
Звіт 

з навчально-виробничої діяльності

Грицівського вищого професійного училища №38 

за 2021 рік



Наш колектив працював над наступними пріоритетними

напрямками: навчально-виробнича діяльність, навчально-

виховна робота, фінансово-господарська діяльність.



Освітня діяльність училища здійснюється з дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів.

Навчальний заклад атестований у 2020 році відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від

12.03.2020 року, протокол №138, яким надано право здійснювати освітню діяльність з наданням первинної

професійної освіти з професій «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії

«А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій

автотранспортних засобів (категорія „С”)» ліцензійний обсяг 60 осіб, «Кухар, пекар» ліцензійний обсяг 60

осіб та надавати первинну професійну освіту, професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення

кваліфікації з професій «Кухар» ліцензійний обсяг 60 осіб, «Тістороб» ліцензійний обсяг 50 осіб.

Формування контингенту закладу освіти
Головним завданням нашого училища є підготовка висококваліфікованих робітників і молодших

бакалаврів для роботодавців нашої країни.

Організація роботи училища з формування учнівського контингенту починається з вивчення потреб в

кадрах та укладання угод з підприємствами-замовниками робітничих кадрів міста і області.

З цією метою в Грицівському вищому професійному училищі №38 налагоджена робота щодо проведення

профорієнтаційної роботи. Після завершення вступної кампанії у 2021 році до навчання приступили 150

здобувачів освіти І-го курсу за регіональним замовленням та ще 8 - за контрактом:

 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”)” -

48 учнів ;

 «Кухар; пекар» - 24 учні;

Навчально-виробнича діяльність



 на основі повної загальної середньої освіти (11 класів):

 “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій

автотранспортних засобів (категорія „С”) - 25 учнів + 5 контрактників;

 «Кухар» - 21 учень +2 контрактники.

 молодших бакалаврів:

 “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”)»” - 15 учнів + 1 контрактник;

 “Харчові технології, кваліфікація «технік-технолог» (на основі спеціальності «Кухар») - 15 учнів.

Контингент здобувачів освіти після завершення вступної кампанії становив 372 учні, а ще 9

контрактників.

За 2021 рік перепідготовку та підвищення кваліфікації пройшли 92 особи з числа працюючого

населення за такими професіями:

 «Кухар 3 розряду» (ПТН) - 10 осіб;

 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1»» (ПТН)  - 22   особи;

 «Водій автотранспортних засобів категорії «В»» (ПТН)  - 20 осіб;

 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А2»» (ПК)  - 5 осіб;

 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «В1»» (ПК)  - 14 осіб;

 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «Е1»» (ПК)  - 11 осіб;

 «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «Е2»» (ПК)  - 9  осіб;

 «Кухар 4 розряду» (ПК) - 1 особа.

5 січня 2021 р. відбувся випуск у навчальній групі № 20 за професією «Кухар» - 18 осіб.

26 червня 2021 року відбувся випуск. Дипломи кваліфікованого робітника та свідоцтва про здобуття

повної загальної середньої освіти отримали 73 випускники, дипломи молодшого спеціаліста – 36

випускників.

6 грудня 2021 року відбувся випуск у навчальній групі №10 за  професією “Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)   - 21 учень.



Весняно-польові роботи:
 Проведено підживлення озимої пшениці

на площі 14 га.

 Виконано ремонт та технічний огляд с/г техніки для проведення весняно-

польових робіт, а саме:

-закриття вологи на площі 40 га;

- загортання борозни;

- передпосівна культивація на площі 40 га;

- посів сої – 30 га;

- посадка картоплі;

- обприскування посівів озимої пшениці та картоплі.



Ремонт техніки:

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;

провели ремонт зерноочисної машини ОВП – 20;

відремонтували дискову борону, підготували її до роботи;

провели технічне обслуговування зернової сівалки;

проведено ремонт катків ККШ та заміна прокладки г/б трактора Т-150 К;

розпочато ремонт автокрана МАЗ – 500;

проведено доукомплектування та технічне обслуговування придбаної сівалки СЗД-4,2;

виконано демонтаж обладнання зварювальної майстерні;

відремонтовано ходову частину автомобіля ЗАЗ ТF 698 К.



1. Проведено обмолот озимої
пшениці на площі 15 га, очистка
її та вивезено на реалізацію.

2. Виконано обприскування
стерні та дискування в 2 сліди
15 га.

3. Проведено обмолот сої на
площі 30 га, вивезено на
реалізацію, частина очищена та
закладена в засіки як насіннєвий
матеріал.

4. Виконано обприскування
стерні та проведено дискування
на площі 40 га.

5. На площі 30 га внесені
міндобрива.

Осінньо-польові роботи



6. На площі 30 га проведено

культивацію та посіяно озиму пшеницю

з одночасним внесенням міндобрива.

7. Виорано на зиму площу 15 га.

8. Проведено дискування в два сліди на

площі 95 га.



Збір меду з училищної пасікиЗбір урожаю картоплі



Відремонтовано двигун Д-240

трактора МТЗ-82.

Встановлено направляючі реборди на

естакаді.

Проведено ремонт ремонтної майстерні

(побілка стін, покраска панелей та

дверей).



Придбано за рахунок спецкоштів борону дискову 

УДА-3,8 та автомобіль МАЗ-5155



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 «Велика Коляда» у номінації «Сучасне виконання твору» вокальний гурт училища

отримав Диплом ІІІ ступеня.

В Обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва «Рай розвився, син Божий народився» у номінації

«Атрибутика» отримали Диплом ІІ ступеня.

В обласному заочному конкурсі «Лідер року» серед лідерів учнівського самоврядування закладів

професійної (професійно-технічної) освіти Грицівське ВПУ №38 нагороджено Дипломом ІІІ ступеня.

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

Дипломом ІІІ-го ступеня у номінації «Біографічний нарис» нагороджена учениця Грицівського ВПУ №38

Кирочкіна Тетяна.

В обласному конкурсі читців «Шевченко з нами» серед учнів професійної (професійно-технічної) освіти ІІ

місце посіла учениця Грицівського ВПУ №38 Ідрісова Карина.

В обласній виставці-конкурсі «Диво-писанка» серед учнів та працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти у номінації «Сучасна писанка» Грицівське ВПУ №38 нагороджено Дипломом ІІ ступеня.

В обласному заочному конкурсі авторів-гумористів «Власні усмішки» серед учнів та працівників закладів

професійної (професійно-технічної) освіти викладач Грицівського вищого професійного училища №38

Максимчук Олеся Василівна Диплом ІІ ступеня.

В обласному конкурсі «Велика Коляда» у номінації

«Автентичне виконання твору» вокальний гурт училища

отримав Диплом І ступеня.



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.

32-га річниця з Дня виводу радянських

військ з Афганістану та вшанування

учасників бойових дій на території інших

держав.



26 червня 2021 року в Грицівському ВПУ №38 відбувся випуск. Дипломи

кваліфікованого робітника та свідоцтва про здобуття повної загальної середньої

освіти отримали 73 випускники, 

дипломи молодшого спеціаліста – 36 випускників.



1 вересня в Грицівському ВПУ №38 Учні Грицівського ВПУ №38 

привітали працівників 

училища з Днем працівника 

освіти



Зустріч здобувачів освіти закладу з військовослужбовцями 

8 полку спеціального призначення ССО. 



Працівники Грицівського

ВПУ - 38 долучились до

написання XXI Радіодиктанту

національної єдності "Слідом

за пам'яттю"

Тиждень професійної освіти

у Грицівському ВПУ №38. 



Вечір пам’яті 

«З Україною в серці».

27 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ
ГОЛОДОМОРІВ



Спортивні змагання



Психологічна служба
Година спілкування з 

елементами тренінгу "Сучасне

рабство" Протягом 2021 року соціально-психологічною

службою училища було проведено ряд групових бесід

«Протидія та попередження булінгу», «Домашнє

насилля», демонстрація відеороликів онлайн в умовах

дистанційного навчання. Організована та проведена

акція «16 днів проти насильства».

Тренінгове заняття "Не дай СНІДу шанс!"

Міжнародний день 

боротьби з насильством

щодо жінок



Засідання круглого столу 

"Корупція: суть, причини, 

наслідки"

Тренінгове заняття

"Найцінніший скарб - права 

людини"

Міжнародний день пам’яті

жертв злочинів геноциду

«Монреаль 1989: 

відлуння подій»

Година спілкування з 

елементами тренінгу

«Міжнародний день 

волонтерів»
Годину спілкування

«Ангел з одним крилом»



6 грудня 2021 року відбувся випуск

кваліфікованих робітників з професії

«Тракторист-машиніст

сільськогосподарського виробництва

(категорії «А1», «А2», «В1»); водій

автотранспортних засобів (категорія „С”)». 

Всесвітній день української хустки



Андріївські вечорниці День Святого Миколая



Фінансово-господарська діяльності 

За 2021 рік на рахунок спеціального фонду училища надійшло коштів

2917161,74 грн, а саме:

- основна діяльність - 347097 грн;

- господарська діяльність - 2569484,93 грн;

- списання через утилізацію майна - 579,81 грн.

Від додаткової господарської діяльності (спільний обробіток землі) надійшло

794526 грн.

Пшениці зібрано з 15 га 83700 кг, надходження від реалізації пшениці 455 816 грн,

чистий дохід 133 229 грн.

Сої зібрано з 27 га 82010 кг, надходження від реалізації сої становлять

1 103 064 грн, чистий дохід - 848034 грн.

Від виробничої діяльності отримано 31666 грн (випічка хлібобулочних виробів).

Від виробничої практики - 18870 грн.



У 2021 році придбано за кошти спеціального фонду бюджету:

1) учбовий автомобіль вартістю 419500 грн, зернову сівалку - 289980 грн, дискову

борону - 360000 грн, трактор ДОЙЦ АГРОТЕХ - 48000 грн (DEUTZ-FAHR

AGROTRON X720), автомобіль МАЗ – 49672 грн на зміцнення матеріально-технічної

бази; всього придбано ОЗ на суму 1167152 грн;

2) Мінеральні добрива на суму 398517 грн;

3) бензин та дизпаливо - 257900 грн;

4) запасні частини для ремонту с/г техніки - 79553 грн;

5) засоби захисту рослин - 118890 грн;

6) вологомір -12000 грн;

7) МШП, будівельних матеріалів та витратних матеріалів для проведення поточного

ремонту приміщень -1318066,66 грн.

На виплату заробітної плати по спецфонду бюджету витрачено 321043 грн, на

оплату праці - 70615,38 грн, на організацію харчування учнів та продукти харчування -

73126,93 грн.



На оплату послуг витрачено 263848,55 грн, в тому числі на перереєстрацію

автомобілів 32600 грн, виготовлення проєктно-кошторисної документації та висновків

експлуатації - 85000 грн, послуги комбайна — 49700 грн, відеоспостереження -

43600 грн. Сплачено податків до державного бюджету 51212,63 грн.

За рахунок надходжень у натуральній формі отримано благодійних внесків на

суму 119215 грн, надходжень від власного виробництва — 95408 грн (продукти для

харчування учнів, насіння для посіву).

Касові видатки субвенції державного бюджету склали 2841209,09 грн, в тому

числі на зарплату педпрацівників - 2266941,46 грн, нарахування на заплату -

574267,63 грн.

Касові видатки загального фонду бюджету склали 17203876,67 грн. За рахунок

коштів загального фонду бюджету для покращення умов проживання у гуртожитку

учнів з числа дітей-сиріт було придбано м’який інвентар та текстильні вироби на суму

47432 грн.



У 2021 році проведено ряд ремонтно-будівельних робіт, планових заходів

господарського напрямку з метою ефективного використання та збереження

матеріально-технічної бази училища:

1. Було проведено заміну частини теплотраси

від котельні до навчального корпусу.

2. Закуплено нові труби для

ремонту частини теплотраси на

суму 49 900 грн.



3. Закуплено та встановлено пожежну 

сигналізацію в ремонтну майстерню з класами 

та склад ПММ на суму 137 800 грн

4.Закуплено та встановлено троє дверей у 

кабінет хімії, зал їдальні і роздягальню у 

ремонтній майстерні на суму 49 000 грн



5. Для виготовлення 

рекламного банера закуплено 

матеріалів на 900 грн 

6. Було прокладено нову каналізацію від 

ремонтної майстерні



7. Проведено просочення 

будівлі гуртожитку 

негорючою речовиною на 

суму 82 835 грн

8. Здійснено ремонт котла на суму 31 000 грн

9. Триває ремонт в ремонтній майстерні з класами, 

облаштовується роздягальня для здобувачів 

освіти та майстрів. Закуплено матеріалів на суму 45 000 грн



10. У ремонтну майстерню з класами було 

проведено водогін

11. Для розширення пасіки виготовлено 

сім нових вуликів

12. Виготовлено та замінено 

вікна у майстерні з гаражами



13. Відремонтовано вагову за           

11 300 грн
14.У зв’язку з карантинними вимогами було 

закуплено бутлі  для води на суму 1000 грн

15. У кабінет соціального педагога та психолога 

було закуплено стільці на суму 6 675 грн



16. Розпочато реконструкцію котельні: проведено демонтаж старої димохідної труби 

та монтаж нової, витрачено 680 000 грн

17. На ремонту підлоги у коридорі 

навчального корпусу

(I поверх) закуплено 216 шт. 

плитки на суму 8 424 грн та клею 

на суму 900 грн



18. Для ремонту лабораторії з 

дегустаційним залом закуплено матеріалів 

на 21 000 грн

19. В гуртожиток закуплено 

м’який інвентар та текстильні 

вироби на суму 47432 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

Медична 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 відповідно до графіка.

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 міцного здоров’я, добробуту, матеріального

статку у ваших родинах у Новому 2022 році!

Дякую за увагу!

Директор

Грицівського ВПУ №38 О.І. Зарудзей


