист – машиніст с\г 
виробництва» - голова Мацюк П.І.
Циклова методична комісія спецдисциплін професії « Кухар;пекар»,« Кухар; тістороб» - голова комісії 
Васільєва – Гаврилюк О.В..;
Методична комісія класних керівників, керівників гуртків та вихователів - голова комісії                           
Максимчук О.В.
Роботу всіх методичних комісій сплановано згідно з річним планом роботи училища, з урахуванням 
вимог нормативних документів і підпорядковано головній методичній проблемі училища.
Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої 
документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні 
коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку 
загальнопрофесійної та професійної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-
методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих 
технологій.



В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і схвалюються переліки пробних 
кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, детальні програми практики. 

На засіданнях методичної комісії класних керівників,   керівників гуртків та вихователів 
розглядаються питання: підвищення методичної майстерності , соціальний захист учнів, розвиток 
творчих здібностей учнів, попередження правопорушень, превентивне виховання. 
Ще однією з важливих сторінок методичної роботи – є проведення відкритих уроків. Загальноприйнятий 
методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань 
і актуальних питань методики (наприклад, розвиток пізнавальної самостійності учнів, комплексне 
використання засобів навчання тощо). 
                      За 2019 - 2020 навчальний рік було проведено 10 відкритих уроків викладачів та майстрів 
виробничого навчання, які атестувалися. 

Цього року курси підвищення кваліфікації на базі Хмельницького обласного науково-методичного 
центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  
пройшли 13  педагогічних працівників .

Викладачі нашого закладу протягом року ставали учасниками вебінарів, які проводив 
Хмельницький обласний науково-методичний центру професійно-технічної освіти та підвищення 
кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  зокрема, конкурсів фахової майстерності.
 Зокрема:
    -Подільський відкритий конкурс науково – технічних робіт учнів та студентів « Енергоефективність у 
промисловості,сільському та машинобудівному господарствах»( дипломи переможців отримали 
Максимчук Максим, Чабанюк Олександр та керівник Швець М.Я.)
    - Обласний конкурс інноваційних технологій у сфері професійної ( професійно – технічної) освіти                   
( Швець М.Я. диплом III  ступеня, за представлений електронний збірник завдань з фізики);
     - Обласна виставка матеріалів КМЗ предметів професійної підготовки « Педагогічні ідеї та знахідки»                         
( Жарчинська Н.В. диплом I ступеня»);
      - Обласний конкурс інноваційних освітніх технологій у  сфері професійної (професійно- технічної) 
освіти                    ( дипломом IIIступеня нагороджено Грицівське ВПУ № 38);
     - Міжнародна науково – практична Інтернет- конференція « Інноваційні технології при підготовці  
фахівців аграрного сектору» ( пердаставлені матеріали викладача спецдисциплін Панчука В.І.)



100% педагогічних  працівників  володіють комп’ютерною технікою та використовують у 
роботі  інформаційно-комунікаційні технології. Інженерно-педагогічні  працівники училища 
постійно працюють над підвищенням комп’ютерної грамотності, 17 педагогів створили власні 
блоги.

Книжковий фонд бібліотеки нараховує 18301 одиницю, в тому числі навчальної літератури з 
предметів профтехциклу – 7222 одиниць, з загальноосвітніх предметів – 5016 одиниці, художньої 
літератури – 5602 одиниць. З загальної кількості книжкового фонду 4351 одиниць 
використовується для підготовки фахівців з професій  8331 «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва (категорії“А1”, “А2”, “В1”)», «Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва (категорія “В2”, “В3”)». Забезпечення підручниками з 
професійно-теоретичної та практичної підготовки становить: «Кухар» - 82%, «Пекар» - 79%, 
«Тістороб» - 81%, «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - 85%, «Слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» - 72%, «Водій автотранспортних засобів» 
- 62%.Всього рівень забезпеченості підручниками з професій становить 76,8%. 

Забезпечення підручниками: суспільно-гуманітарних дисциплін - 81%, природничо-
математичних – 80%.

У розрізі загальноосвітніх предметів: українська мова – 57 %, математика – 64%, історія 
України – 38%. Рівень забезпеченості підручниками даних предметів становить 53%. В тому числі 
електронні підручники – 100% з усіх предметів загальноосвітніх дисциплін.

Протягом року у нашому закладі згідно наказу було проведено предметні тижні. 
Викладачі відповідально поставилися до виконання наказу та провели відповідні заходи, звіти про 
пророблену роботу зберігаються у голів методичних комісій.



           З 12 березня  згідно 
рекомендацій, листів та наказів 
Міністерства освіти України, 
кабінету Міністрів України у зв’
язку з епідемічною ситуацією, що 
склалася в країні, Грицівське ВПУ 
№ 38 перейшло на дистанційну 
форму навчання. Для роботи 
дистанційно викладачами та 
майстрами виробничого навчання 
були освоєні різні інтернет -
платформи: Prometheus, Google 
forms,Google клас. Також через 
інші інтернет ресурси викладачі 
мали змогу займатися 
самоосвітою, підвищувати власну 
кваліфікацію, публікували статті.
В цілому, методичну роботу за 
2019-2020 навчальний рік 
необхідно визнати задовільною. 

Сертифікат виданий викладачу 
інформатики Турчин Ользі Юріївні

https://www.facebook.com/prometheusmooc/


Участь викладача Шайдевич Альони Георгіївни 
у IV Міжвузівській науково-практичній конференції 

«Готельно-ресторанний сервіс та 
регіональна кухня Поділля»



Дистанційне підвищення кваліфікації викладача 
української мови і літератури 

Дзьобань Катерини Володимирівни



Дистанційне підвищення кваліфікації 
викладача біології, географії та економічних дисциплін

Дубини Світлани Анатоліївни



Дистанційне підвищення кваліфікації 
викладача хімії

Максимчук Олесі Василівни



Дистанційне підвищення кваліфікації 
викладача зарубіжної літератури

Максимчук Анжели Петрівни



Дистанційне проведення екзаменів з теоретичної підготовки



Навесні працівниками училища було проведено ряд весняно-польових робіт:
• проведено закриття вологи по орній площі;

• проведено внесення мінеральних добрив та перша культивація;



• підготовлено площу, внесено міндобрива та виконано посадку картоплі та 
посів овочевих культур (моркви, столового буряка, кабачків, посадка 
капусти) і кормових буряків;

• виконано операції по догляду за посівами (обприскування та підгортання 
картоплі, просапка овочевих культур).

• виконано другу культивацію та посів сої та овесу з одночасним  внесенням 
мінеральних добрив;



Обслуговування техніки:

• закуплено проведено технічне обслуговування (до обкатки) трактора                  
МТЗ 892.2, закуплено та виконано дозборку, Т.О. культиватора, фрези;



• проведено обкатку трактора 
МТЗ – 892.2 та виконано роботи 
по гарантійному технічному 
обслуговуванні даного трактора 
ТОВ «Техноторг»;

• виготовлено кріплення та встановлено 
закуплене навігаційне обладнання на 
трактор МТЗ-892.2;



Ремонт техніки:

• виконано ремонт та підготовлено до роботи зернову сівалку СЗТ-3.6;

• проведено ремонт паливної системи трактора МТЗ-80 та замінено насос     
      низького тиску палива на автомобілі Зіл 130;
•  виконано ремонт водяного насоса автомобіля Зіл 130;
•  замінено прокладку ГБЦ на автомобілі Зіл 4415;
•  відремонтовано двигун Д–240;замінено прокладку ГБЦ на двигуні СМД-62     

трактора Т-150К;
• проведено реставрацію навантажувального ковша на ПЕА – 1,0.



Для якісної підготовки молодших спеціалістів  та кваліфікованих робітників з 
вільним володінням комп’ютерними технологіями та інформаційною грамотністю 
відповідного рівня, яка не обмежується лише вмінням знаходити дані, а і обробляти 
та зберігати їх  у навчальний заклад було закуплено 5 комп'ютерів вартістю 
35348,00 грн.
              Також придбано:

• лазерний принтер  «HP LaserJet Pro M28w» - 3700,00 грн.;
•  2 телевізори «Xiaomi Mi TV 4S UHD 55”» для висвітлення розкладу занять по 
програмі «Нова школа Розклад», настінне кріплення для телевізора 2 шт., роутер 
«MikroTik hEX»– 27867,00 грн.



Навчально-виховна робота
Виховна робота в училищі проводиться на належному рівні. Учні та працівники беруть 

активну участь в училищних та обласних заходах, які спрямовані на розвиток національно-

патріотичного виховання, виявлення талановитих та обдарованих дітей та розкриття їх 

творчого потенціалу.

     В обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» серед працівників професійних (професійно-

технічних) закладів освіти у номінації «Солісти» керівник гуртка Грицівського вищого 

професійного училища №38 Віктор Плахтій нагороджений Дипломом ІІІ-го ступеня.

      В обласному конкурсі «Велика Коляда»  у номінації «Автентичне виконання твору» 

вокальний   гурт  училища  отримав Диплом ІІ ступеня.

       В Обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Рай розвився, син Божий 

народився» у номінації «Атрибутика» отримали Диплом ІІ ступеня.



В обласному заочному конкурсі «Омріяна юність» серед учениць професійної (професійно-

технічної) освіти Дипломом ІІ-го ступеня у номінації «Біографічний нарис» нагороджена 

учениця Грицівського ВПУ №38 Ткаченко Аліна. 

В обласному конкурсі читців «Шевченко з нами» серед учнів професійної (професійно-

технічної) освіти досягла успіху учениця Грицівського ВПУ №38 Роман Неля. 

 В обласному конкурсі гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» серед учнів професійної 

(професійно-технічної) освіти у номінації «Читців» досяг успіху учень Грицівського ВПУ 

№38 Іщук Максим, у номінації «Веселий пензлик» - учениця Бєлозьорова Вікторія.



Грицівське ВПУ №38 досягло успіхів: 

- в обласній виставці-конкурсі «Диво-писанка» серед учнів та працівників 

професійної (професійно-технічної) освіти:

-  в номінації «Традиційна писанка»;

- в номінації «Художньо-декоративна композиція з використанням 

писанкового матеріалу та великодньої атрибутики



              В обласному конкурсі проєктів з предмета «Охорона праці»  серед 
здобувачів освіти закладів  професійної (професійно-технічної) освіти «Охорона 
праці на захисті життя» отримав Диплом ІІ ступеня учень  Грицівського ВПУ №38 
Максимчук Максим



День па́м'яті та прими́рення 

Учні та працівники училища вшанували пам’ять загиблих воїнів 
покладанням  квітів жертвам фашизму, воїнам-інтернаціоналістам та 
воїнам АТО, з числа випускників навчального закладу.



      Превентивне виховання

  Заступником директора з навчально-виховної роботи, практичним психологом, 
соціальним педагогом, працівниками ювенальної превенції  постійно 
проводяться бесіди із учнями училища. 



Соціально-психологічна робота
 В училищі організовано постійнодіючі куточки з протидії булінгу.  

У 2020 році  на загальноучилищних зборах було проведено лекції: 
соціальним педагогом Петянчиною Валентиною Дмитрівною -  «Соціальний захист 
дітей», 
практичним психологом Січкар Мариною Іванівною – « Булінг. Протидія булінгу»



Було проведено:
- Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства»; 



- акцію «Подаруй тепло солдату»; 

- день обіймів; 



- акція «Солодке серце»;

- «Пошта кохання»;



Практичний психолог Січкар Марина Іванівна взяла участь у обласному семінарі 
практичних психологів «Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-
сиріт в процесі навчання у ЗП(ПТ)О». 



Поліпшено матеріально технічну базу гуртожитку:

• діти мають можливість переглядати телепередачі та користуватись мережею інтернет;
• кожен кабінет гуртожитку підключено до мережі інтернет;

Закуплено :

• 30 матрасів;



• 33 комлекти постільної білизни;

• меблі (стіл = табуретки), (сирітська 
кімната);



• Облаштовано комп’ютером та принтером кімнати відпочинку  та 
медичний кабінет;

• Відремонтовано пожежну сигналізацію.



У медичному кабінеті:
• поновлено аптечку невідкладної допомоги – 2200,00 грн.;

• закуплено і вмонтовано навісні замки у санвузлі •                                                                                     – 55,90 грн;

• закуплено дезінфікуючі килимки для дезінфекції підошви 
взуття – 1080,00 грн.;



• закуплено безконтактний термометр – 3000,00 грн.;

• закуплено дезінфікуючі засоби  та розпилювач для дезінфекції рук – 490,00 грн.



Фінансово-господарська діяльності 

За 2020 рік надійшло коштів:

• за індивідуальне навчання 98250,00 грн.;

•  за проходження учнями виробничої практики – 8246,00 грн.;

• від помолу зерна – 3124,00 грн.;

• від випічки булочок– 7255 грн.; 

• від виробничої діяльності – 10793,00 грн.;

• від продажу: 

- пшениці  - 104640,56 грн.;

- меду – 56025,00 грн.

  



Проведено ремонт у приміщенні навчального корпусу. 
Для цього було придбано шпалери, клей, багети, фарбу, цемент                                                
на суму 2830, 00 грн.



• Придбано плитку на суму 2733,00 грн. для облицювання колон фойє І поверху 
навчального корпусу та для облицювання панелей І поверху на суму 5580,00 грн., 
цемент і клей на суму 995,00 грн.



 Було придбано плитку для облицювання підлоги І поверху на суму 18189,00 грн.



Харчування учнів

В училищній їдальні  організовано 3-х разове харчування учнів. Якість приготованої 

їжі контролюється медичним працівником і фіксується в бракеражному журналі.

Для харчування готуються різні овочеві салати, рибні, м’ясні, молочні страви, каші, 

рагу, плов, борщі, вареники та ін. Середня вартість 3-х разового харчування в межах 

15-18 грн. в день.

Медичне обслуговування

       Медичну сестра здійснює щоденний прийом учнів, а також проводить 

профілактичну роботу серед них, щодо попередження інфекційних хвороб, наркоманії, 

тютюнопаління та ін. Медичний працівник слідкує за дотриманням учнями і 

працівниками училища санітарно-гігієнічних норм. Медичні огляди працівників 

проводяться 1 раз в рік, учнів - 2 рази в рік, згідно з графіком.



Учні забезпечуються безкоштовним  гуртожитком із обладнаними на кожному поверсі 

умивальниками, туалетами, побутовими кімнатами та кімнатами відпочинку. На першому 

поверсі є  блок прання білизни та душові кабінки.

Умови проживання в гуртожитку відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм.

В училищі створено службу з охорони праці, яка постійно проводить навчання з учнями з 

питань охорони праці та запобігання дитячого травматизму. 

Відповідальні працівники за охорону праці  та цивільний захист нашого училища пройшли 

курси з охорони праці  у  Хмельницькому ТОВ навчально-методичний центр “Охорона праці” та 

курси із цивільного захисту у Хмельницькому обласному навчально-методичному центрі 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.



 Вищеназвані здобутки і досягнення це наслідок плідної, творчої праці нашого 

трудового і учнівського колективів, за що сердечно і щиро Вам дякую.

Завершуючи свій звіт, зичу Всім Вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, 

матеріального статку у ваших сім’ях та родинах. Плідної нам праці у 2020/2021 

навчальному році.

Дякую за увагу
 

       

 Директор

Грицівського ВПУ №38 О.І. Зарудзей


