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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  

ТА  НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 
 
 

ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» є державним 

професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що забезпечує 

реалізацію права громадянина на здобуття професійної (професійно-технічної) та повної 

загальної  середньої освіти. Училище здійснює підготовку робітників високого рівня 

кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на 

основі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення. 

У відповідності до п. 2.3.13 контракту від 31.05.2016 р. із Департаментом освіти  

і науки Львівської обласної державної адміністрації про обов’язковість щорічного 

звітування директора щодо виконання умов контракту перед Установою звітую про 

результати роботи за період з 01.07.2019 р. по 30.06.2020 р. 

Національна доктрина розвитку професійної освіти в Україні визначає, що 

суспільство потребує високоосвічених, ініціативних, енергійних, ділових та винахідливих 

молодих людей, здібних творчо працювати в умовах формування ринкових відносин. Тому 

випускники училища повинні бути конкурентноспроможними, соціально захищеними 

і загартованими, морально стійкими, готовими до зустрічі з труднощами життя. 

Одночасно, випускники мають бути здатними до саморозвитку і безупинного 

самовдосконалення своєї особистості. 

Виходячи з вищенаведеного, трудовий колектив впродовж 2019/2020 н. р. 

цілеспрямовано продовжував працювати над досягненням визначеної мети — 

забезпечення якісної професійної освіти та створення  престижного  освітнього 

середовища, в якому всі учасники навчально-виховного процесу можуть реалізувати себе 

як суб’єкти життя, здійснювати свою загальноосвітню і професійну діяльність, 

підвищувати і розвивати професійні та особисті якості фахівця. 

В 2019–2020 н. р. в навчальному закладі здійснювалася первинна підготовка учнів  

з наступних інтегрованих професій: 

1. Маляр. Лицювальник-плиточник. 

2. Столяр. Виробник художніх виробів з дерева. 

3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

4. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Оператор заправних станцій. 

5. Оператор комп’ютерного набору. Агент з організації туризму. Адміністратор. 

6. Палітурник. Друкар офсетного плоского друкування. Оператор комп’ютерного 

набору. 



7. Кухар, офіціант. 

8. Перукар (перукар-модельєр). 

9. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 

 

З метою визначення рівня підготовки робітничих кадрів, визначення спроможності 

навчального закладу здійснювати підготовку кваліфікованих робітників згідно з вимогами 

діючих державних стандартів сучасного виробництва в навчальному закладі проведена 

атестаційна експертиза, рішенням Державної акредитаційної комісії, протокол № 127 від 

13.12.2017 р., ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» отримав Витяг з 

рішення Акредитаційної комісії (додаток № 1), згідно з яким визнано атестованим 

навчальний заклад з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) 

строком на 10 (десять) років. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На навчання в 2019/2020 н. р. прийнято 141 учень за державним замовленням та  

9 учнів на платне навчання, які укомплектовані в 7 навчальних груп теоретичного 

навчання, з них 3 групи сформовано на базі повної базової загальної середньої освіти та  

4 групи, в яких учні навчаються на базі базової загальної середньої освіти з отриманням 

повної загальної середньої освіти.  

 



Для порівняння:  

станом на 01 вересня 2017 року учнівський контингент училища становить 462 учнів; 

станом на 03 вересня 2018 року учнівський контингент училища становить 427 учнів. 

станом на 02 вересня 2019 року учнівський контингент училища становить 407 учні. 

 

Виконання регіонального замовлення у 2019 році: 

Номер 

групи 
Професія 

Освітня база 

навчання 

Кількість 

учнів 

11 Перукар (перукар-модельєр) 9 23 

12 Кухар. Офіціант 9 21 

16 
Оператор комп’ютерного набору. Друкар 

офсетного плоского друкування. Палітурник 
9 22 

102 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 9 25 

17 
Оператор комп’ютерного набору. Агент з 

організації туризму. Адміністратор  
11 31 

108 Маляр. Лицювальник-плиточник 11 19 

                                                                                    Разом: 141 
 

Впродовж 2019-2020 н.р. з навчального закладу відраховані 6 учнів за невиконання 

навчальних планів і програм для учнів: 

11 гр. — 1 уч., 16 гр. — 1 уч., 17 гр. — 3 уч., 108 гр. — 1 уч. 

Згідно поетапного випуску випущено 3 учні, в т.ч.: 

302 гр. —1 уч.,  527 гр. — 2 уч. 

За переводом в інші навчальні заклади відраховано 7 учнів, з них: 

 11 гр. — 3 уч., 102 гр. — 2 уч., 12 гр. — 2 уч. 

В жовтні місяці 2019 року відбувся випуск групи № 42, кількість учнів – 15; в січні 

місяці 2020 року — групи № 527, кількість учнів – 20. 

ІІ семестр 2019-2020 н. р. розпочався 13 січня 2020 р., але освітній процес здобувачів 

освіти до кінця н.р. відбувся в особливих  умовах надзвичайної ситуації у зв’зку  

з оголошенням 12.03.2020 р. карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом  

SARS-COV-2. У зв’язку з введенням протиепідемічних заходів з 12.03.2020 р. освітній 

процес був організований за дистанційною формою навчання. 

В травні-червні 2020 р. випущено випуску 128 учнів: 

гр. № 15 – 8 уч., гр. № 507 – 12 уч., гр. № 508 – 14 уч., гр. № 301 – 12 уч.,  

гр. № 502 – 26 уч., гр. № 531 – 30 уч., гр. № 36 – 26 уч.,  в т.ч.:  

120 учнів, прийнятих за державним замовленням; 

8 учнів, прийнятих на навчання за кошти фізичних осіб. 

Визнаючи Колективний договір локальним нормативно-правовим актом, на підставі 

якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин 



в колективі в січні 2020 р. розроблено новий Колективний договір між адміністрацією  

ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» та Профспілковим комітетом навчального закладу 

на період 2020-2022 р.р., який зареєстровано у Департаменті економічного розвитку 

Львівської міської ради. Згідно з даним двостороннім договором директор визначає 

Профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників навчального 

закладу в колективних перемовинах з метою узгодження інтересів всіх працівників 

трудового колективу. 

З метою належного кадрового забезпечення з 02.09.2019 р. прийнято на роботу  

3 педагогічних працівників: 1  старший майстер громадського харчування та сфери 

обслуговування, 1 викладач історії, 1 майстер в/н з професії. Навчальний заклад у 2019-

2020 н.р. повністю забезпечений педагогічними кадрами з належною відповідною освітою. 

Навчальні кабінети і навчально-виробничі майстерні підготовлені до забезпечення 

освітньої діяльності в новому навчальному році, що підтверджено Актом готовності 

навчального закладу до нового 2019-2020 навчального року. 

Бібліотечний фонд забезпечує учнів підручниками, посібниками, довідковою, 

технічною та іншою літературою з будівельних професій на 93%, з поліграфічних 

професій – 70%,  з напрямку комп’ютерних технологій – 83%, з напрямку громадського 

харчування та сфери послуг – 15%, із загальноосвітньої підготовки – на 87%.  

У читальному залі бібліотеки  створено умови для самоосвіти та підготовки учнів до 

занять, підключено мережу Internet. В актовому залі та на прилеглій території, а також на  

І поверсі навчального корпусу діє Wi-Fi. 

Викладачі і майстри виробничого навчання навчального закладу забезпечені 

навчальними програмами, журналами теоретичного і виробничого навчання, методичною 

літературою. 



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА  РОБОТА 

Звіт з навчально-методичної у ДНЗ «Ставропігійське вище професійне училище  

м. Львова» складається з наступних розділів: 

1. Поточні заходи навчально-методичного спрямування (відкриті уроки, конкурси, 

олімпіади, спортивні змагання, семінари, конференції, екскурсії); 

2. Курси підвищення кваліфікації; 

3. Результати атестації педагогічних працівників; 

4. Участь у ЗНО. 

Для зручності звіт подано у вигляді таблиць відповідно до розділів. 

Напрям методичної роботи: підвищення якості підготовки кваліфікованого 

робітника. 

1. Поточні заходи навчально-методичної та виховної роботи 
№ 

з/п 
Назва заходу Відповідальний Учасники Дата і локація 

1 

Проведення загального 

першого уроку «Нам є, чим 

пишатися» 

Лефменко М.В. учні І курсу 
02.09.19 

а/з 

2 

Ознайомча екскурсія для 

учнів І курсу «Найкраще 

місто на землі ти, мій 

Львове» 

класні керівники 
класні керівники, 

учні І курсу 
протягом вересня 

3 

Організація і проведення 

відкритих засідань 

методкомісій 

Савич К.С. 

Цибух О.М. 

голови м/к 

члени комісії згідно з графіком 

4 

Участь у засіданні творчої 

групи викладачів історії та 

правознавства ПТНЗ 

Львівщини 

НМЦ ПТО у 

Львівській області 
Дорош М.С. вересень, 2019 

5 

Участь в обласному 

засіданні викладачів 

укр.мови ПТНЗ Львівщини 

НМЦ ПТО у 

Львівській області 
Цибух О.М. вересень, 2019 

6 

Організація і проведення 

тижня фізичної культури і 

захисту Вітчизни: 

- Козацькі забави; 

- Олімпійський день 

Дідух Р.А. 

Лютий А.В. 

Гриценко П.П 

Дорош М.С. 

Роговий С.І. 

учні І – ІІІ курсів жовтень, 2019 

7 

Організація і проведення 

перевірних контрольних 

робіт 

Березінська М. Б. 

Савич К.С. 

Гриценко Л.М. 

Цибух О.М. 

Борис Р.Й. 

Дорош М.С. 

Чучман О.Я. 

Ковальова В.Г. 

Ковальська О.К. 

Лефменко М.В. 

учні І курсу жовтень, 2019 

8 

Участь у Ярмарку 

професій - 2019 Адміністрація 

викладачі, 

учні навчальних 

груп 

жовтень, 2019 

9 

Організація і проведення 

тижня хімії та біології 

Березінська М.Б. 

Савич К.С. 

Филипович І.І. 

Ковальська О.К. 

учні навчальних 

груп 
жовтень, 2019 

10 
Організація й проведення 

тижня української мови та 

Березінська М.Б. 

Гриценко Л.М. 

викладачі, учні 

навчальних груп 

листопад, 2019 

 



літератури: 

- Відкрита лекція 

«Український правопис: 

версія 2019»; 

 

- організація й проведення  

І етапу ХХ Міжнародного 

конкурсу з української 

мови імені П.Яцика; 

 

- організація й проведення  

І етапу Х Міжнародного 

мовно-літературного 

конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

 

- організація й проведення 

радіодиктанту 

Савич К.С. 

Цибух О.М. 

 

 

 

 

 

Сидляр Христина 

(гр.№ 31) – ІV місце в 

обласному етапі 

конкурсу ім. П.Яцика 

 

 

 

Явдик Анна (гр.№ 21) 

– ІV місце в обласному 

етапі конкурсу ім. 

П.Яцика 

11 

Організація й проведення 

IV Поетичних читань, 

присвячених Дню гідності і 

свободи 

Березінська М.Б. 

Филипович Г.І. 

Савич К.С. 

Цибух О.М. 

Дорош М.С. 

Гриценко Л.М. 

Лефменко М.В. 

Бербека Г.Б. 

викладачі, учні 

навчальних груп 
листопад, 2019 

12 

Організація й проведення 

тижня історії: 

- відкриття тижня. 

Виставка плакатів 

 

- усний журнал до Дня 

гідності і свободи 

 

- тиждень українських 

кінопрем’єр («Захар 

Беркут», «Додому», 

«Чорний ворон») 

 

 

 

Дорош М.С. 

Зарума Р.С. 

Савич К.С. 

Филипович І.І. 

Березінська М.Б. 

учні І-ІІІкурсу 

 

 

листопад, 2019 

 

 

13 

Організація й проведення 

тижня географії й 

економіки 

Березінська М.Б. 

Савич К.С. 

Колеснікова Т.А. 

учні І – ІІ курсів грудень, 2019 

14 

Участь у роботі журі ІІ 

етапу Міжнародного 

конкурсу з української 

мови ім. П.Яцика 

Савич К.С 
Явдик Анна, 

Сидляр Христина 
грудень, 2019 

15 
Організація й проведення 

Андріївських вечорниць 

Савич К.С. 

Лефменко М.В. 

учні навчальних 

груп 
13.12.19 

16 

Відвідування 

Національного 

літературно-меморіального 

музею Івана Франка 

Гриценко Л.М. 

Савич К.С. 

Цибух О.М. 

учні І курсу згідно з розкладом 

17 

Реєстрація учнів 

випускних груп на ДПА у 

формі ЗНО 

Березінська М.Б. 

Савич К.С 

учні груп № 21, 

202, 32, 36, 301, 

502, 531 

згідно з графіком 

18 
Участь у вебінарах до 

проведення ЗНО-2020 

НМЦ ПТО (Тимоць 

М.В.), ЛРЦОЯО 

Дорош М.С. 

Гриценко Л.М. 
20.01. – 22.01.2020 



(історія України, 

українська мова, фізика) 

(Середяк Л.) Савич К.С. 

Цибух О.М. 

Борис Р.Й. 

19 

Організаційні заходи щодо 

проведення олімпіади з 

трудового навчання  

адміністрація, 

майстри в/н 

учні шкіл 

Львівської області 
08.02.2020 

20 

Організація і проведення 

змагань з настільного 

тенісу 

Дідух Р.А.,  

Лютий А.В., 

Гриценко П.П. 

учні навчальних 

груп 
лютий, 2020 

21 

Участь у Спартакіаді – 

2020 

Дідух Р.А., 

Лютий А.В. 

Гриценко п.П. 

учні навчальних 

груп 
лютий – березень, 2020 

22 

Організація дистанційного 

навчання для учнів 

навчального закладу в 

умовах карантину 

Березінська М.Б. 

Филипович Г. І. 

Савич К.С. 

Цибух О.М. 

викладачі, учні 

навчальних груп 

березень – червень, 

2020 

23 

Проходження 

партнерського курсу 

«Онлайн-сервіси для 

вчителів» на Національній 

платформі з цифрової 

грамотності за сприяння 

Міністерства цифорової 

трансформації України 

Березінська М.Б. 

Савич К.С. 

педагогічні 

працівники 

березень – квітень, 

2020 

 

2. Курси підвищення кваліфікації 

У 2019 / 2020 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 

наступні педагогічні працівники за відповідними категоріями: 

 

БУРАК Ірина Валентинівна, керівник 

БЕРЕЗІНСЬКА Мирослава Богданівна, керівник 

ВОЙТЕХІВСЬКА Галина Михайлівна, старший майстер, викладач 

ГОРНА Тетяна В’ячеславівна, майстер виробничого навчання 

ГОШІВСЬКА Віра Михайлівна, старший майстер, викладач 

ЛЕВИЦЬКА  Ольга Михайлівна, бібліотекар 

САВИЧ Катерина Сергіївна, викладач 

ФИЛИПОВИЧ Іванна Іванівна, викладач. 

 

3. Результати атестації педагогічних працівників - 2020 

1. За результатами атестації визнати такими, що відповідають займаним 

посадам наступних педагогічних працівників: БУРАК Ірину Валентинівну, 

ДЕНИСЯК Анжеліку Мирославівну, ЗАРУМУ Романа Степановича, КОВАЛЬЧУКА 

Ігоря Михайловича, ЛЮТОГО Андрія Васильовича, ФИЛИПОВИЧ Іванну Іванівну, 

ЯКИМЧУКА Назара Анатолійовича.  



2. За результатами атестації визнати такими, що відповідають займаним 

посадам наступних працівників: БУЛОВЧАК Христину Романівну, юрисконсульта, 

ЛЕВИЦЬКУ Ольгу Михайлівну, бібліотекаря. 

3. Підтвердити раніше встановлений 14 тарифний розряд майстрові 

виробничого навчання:  

- КОВАЛЬЧУКОВІ Ігорю Михайловичу. 

4. Підтвердити раніше встановлений 12 тарифний розряд керівникові гуртка 

ЗАРУМІ Роману Степановичу. 

5. Встановити 12 тарифний розряд майстрові виробничого навчання: 

- ЯКИМЧУКОВІ Назару Анатолійовичу. 

6. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

вихователю гуртожитка ДЕНИСЯК Анжеліці Мирославівні. 

7. За результатами атестації встановити бібліотекарю ЛЕВИЦЬКІЙ Ользі 

Михайлівні ІІ категорію, що відповідає 9 тарифному розрядові. 

8. За результатами атестації встановити юрисконсульту БУЛОВЧАК Христині 

Романівні кваліфікаційну категорію «провідний», що відповідає 10 тарифному 

розряду. 

9. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

викладачу  

- ФИЛИПОВИЧ Іванні Іванівні. 

10. Присвоїти педагогічне звання «старший викладач» викладачу  

- ФИЛИПОВИЧ Іванні Іванівні. 

11. Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» викладачам  

- БУРАК Ірині Валентинівні,  

- ЛЮТОМУ Андрію Васильовичу. 

12. Підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання «старший викладач» 

викладачу: 

- ЛЮТОМУ Андрію Васильовичу. 

13. Підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання «викладач – методист» 

викладачу: 

- БУРАК Ірині Валентинівні. 



14. Підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання І категорії»  

- КОВАЛЬЧУКОВІ Ігорю Михайловичу. 

15. Підтвердити раніше присвоєне педагогічне звання «керівник гуртка - 

методист»  

- ЗАРУМІ Роману Степановичу. 

 



Якісний склад педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом на 01.09.2019 

Категорія педагогічних 

працівників 

Код 

рядка 
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и
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о

б
н

и
ч

о
го

 

н
ав

ч
ан

н
я
 

м
ет

о
д

и
ст

и
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о
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о
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о
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н
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о
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и
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з 
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о
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ес
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н
о

-
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х

н
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н
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ї 

п
ід

го
то

в
к
и

 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

за штатним 

розписом 
01 66 1 3 3 28 2 22 11 11 2 1 1 1 2 1 

фактично 02 49 1 3 3 19 2 11 7 4 2 1 1 1 2 1 

у тому 

числі жінок 
03 33 1 3 3 11 2 7 4 3 2 1     2 1 

вакансії 04 2                             

в
 т

о
м

у
 ч

и
сл

і 
(з

 г
р

аф
и

 1
) депутати 

міських рад 
05                               

мають 

державні 

нагороди 

06                               

мають 

почесні 

звання 

07                               

В
ік

 

до 30 років 08 8       5   1 1               

31-40 років 09 6   1   3             1     1 

41-50 років 10 8   1     2 4 1 3 1 1         

51-55 років 11 9   1 1 4   1 1   1     1 2   

56-60 років 12 6 1   1 2   1 1               

Старше 60 

років 
13 9     1 3   4 3 1             

м
аю

ть
 в

и
щ

у
 о

св
іт

у
 

I-
II

 р
ів

ен
ь 

ак
. Всього 14 10       9   1   1             

у тому 

числі 

педагогічну 

освіту 

15 10       9   1   1             

II
I-

IV
 

р
ів ен ь ак
. 

Всього 16 39 1 3 3 11 2 11 7 4 2 1 1 1 2 1 



у тому 

числі 

педагогічну 

освіту 

17 39 1 3 3 11 2 11 7 4 2 1 1 1 2 1 

Не мають вищої освіти 18 4       4                     

З них навчаються у ВНЗ 19 4       4                     

С
та

ж
 р

о
б
о

ти
 1-5 років 20 7       4       1     1     1 

6-10 років 21 5       5                     

11-20 років 22 12   1 1 3 2     2 2 1         

21-30 років 23 13   2   4     1 2             

Понад 30 років 24   1 1 3 3     5         1 2   

Підвищення кваліфікації 25                               

Контрольна сума 26 339 7 22 22 142 14 75 49 37 14 7 6 6 14 7 



4. Участь у ЗНО – 2020 

 

 Навчальний корпус Ставропігійського ВПУ м. Львова за адресою: м. Львів 

вул. Є. Плужника, 6 з 2008 року є пунктом зовнішнього незалежного оцінювання. 

Відповідальною за пункт тестування є Березінська М.Б., заступник директора з НР, 

помічником відповідального – Лефменко М.В., викладач Педагогічні працівники 

постійно беруть участь у ЗНО як в пробному тестуванні, так і в основній сесіях. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗНО: 

Березінська Мирослава Богданівна; 

Борис Роман Йосипович; 

Гавришко Сергій Володимирович; 

Грицай Василь Васильович; 

Гриценко Людмила Михайлівна; 

Горна Тетяна В’ячеславівна; 

Дідух Руслан Анатолійович; 

Добрій Наталія Петрівна; 

Дорош Мирон Степанович; 

Колеснікова Тетяна Андріївна; 

Лефменко Мирослава Володимирівна; 

Лютий Андрій Васильович; 

Парахоняк Володимир Миронович; 

Савич Катерина Сергіївна; 

Филипович Іванна Іванівна; 

Цибух Оксана Михайлівна; 

Цяпута Людмила Михайлівна; 

Чучман Ореслава Ярославівна 

Яремчук Юлія Ігорівна. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА  РОБОТА 

 

Позаурочна та гурткова робота в навчальному закладі  

впродовж 2019 – 2020 н.р. 

У навчальному закладі в 2019-2020 н.р. організована позаурочна робота з учнями, 

які залучені до гуртків: 

1. Фольклорно-етнографічний клуб «Берегиня» (керівник Зарума Р.С.) 

2. Гурток «Вокально-естрадні композиції» (керівник Зарума Р.С.) 

3. Гурток Ансамбль народної пісні» (керівник Зарума Л.В.) 

4. Гурток «Художнє слово» (керівник Зарума Л.В.) 

5. Гурток «Фізична культура та спорт» (керівник Гриценко П.П.) 

 

Навчально-виховні заходи проведені у 2019-2020 н.р.: 
 

№ з/п Назва заходу 
Рівень 

заходу 
Відповідальний 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

Урочистий захід присвячений Дню знань. 

 

 

Перший загальноучилищний урок «Україна 

починається з тебе». 

 

Організація та проведення загальноучилищних 

батьківських зборів (вересень, січень). 

 

Організація та здійснення поселення учнів  

в гуртожиток . Ознайомлення учнів з правилами 

внутрішнього розпорядку гуртожитку. 

 

 

 

 

 

 

 

Створення Ради профілактики правопорушень та 

організація її роботи у 2019-2020 н.р. 

 

 

Проведення групових учнівських зборів в кожній 

навчальній групі з обранням учнівських активів 

 

 

Організація проведення пізнавальних екскурсій  

в музей освітньої і друкарської діяльності 

Ставропігії ( вул.. І. Федорова, 9 ) для груп 1-го 

курсу з метою ознайомлення учнів з історією 

навчального закладу. 

 

Визначення здібностей і нахилів учнів з метою 

залучення до гурткової роботи в позаурочний час. 

 

Організація та проведення загальноучилищних 

Локальний 

 

 

Локальний 

 

 

Локальний 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

Локальний 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Викладач 

Лефменко М. В. 

 

Директор  

Бурак І. В. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук  О. С. 

Комендант 

Роговий С. І. 

Вихователі 

Денисяк  А. М. 

Чичкевич  С. Д. 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

Заступник директора 

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

Класний керівник 

Майстер в/н 

 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Заступник директора  
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10. 

 

 

 

 

учнівських зборів: 

1. Про дотримання учнями навчального закладу 

правил поведінки в училищі та в гуртожитку. 

2. Про роботу учнівського парламенту навчаль-

ного закладу та гуртожитку. 

3. Про дотримання правил пожежної безпеки  

в навчальному закладі та в гуртожитку. 

4. Про нагородження переможців у спортивно-

мистецькому заході «Козацькі забави»  

з елементами військово-патріотичної гри Сокіл 

«Джура» серед учнів навчального закладу. 

5. Про дотримання учнями навчального закладу 

правил поведінки в училищі та в гуртожитку. 

6. Про роботу учнівського парламенту навчального 

закладу та гуртожитку. 

7. Про проведення профілактичних заходів щодо 

запобігання захворюваності на грип, ГРВІ та 

короновірус «COVID-2019». 

8. Переглянуто відеоролик на тему: «Відпо-

відальність в моєму житті» з подальшим 

обговоренням. 

9. Про підсумки участі учнів навчального закладу в 

спортивних змаганнях, гуртках технічної творчості 

та художньої самодіяльності. 

10. Про безпеку життєдіяльності та охорону праці 

під час новорічних свят та зимових канікул. 

11. Основи успіху людини. Відео презентація  

з обговоренням. 

12. Привітання учнів навчального закладу зі святом 

Миколая. 

13. Про підсумки успішності учнів у 1 – семестрі 

2019-2020 н. р. 

14. Про умови реєстрації та участі учнів 

навчального закладу у ЗНО 2020 р. 

15.Найбільша розкіш на землі – це розкіш 

людського спілкування. 

16. «Людина починається з добра». Повага 

прав людини (толерантність, миролюбність). 

17. Проінформований – двічі захищений. 

18. «Пасхальна історія» відео презентація  

з обговоренням (дистанційно). 

19. Альтернатива щодо відпочинку під час 

Великодніх свят (дистанційно). 
20. Проведено роз’яснювальну роботу для учнів 

щодо попередження нещасних випадків під час 

літнього відпочинку (дистанційно). 

21. Булінг серед підлітків та методи вирішення 

конфліктів. 
 

 

Організація і проведення урочистих заходів до Дня 

працівника освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

з НВих. Р. 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

Соціальний педагог  

Бурак А. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  
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11. 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

Проведення індивідуальної роботи з дітьми – 

сиротами. 

 

 

    

 

 

 

Організація та проведення загальної виховної 

години на тему: «Торгівля людьми». 

 

 

 

Організація і проведення тематичних виховних 

години в кожній навчальній групі: 

 

1. «Спочатку було слово». 

2. «Ставропігійці обирають здоровий спосіб 

життя!». 

3. Урок мужності : «Хто,  якщо не Я?». 

4. Дискусія : «Україна - член Європейського   

Союзу. Сучасний етап взаємовідносин!». 

5. «Культура вільного часу». 

6. Змінюємося самі – несемо зміни іншим 

«Асоціація ЄС – Україна :Що це дає Вам ?». 

7. «Недосяжних цілей немає – є велика лінь, 

брак розуму і запас відмовок». 

8. «Відстоювання активної позиції  

і є патріотизмом». 

9. «Я – цінний, я – особливий,  

я – гідний…» 

10.  «Волонтерство, як один із варіантів для 

правильного спрямування потенціалу великої 

енергії у підлітків. 

11. «Безпека праці – безпека життя». 

12. «Той, хто володіє собою,  краще 

завойовника міста (цар Соломон)». 

13. «Не будь байдужим! Допоможи за-

побігти випадкам насильства, хуліганства та 

нанесенню морально-фізичної шкоди». 

14. «Герої Небесної сотні». 

15. «Як ми любимо? «5 мов любові» - автор 

книги  Геррі Чепмен, доктор філософії». 
      17. Традиції Різдвяного святкування.  

      18. 22 січня — День соборності України. 

Свобода слова 

      19. «Вирішую конфлікти та будую мир навколо 

себе». 

20. «Душу й тіло ми положим за нашу 

свободу». 

21. «Ставропігія - мій дім і я пишаюсь ним!». 

      22. Емоції та контроль над ними. 

      23. «Історія сили», приурочена річниці 

проголошення ЗУНР.  

Локальний 

 

 

 

 

 

 

 

Локально 

 

 

 

 

 

 

 

Локально 

 

 

 

 

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

Соціальний педагог 

Бурак А. Г.  

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

Класні керівники 

Майстри в/н 
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24. Диспут на тему: «Українська мова  

в сучасній державній політиці!» 

25. «Ініціатива – шлях до успіху». 

26. Дискусія на тему: «Бути другом чи мати 

друга».. 

27. «Гармонія з собою – гармонія зі світом» 

28. «Милосердя і любов до ближнього» 

29. « У чому сила вдячності? Вдячність – це 

ключ до любові!» 

30. «15 лютого — День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав». 

31. «Негативний вплив шкідливих звичок 

на організм підлітків» 
32. Планування літніх канікул (дистанційно). 

33. «Сторінками життя Тараса Шевченка» 

34. «20-березня – міжнародний день щастя. 

Задовольняючись малим, набагато легше 

отримати більше» (дистанційно). 

35. Профілактика негативних явищ серед 

учнівської молоді: «Наслідки ранніх шлюбів». 
 

16 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

Організація та проведення засідання учнівського 

парламенту .Ознайомлення учнів з обов’язками та 

роботою в команді. 

 

 

  

 

 

Здійснення контролю щодо санітарного стану 

житлових кімнат та приміщень загального 

користування  в гуртожитку .Проведення засідання 

учнівської  Ради гуртожитку. 

 

 

Участь у Львівському державному палаці 

естетичного виховання учнівської молоді  

у профорієнтаційному святі «Вернісаж творчості». 

 

 

 

 

Участь учасників парламенту до Архитедрального 

собору Святого Юра, з метою відзначення  

1 листопада 2019 року 75-річчя з дня смерті 

Андрея Шептицького. 

 

 

 

 

 

Організація та проведення спортивно-мистецького 

заходу « Козацькі забави» серед учнів навчального 

закладу (з елементами військово-патріотичної гри 

Сокіл «джура). 

Локально 

 

 

 

 

 

 

 

Локально 

 

 

 

 

 

Міський 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

Соціальний педагог 

Бурак А. Г. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С 

Соціальний педагог 

Бурак А. Г. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Керівники гуртків 

Зарума Р. С. 

Зарума Л. В. 

Майстер в/н  

Михайлів Ю. В. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог  

Ковальова І. Ю. 

Майстри в/н  

Яремчук Ю. І. 

Грицик Д. М. 

 

Адміністрація 



 18 

 

 

 

21 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

Участь в організації заходу професійного 

спрямування у «Міжнародний День кухаря  

і кулінара»  

 

 

Здійснення підсумків участі навчальних груп  

у конкурсі  «Краща навчальна група».  

 

 

 

Організація проведення пізнавальних екскурсій  

у музей визвольної боротьби України за адресою: 

м. Львів, вул. Лисенка, 23а 

 

Організація та проведення загальноучилищної 

виховної години на тему : «Особисті цілі і зміст 

життя  Ніка Вуйчича» 

 

Організація навчально-виховних зустрічей 

духовного спрямування учнів гуртожитку із 

семінаристами церкви Духа Святого. 

 

  

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

Міський 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

Локальний 

 

Керівники гуртків 

Зарума Р.С. 

Зарума Л. В. 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С 

 

Заступник директора 

з НВихР 

Франчук О. С 

 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

Участь у заході на Личаківському кладовищі та 

вшанування пам’яті борців за незалежність 

України. 

 

 

 

Здійснення підготовки для проведення обласного 

семінару  практичних психологів та соціальних 

педагогів на базі навчального закладу. 

 

 

 

 

 

Організація проведення обласного семінару 

бібліотекарів на базі навчального закладу. 

 

 

 

 

Організація та проведення конкурсу творчих 

учнівських робіт краєзнавчо – патріотичного 

спрямування «Батьківщина мого серця». 

 

Організація  участі у проведенні заходу  

« Тиждень безпеки дорожнього руху». 

 

 

 

Міський 

 

 

 

 

 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Майстер в/н 

Глинська Б. М. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

Соціальний педагог 

Бурак А. Г. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Бібліотекар 

Левицька О. М. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

Викладач 

Бурак А. Г. 
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31. 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

Здійснити анкетування учнів усіх навчальних груп 

з метою удосконалення освітньої діяльності 

навчального закладу. 

 

 

Організація участі учасників гуртка 

«Альтернатива» в екскурсійній поїздці  

у відпустове місце с. Страдч, Яворівського р-ну, 

Львівської обл.. 

 

 

 

 

Участь у фестивалі різдвяних композицій «Над 

вертепом зірка ясна засіяла». Представити Різдвяну 

композицію від навчального закладу  

у храмі Пресвятої Євхаристії (Домініканський 

Собор). 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР  

Франчук О. С. 

Вихователь 

гуртожитку 

Денисяк А. М. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

34. 

 

 

 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 

 

 

 

37. 

 

 

 

 

38. 

 

 

Організація та проведення традиційних 

«Андріївських вечорниць» для учнів навчального 

закладу. 

 

 

  

 

 

Відвідування школи-інтернату № 100 для сліпих 

дітей за адресою: вул.. Івана Франка, 119. 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у відзначенні 75-річчя з часу створення 

ремісничого училища поліграфічної промисло-

вості. 

 

Участь у традиційному фестивалі «Спалах 

Різдвяної зірки». 

 

 

 

Участь у міському святі «Пампуха», долучитися до 

давніх народних звичаїв та насолодитися 

виступами вуличних вертепів. 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

 

 

Міський 

 

 

 

 

 

 

 

 
Всеукраїнськ

ий 

 

 

 
Всеукраїнськ

ий 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Лефменко М.В. 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О.С. 

Майстер в/н  

Михайлів Ю. В. 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

Соціальний педагог 

Бурак А. Г. 

учнівський 

парламент 

 

Адміністрація 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР  

Франчук О. С. 

учнівський 

парламент 
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Міський 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

учнівський 

парламент 

 

39. 

 

 

 

 

40 

 

 

 

Участь у підготовці та проведенні 11-го чемпіонату 

з гри «Що? Де? Коли?» серед педагогічних 

працівників закладів професійної освіти 

Львівщини. 

 

Участь у конкурсі літературної творчості та 

художнього читання прози і поезії «Золоте 

крило – 2020». 
 

 

Обласний 

 

 

 

Обласний 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

 

 

Керівники гуртків 

Зарума Л.В. 

Зарума Р.С. 
 

41 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

Організація участі у конкурсі авторської пісні 

та музично-виконавського мистецтва 

«Оксамитові барви 2019». 

 

 

 

 

Організація та проведення виховного заходу до 

Дня Св. Валентина «Поки є в світі любов», 

перегляд презентації та відео ролику на тему: 

«Етапи розвитку стосунків у підлітків». 

 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

Локальний 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Керівники гуртків 

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

 
Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 

Керівники гуртків 

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

Майстер в/н 

Михайлів Ю. В. 

 

43 

Організація перегляду фільму «Кіборги» до 

«Дня вшанування пам’яті героїв небесної 

сотні». Локальний 

Вихователі 

гуртожитку 

Денисяк А. М. 

Чичкевич С. Д. 

 

 

44 

Здійснення підготовки до обласного огляду-

конкурсу театрального мистецтва «Арт і шок -

2020». 

Обласний 

 

Керівники гуртків 

Зарума Р.С., 

Зарума Р.С. 

45 

Організація участі в обласному фестивалі-

конкурсі юних гумористів «Гумор і сміх 

об’єднують всіх». 

Обласний 

Франчук О.С. 

Керівники гуртків 

Зарума Л.В. 

Зарума Р.С. 

46 
Організація і проведення профорієнтаційного 

заходу «Успішна кар’єра». 
Локальний Адміністрація 

47 

Організація конкурсу  малюнків на 

протипожежну та техногенну тематику 

«Кращий пожежний – це ти обережний». 
Локальний 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Класні керівники, 

Майстри в\н 

48 

 

 

Участь у конкурсі хореографічного мистецтва 

Локальний 
Заступник директора  

з НВихР 

Франчук О. С. 
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«Танцювальне подвір’я 2020». Керівники гуртків 

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

Майстер в/н 

Михайлів Ю. В. 

49. 

 

 

 

 

 

50. 

Участь в обласному навчально-практичному 

семінарі на тему «Розвиток комунікативних 

навичок». 

 

 

 

Участь в обласному семінарі для практичних 

психологів і соціальних педагогів на тему: 

«Практика самоусвідомлення. 

Обласний 

 

 

 

 

 

 

Обласний 

Соціальний 

педагог Бурак А. Г. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

 

Соціальний 

педагог Бурак А. Г. 

Практичний 

психолог 

Ковальова І. Ю. 

 

51. 

Організація та проведення заходу для 

вшанування революції гідності та пам’яті 

Героїв Небесної Сотні. 

Локальний 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Керівники гуртків  

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

Викладач  

Дорош М. С. 

 

52. 

Організація та участь учнівської команди 

«Ставропігійці» у півфінальних територіальних 

змаганнях «Рейн Ринг». 

Обласний 

 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О. С. 

Викладач 

Филипович І. І. 

53. 

Підготовка та організація привітання учнів 

навчального закладу зі Святом Миколая. 

Локальний 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Керівники гуртків  

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

 

54 

Організація та проведення Новорічного свята 

для учнів та педпрацівників навчального 

закладу.  

 

Локальний Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Керівники гуртків  

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

55 

 

Організація та проведення урочистого заходу 

«Королева Осені» серед учнів гуртожитку. 

Локальний 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Вихователь 

гуртожитку 

Денисяк А. М. 

Майстер в/н 

Михайлів Ю. В. 

 

56 

Організація участі учнівського колективу  

у відзначенні «Дня гідності та свободи». Локальний 

 

Керівники гуртків  

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С. 

Викладач 



 22 

Дорош М. С. 

 

57 
Організація участі учнівського колективу для 

вшанування «Дня пам’яті жертв голодомору». 
Локальний 

Заст. дир. з НВихР 

Франчук О.С. 

Бібліотекар 

Левицька О. М. 

58 

Участь у профорієнтаційному форумі «Живи  

і працюй в Україні» за адресою: вул.. Княгині 

Ольги, 122. 
Обласний 

Вихователі 

гуртожитку 

Денисяк А.М. 

Чичкевич С.Д. 

59 

Організація участі в обласному фестивалі-

конкурсі дитячої та юнацької творчості 

«Україно, Україно! Серце моє…» 

Обласний 

Керівники гуртків  

Зарума Л. В. 

Зарума Р. С 
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Звіт керівників гуртків 2019-2020 навчальний рік 

 

       Обласний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Україно, 

Україно! Серце моє…», присвячений 206-й річниці від дня народження Т. 

Шевченка (2020 р.) 

 

Гран прі 

 

Христина Маркевич, група № 531 Номінація «Виконання пісень на слова  

Т. Шевченка». 

    

Фестиваль-конкурс вокалістів «Оксамитові барви-2020» 

Вокальні ансамблі. 

      

І місце: 

 

Вокальне тріо: Ірина Ференц, група № 531; Тетяна Перун, група № 21; Руслан Шиян 

група № 12 

Керівник: Зарума Людмила Василівна 

 

І місце: 

 

Вокальний квартет: Ірина Ференц, група № 531; Тетяна Перун, група № 21; 

Христина Маркевич, група № 531; Руслан Шиян, група № 12.  

  

Сольне виконання 

 

І місце: Христина Маркевич, група № 531 

Керівник: Зарума Людмила Василівна 

 

Авторська пісня 

 

ІІ місце: 

Ірина Ференц, група № 531 

Керівник: Зарума Роман Степанович 

 

Конкурс декламаторів, авторської прози та поезії «Золоте крило – 2020» 

 

Художнє читання поетичних та прозових творів українських класиків та сучасних 

авторів.  

 

ІІІ місце: 

Петришин Наталія, група № 21 

Керівник: Зарума Людмила Василівна 

 

Авторська проза та поезія 

І місце: 

Михайло Личак, група № 26 
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Фестиваль-конкурс мистецтва хореографії «Танцювальне подвір’я – 2020» 

ІІ місце танцювальний колектив 

Керівник: Зарума Роман  Степанович 

 

     

Список переможців обласних спортивних змагань 

 

1. Джуган М., група № 21, Петришин Н, група № 21, Маланка Х., група № 31 – 1 

місце із змагань з шахів (загальні), 8 місце (обласні); 

 

2. Копитко О., група № 26, Юрдига В., група № 502, Ільків А., група № 208, 

Когут М., група № 108, Городний Д., група № 201, Округ Р., група № 202, 

Мариняк В., група № 108, Мариняк М. група № 108, Дребот М., група № 108, 

Когут Ю., група № 108, Ткачук В., група № 108, Когут М., група № 108 – 3-е 

місце «Кубок милосердя» з міні футболу; 

 

3.  Копитко О., група № 26, Юрдига В., група № 502, Ільків А., група № 208, 

Когут М., група № 108, Городний Д., група № 201, Округ Р., група № 202, 

Мариняк В., група № 108, Мариняк М. група № 108, Дребот М., група № 108, 

Когут Ю., група № 108, Ткачук В., група № 108, Когут М., група № 108 – 

Загальні змагання з міні футболу – 1-е місце, фінальні – 7-е місце; 

 

4. Кінзерська О., група № 31, Мамчур Т., група № 31, Котик Х., група № 32, 

Джуган М., група № 21, Войчишин М., група №17, Заєць О., група № 17, 

Ковальська Г., група № 17, Кава Л., група № 31, Маланка Х., група № 31, 

Братейко М., група № 21 – 1-е місце з волейболу (дівчата) (загальні), 8-е 

місце (фінальні); 

 

5. Копитко О., група № 26, Юрдига В., група № 502, Ільків А., група № 208, 

Когут М., група № 108, Городний Д., група № 201, Округ Р., група № 202, 

Мариняк В., група № 108, Мариняк М. група № 108, Дребот М., група № 108, 

Когут Ю., група № 108, Ткачук В., група № 108, Когут М., група № 108 – 3-е 

місце з волейболу (хлопці); 

 

6. Шептор В., група № 208, Когут М., група № 108, Копитко О., група № 26 - 3-е 

місце з настільного тенісу (хлопці) 

     Маланка Х., група № 31, Джуган М., група №  

     21, Таргонська Ж., група № 32 – 1-е місце з настільного тенісу  

    (дівчата), (загальні), 9-е місце (фінальні). 

 

7.  Копитко О., група № 26, Юрдига В., група № 502, Ільків А., група № 

    208, Когут М., група № 108, Городний Д., група № 201, Округ Р., група  

    № 202, Мариняк В., група № 108, Мариняк М. група № 108, Дребот М., 

    група № 108, Когут Ю., група № 108, Ткачук В., група № 108, Когут М.,  

    група № 108 – 3-е місце за «Кубок Попадюка», кращий захисник   

    турніру Городній Д., група № 201. 
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1. Звіт роботи соціально-психологічної служби 

У навчальному закладі впродовж 2019 – 2020 н. р. соціально-психологічна служба, 

що складається з практичного психолога та соціального педагога, працювала за 

наступними напрямками: 

1. Індивідуально-діагностична робота за запитом майстрів в/н, викладачів, 

батьків. 

2. Вивчення контингенту I-го курсу. Психологічне дослідження учнів, 

випускників загальноосвітніх шкіл, які зараховані на I курс навчання у вище 

професійне училище. 

3. Проведення діагностики емоційного стану першокурсників у перші дні 

відвідування навчального закладу. 

4. Індивідуальна діагностична робота з дезаптованими учнями на підставі 

педагогічних спостережень та звернень майстрів в/н, викладачів, батьків. 

5. Визначення психологічної готовності випускників навчального закладу до 

професійної діяльності. 

6. Відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання з метою 

визначення індивідуального підходу викладачів, майстрів в/н до учнів  

у навчальному процесі, вивчення методики проведення уроків і визначення впливу 

цих факторів на результати засвоєння навчального матеріалу. 

7. Індивідуальна діагностика учнів «групи ризику» з метою застосування 

психологічного супроводу. 

8. Консультування викладачів щодо налагодження конструктивної взаємодії 

учнів до навчання. 

9. Поглиблене вивчення рис характеру здібних учнів та надання допомоги щодо 

розвитку їх здібностей. 

10. Психологічний супровід учнів «групи ризику» та дітей – сиріт. Визначення 

причин, що створюють емоційні та психологічні труднощі у їх житті. 

11. Організація позаурочних заходів з метою розширення світогляду учнів 

щодо формування морально-етичних цінностей та залучення їх до активної 

громадської діяльності. 

12. Вивчення міжособистісних стосунків учнів з одногрупниками, ровесниками 

та педагогічними працівниками з метою дотримання етичних принципів культури 

спілкування. 

13. Соціально-психологічна робота з учнями, батьки яких є учасниками 

бойових дій на сході України. 

14. Індивідуальне консультування батьків, діти яких мають труднощі у навчанні 

та схильні до порушень. 

15. Надання допомоги батькам (за їх згодою) щодо вирішення психологічних 

проблем їх дітей. 

16. Індивідуальне та групове консультування викладачів, майстрів в/н, класних 

керівників з конфліктних ситуацій щодо вирішення проблемних питань у навчанні, 

вихованні, забезпечені індивідуального підходу до учнів. 

17.  Індивідуальне та групове консультування учнів навчального закладу. 

18. Організація та проведення позаурочної роботи з учнями, які проживають  

в гуртожитку. 

19. Групове психологічне консультування учнів з вирішення соціально-

побутових питань. 
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20. Корекційно-розвиваючі заняття з девіантними підлітками (згідно 

звернення). 

21. Проведення індивідуальних корекційно-розвиваючих занять з учнями 

навчального закладу. 

22.  Участь у раді профілактики правопорушень учнями навчального закладу 

правил внутрішнього розпорядку. 

23. Індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень. 

24. Корекція професійного самовизначення учнів навчального закладу. 

25. Організація тренінгу для викладачів та майстрів в/н з дотримання етичних 

правил педагогічного спілкування. 

26. Організація тренінгу на тему: «Психологічний мікроклімат у педагогічному 

колективі». 

27. Проведення лекції: «Методика роботи з учнями «групи ризику». 

28. Проведення лекції: «Індивідуальний підхід до учнів з девіантною 

поведінкою». 

29. Участь у проведенні батьківських зборів. 

30. Тематичні виступи перед учнями, їх батьками, педпрацівниками. 

31. Профілактика негативних явищ серед учнівської молоді згідно тем: 

     Тема 1: «Алкоголь і підліток» 

     Тема 2: «Шкідливі звички – шлях в незабуття» 

     Тема 3: «Обираємо здоровий спосіб життя» 

     Тема 4: « Діагностика обізнаності проблеми ВІЛ/СНІДу» 

     Тема 5: « Профілактика абортів серед молоді та наслідків ранніх статтєвих 

стосунків» 

     Тема 6: «Насильство в сім’ї» 

     Тема 7: «Комп’ютерна залежність» 

     Тема 8: «Попередження кібергбулінгу» (подолання впливу Інтернету) 

     31. Правове виховання: 

     Тема 1: «Діти, злочин, кара» 

     Тема 2: «Знай права, виконуй обов’язки» 

     Тема 3: «Вчинок – відповідальність». 

     Тема 4: «Цінність людського життя» 

     Тема 5: «Толерантність у сучасному світі» 

     Тема 6: «Права людини – найвища цінність» 

     Тема 7: «Агресія та жорстокість у підлітковому колективі: причини та наслідки» 

     32. Патріотичне виховання: 

     Тема 1: «Що означає бути патріотом України?» 

     Тема 2: «Я і моя Держава» 

     Тема 3: «Особливості духовної та ментальної сфери українського народу» 

     Тема 4: «Мій рідний край – моя країна» 

     Тема 5: «Єдині ми – єдина Україна» 

     Тема 6: «Вірю в майбутнє твоє, Україно!» 

1. Програма розвитку особистості: 

     Тема 1: «ДРУЖБА. ЯКА ВОНА Є» 

     Тема 2: «ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ» 

     Тема 3: «ЗАКОХАНІСТЬ І КОХАННЯ» 

     Тема 4: «КЕРУВАННЯ ЕМОЦІЯМИ» 

     Тема 5: «КОНФЛІКТОЛОГІЯ» 
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     Тема 6: «НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ» 

     Тема 7: «НЕПОВТОРНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ОСОБИСТОСТІ» 

     Тема 8: «ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ» 

     Тема 9: «ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ» 

     Тема 10: «ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ» 

     Тема 11: «РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ» 

     Тема 12: «СКЛАДОВІ УСПІХУ» 

     Тема 13: «СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ» 

     Тема 14: «ЩАСТЯ. ЩО ПРИВОДИТЬ ДО ЩАСТЯ» 

     Тема 15: «ЯК БУДУВАТИ СТОСУНКИ З ІНШИМИ» 

     Тема 16: «ВНУТРІШНЬООСОБОВІ КОНФЛІКТИ» 

     Тема 17: «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ» 

     Тема 18: «ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ» 

     Тема 19: «РОЗВ'ЯЗАННЯ СКЛАДНИХ СИТУАЦІЙ» 

     Тема 20: «ЯК ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ» 

     33. Організація самоосвіти учнів при роботі з книжковим фондом бібліотеки. 

     34. Оформлення плануючої документації на новий навчальний рік. 

35. Підготовка до виступу на педрадах, семінарах. 

36. Підготовка до проведення виховних годин з учнями, виступів на батьківських 

зборах. 

37. Підготовка рекомендаційних матеріалів психологічного та методичного 

характеру. 

38. Участь у навчально – методичних семінарах психологів та соціальних 

педагогів, засіданнях педагогічної ради, методичних комісій, нарадах. 

39. Складання статистичного звіту про виконану роботу. 

     40. Участь у роботі приймальної комісії під час проведення співбесід  

з абітурієнтами з метою знайомства з учнів сим контингентом I-го курсу та 

складання соціального паспорта 2019-2020 н.р. 

     41. Оформлення соціального паспорта учнівського контингенту у 2019-2020 н.р. 

     42. Поповнення кабінету соціально-психологічної служби методичною 

літературою. 

     43. Налагодження співпраці із соціальними службами районів Львівської області 

та міста Львова. 

     44. Налагодження співпраці з молодіжними громадськими організаціями та 

відділами у справах дітей. 

         Згідно з соціальним паспортом навчального закладу у звітньому періоді в числі 

учнівського контингенту навчаються: 

     Діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: 

     станом на 01.09.2019 р. – 21 

     станом на 01.01.2020 р. – 20 

     станом на 01.07.2020 р. – 13 

     Інваліди: 

     станом на 01.09.2019 р. – 11 

     станом на 01.06.2020 р. –  8 

     Малозабезпечені: 

     станом на 01.09.2019 р. – 5 

     станом на 01.06.2020 р. – 11 
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Впродовж звітного періоду практичним психологом підготовлено і проведено 

виступи на батьківських зборах: 

 

Тема: «Поради батькам у вихованні дітей – підлітків» 

Тема: «Труднощі у вихованні підлітків» 

Тема: «Виховання любов’ю» 

Тема: «Вікова психологія підлітків» 

Тема: «Домашнє насильство» 
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3.3. Тематика звернень до працівників психологічної служби у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

Тематика звернень К-сть звернень 

практичних 

психологів 

соціальних 

педагогів 

З боку батьків 

1. Труднощі у навчанні 4   

2. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі -   

3. Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної 

неуспішності 

-   

4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини 2   

5. Адаптація дитини до нового колективу  2   

6. Асоціальні прояви у поведінці дітей 1   

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах -   

8. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО -   

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

-   

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО -   

11. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

-   

12. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

1   

13. Профілактика залежностей (адективна поведінка) -   

14. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

-   

15. Дитяча злочинність -   

16. Торгівля людьми -   

17. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 1   

18. Домашнє насильство  1   

19. Булінг 1   

20. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» -   

21. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 4   

22. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» -   

23. Професійне самовизначення учнів -   

24. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 4   

25. Суїцидальна поведінка дітей -   

26. Обдаровані діти 1   

27. Проблеми лідерства у колективі -   

28. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 2   

29. Робота з дітьми «груп ризику» -   

 Всього  24   

З боку педагогів 

1. Асоціальні прояви у поведінці дітей 15   

2. Адаптація дитини до нового колективу 7   

3. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі 4   

4. Готовність до навчання та труднощі у навчанні 7   



 30 

5. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини 18   

6. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО -   

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах -   

8. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

21   

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО -   

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

-   

11. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

2   

12. Професійне самовизначення учнів 14   

13. Профілактика залежностей (адективна поведінка) 32   

14. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

25   

15. Психологічний клімат педагогічного колективу 1   

16. «Професійне вигорання» педагогів 4   

17. Формування здорового способу життя 7   

18. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 8   

19. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти   14   

20. Домашнє насильство -   

21. Булінг -   

22. Мобінг -   

23. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» -   

24. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» -   

25. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки» -   

26. Суїцидальна поведінка дітей -   

27. Дитячі страхи -   

28. Обдаровані діти -   

29. Дитяча злочинність -   

30. Торгівля людьми -   

31. Проблеми лідерства у колективі 4   

32. Робота з дітьми «груп ризику» 4   

33. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо -   

34. Психологічна просвіта -   

35. Адаптація молодих спеціалістів 2   

36. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність -   

 Всього  189   

З боку дітей 

1. Труднощі у навчанні 22   

2. Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій 35   

2. Професійне самовизначення 14   

3. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали 

у військових конфліктах 

-   

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

21   
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5. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО -   

6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

-   

7. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

2   

8. Профілактика залежностей (адективна поведінка) 15   

9. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

42   

10. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність 38   

11. Суїцидальні роздуми дітей -   

12. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 14   

13. Взаємовідносини в системі «батьки-діти» 42   

14. Адаптація дитини до нового колективу 14   

15. Відсутність мотивації до навчання 22   

16. Розвиток творчих здібностей 7   

17. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти 6   

18. Домашнє насильсво 7   

19. Булінг -   

20. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо -   

21. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність 68   

22. Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті 74   

23. Робота з дітьми «груп ризику» -   

24. Дитяча злочинність -   

25. Торгівля людьми -   

 Всього   443   

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості 

1. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали 

у військових конфліктах 

-   

2. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

-   

3. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО -   

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-

переміщених осіб 

-   

5. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

-   

6. Домашнє насильство -   

7. Дитяча злочинність -   

8. Торгівля людьми -   

9. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти -   

10. Булінг -   

11. Професійне самовизначення -   

12. Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів -   

13. Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу 

життя 

-   

14. Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими 

організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та 

4   
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інші) 

15. Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень 2   

16. Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів 6   

17. Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків -   

18. Психологічна просвіта 5   

 Всього     

 Всього по таблиці  17  

 

3.3. Тематика звернень до працівників психологічної служби у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

Тематика звернень К-сть звернень 

практичних 

психологів 

соціальних 

педагогів 

З боку батьків 

1. Труднощі у навчанні  - 

2. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі  - 

3. Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності  - 

4. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини  - 

5. Адаптація дитини до нового колективу   - 

6. Асоціальні прояви у поведінці дітей  4 

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах  - 

8. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО  - 

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 - 

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО  - 

11. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

 - 

12. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

 - 

13. Профілактика залежностей (адективна поведінка)  1 

14. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

 1 

15. Дитяча злочинність  - 

16. Торгівля людьми  - 

17. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти  - 

18. Домашнє насильство   - 

19. Булінг  1 

20. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»  - 

21. Взаємовідносини в системі «батьки-діти»  3 

22. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»  - 

23. Професійне самовизначення учнів  - 

24. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність  - 

25. Суїцидальна поведінка дітей  - 

26. Обдаровані діти  - 
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27. Проблеми лідерства у колективі  - 

28. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність  - 

29. Робота з дітьми «груп ризику»  - 

 Всього   10 

З боку педагогів 

1. Асоціальні прояви у поведінці дітей  5 

2. Адаптація дитини до нового колективу  3 

3. Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі  - 

4. Готовність до навчання та труднощі у навчанні  - 

5. Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини  3 

6. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО  - 

7. Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах  - 

8. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 20 

9. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО  - 

10. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

 - 

11. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

 2 

12. Професійне самовизначення учнів - - 

13. Профілактика залежностей (адективна поведінка)  27 

14. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

 24 

15. Психологічний клімат педагогічного колективу  - 

16. «Професійне вигорання» педагогів  - 

17. Формування здорового способу життя  7 

18. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність  6 

19. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти    - 

20. Домашнє насильство  2 

21. Булінг  3 

22. Мобінг  - 

23. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»  5 

24. Взаємовідносини в системі «батьки-діти»  4 

25. Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»  2 

26. Суїцидальна поведінка дітей  - 

27. Дитячі страхи  - 

28. Обдаровані діти  - 

29. Дитяча злочинність  - 

30. Торгівля людьми  - 

31. Проблеми лідерства у колективі  - 

32. Робота з дітьми «груп ризику»  4 

33. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо  - 

34. Психологічна просвіта  5 

35. Адаптація молодих спеціалістів  3 
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36. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність  4 

 Всього   129 

З боку дітей 

1. Труднощі у навчанні  - 

2. Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій  200 

2. Професійне самовизначення  20 

3. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали 

у військових конфліктах 

 - 

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 20 

5. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО  - 

6. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо 

переміщених осіб 

 - 

7. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

 - 

8. Профілактика залежностей (адективна поведінка)  22 

9. Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що 

містять алкоголь, тютюнокуріння) 

 22 

10. Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність  25 

11. Суїцидальні роздуми дітей  - 

12. Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»  15 

13. Взаємовідносини в системі «батьки-діти»  20 

14. Адаптація дитини до нового колективу  5 

15. Відсутність мотивації до навчання  7 

16. Розвиток творчих здібностей  - 

17. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти  4 

18. Домашнє насильсво  3 

19. Булінг  3 

20. Психологічний супровід учнів під час ДПА, ЗНО, МАН тощо  - 

21. Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність  50 

22. Ціннісні орієнтації, самореалізація в житті  56 

23. Робота з дітьми «груп ризику»  8 

24. Дитяча злочинність  - 

25. Торгівля людьми  - 

 Всього    480 

З боку інших зацікавлених осіб, представників громадськості 

1. Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО, в тому числі, які постраждали 

у військових конфліктах 

 - 

2. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

 20 

3. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО  - 

4. Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо-

переміщених осіб 

 - 

5. Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

 - 

6. Домашнє насильство  - 
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7. Дитяча злочинність  - 

8. Торгівля людьми  - 

9. Психологічний клімат учнівського колективу, міжособистісні конфлікти  - 

10. Булінг  - 

11. Професійне самовизначення  - 

12. Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів  - 

13. Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування здорового способу 

життя 

 4 

14. Співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими 

організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та 

інші) 

 3 

15. Співпраця нацполіції та школи у сфері профілактики правопорушень  2 

16. Проведення спільних просвітницько-профілактичних заходів  4 

17. Суїцидальні тенденції серед дітей та підлітків  - 

18. Психологічна просвіта  7 

 Всього    

 Всього по таблиці   40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 36 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

Впродовж 2019/2020 н. р. педпрацівники та учні навчального закладу взяли 

участь у наступних заходах:  

 02.10.2020 р. – ХХІ фестиваль перукарського мистецтва «Галицький талант». Взяла 

участь у номінації «Хімічна завивка» учениця групи № 31 Воляник Ольга та посіла 3-тє 

місце. У номінації «Стилізація історичного образу» Ольга теж посіла 3-тє місце. Учениці 

групи № 21 Явдик Анна, Кіндратів Юлія та учениця групи № 31 Саламовська Галина взяли 

участь у колекції «Зачіска з елементами пастежу» та посіли 3-тє місце. Керівником всіх 

учасників була майстер виробничого навчання Михайлів Ю. В. 

 18.09.2019 р. –  на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» відбувся обласний 

семінар-тренінг для викладачів та майстрів виробничого навчання професійних 

(професійно-технічних) навчальних закладів, в яких здійснюється підготовка 

будівельників на тему: «Вирівнювання стін гіпсовою штукатуркою PLATO MultiStart  

з використанням штукатурної станції KALETA». У семінарі взяли участь учні груп № 108 

з професії «Маляр. Лицювальник-плиточник» у супроводі майстра виробничого навчання 

Бачинського Я. Ф., компанія ТДВ «СІНІ АТ», громадська організація «Будіндустрія», 

приватні підприємства, представник Департаменту освіти і науки Львівської ОДА Саврук 

М. І. Організатор даного заходу була директор училища Бурак І. В. 

 23-24.10.2019 р. — Участь у Всеукраїнському конкурсі «Друкар року 2019», 

номінація «:Надія поліграфії», який відбувся у м. Києві. Організаторами конкурси була 

професійна агенція «Grade.ua». Училище представляли учні групи № 36 Коробей 

Владислав та Орловський Олег. До конкурсу учнів готували: Филипович Г. І. (заступник 

директора з НВР), Гошівська В. М. (старший майстер), Филипович І. І. (викладач), Мисак 

А. Р. (майстер в/н). Коробей Владислав став призером і зайняв 3-тє місце. 

 24-26.10.2019 р. – І етап Всеукраїнського конкурсу «WorldSkills Ukraine» в рамках 

конкурсу «Дні української кухні». У номінації «Салат або традиційна холодна закуска» 

взяла участь учениця групи № 32 Котик Христина. У номінації «Перша страва» взяла 

участь учениця групи № 22 Мирош Ольга і зайняла 3-тє місце. У номінації «Основна 

страва» участь взяв учень групи № 32 Якубовський Юрій. До конкурсу учнів готували: 

майстри в/н Петришин Г. Б. та Горна Т. В., методист Цибух О. М., старший майстер 

Петришин Л. М. 

   05.11.2019 р. –  Обласний семінар викладачів професійно-теоретичної підготовки 

та майстрів в/н перукарського профілю на тему «Використання інноваційних методів 

роботи при виконані жіночих та чоловічих зачісок і стрижок у перукарському мистецтві», 
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який відбувся на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова». Майстер в/н Михайлів Ю. В. 

провела майстер-клас з виконання сучасної чоловічої стрижки, а також підготувала 

колекцію зачісок вечірнього стилю та фантазійних зачісок «Осіння феєрія». 

Організаторами семінару були: заступник директора з НВР Филипович Г. І., старші 

майстри Петришин Л. М. та Войтехівська Г. М. Надали допомогу майстри в/н Бербека Г. 

Б., Андреєва Є. О.   

 26.11.2019 р. – засідання круглого столу з роботодавцями автотранспортної галузі на 

тему «Роль соціального партнерства в сучасних умовах». Засідання відбулось за участі 

директора І. В. Бурак, заступника директора Филипович Г. І., старшого майстра 

Войтехівської Г. М., викладача Парахоняк В. М., методиста О. М. Цибух, учнів груп  

№ 102, 202, 302 та представників ТзОВ Автомобільний дім «Галич-Авто», ТзОВ «Завод 

Електронмаш», ТзОВ «ЛАТП-14631». 

 28.11.2019 р. – І етап Всеукраїнського конкурсу «WorldSkills Ukraine» в номінації 

перукарське мистецтво. Взяли участь майстер в/н Михайлів Ю. В. та учениця групи № 31 

Мамчур Тетяна. 

 08.02.2020 р. – на базі ДНЗ «Ставропігійське ВПУ м. Львова» пройшов ІІІ етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання (хлопці).  В олімпіаді взяли 

участь 22 учнів 9-го класу та 24 учні 11-го класу загальноосвітніх шкіл м. Львова та 

Львівської області, яких супроводжували вчителі трудового навчання та технології.  

 25.02.2020 р. – навчально-практичний семінар викладачів професійно-теоретичної 

підготовки та майстрів в/н закладів професійної (професійно-теоретичної) підготовки 

Львівської області деревообробного напряму. Майстер в/н Ковальчук І. М. провів урок 

виробничого навчання на тему: «Нанесення лакофарбового покриття на поверхню 

деревини». Семінар організували: Бурак І. В. (директор), Филипович Г. І. (заступник 

директора з НВР), Войтехівська Г. М. (майстер в/н). 

 25.02.2020 р. – приватний підприємець, директор салону краси «Palamar» Юлія 

Паламар провела семінар для учнів груп № 11, 15, 21, 31 з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» на тему «Розвиток перукарського мистецтва в Україні».   

 13.02.2020 р. – організовано та проведено конкурс фахової майстерності з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», в якому взяли участь 8 учнів груп  

№ 102, 202, 507, 502. До конкурсу учнів підготували викладач спецпредметів  

Парахоняк В. М. та майстри виробничого навчання Легкий І. М., Мов’як Ю. О.,  

Гавришко С. В., Грицай В. В. та Глинська Б. М.  

      Призові місця зайняли учні:  
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І місце — Рибак Тарас, гр. № 202  

ІІ місце — Петренко Роман, гр. № 507 

ІІІ місце — Доценко Іван, гр. № 202. 

 11.03.2019 р. – організовано та проведено конкурс фахової майстерності серед учнів 

навчального закладу з професії «Кухар», в якому взяли участь 6 учнів груп № 12, 22, 32. 

До конкурсу учнів підготували викладач спецпредметів Цяпута Л. М. та майстри 

виробничого навчання Бокало О. М., Горна Т. В., Петришин Г. Б. 

       Призові місця зайняли учні:  

І місце — Котик Христина, гр. № 32 

ІІ місце — Мирош Ольга, гр. № 22 

ІІІ місце — Репа Христина, гр. № 12 

 

Впродовж звітного періоду організовано і проведено: 

Екскурсії професійного та загальноосвітнього спрямування 

№ 

групи 

Дата проведення 

екскурсії 
Назва екскурсії 

Супроводжуюча 

особа 

21 13.11.2019 р. Театр ім. Марії Зеньковецької 
Лефменко М. В. 

Михайлів Ю. В. 

11 31.10.2019 р. 
Екскурсія в Літературно-меморіальний 

музей Івана Франка. 
Бербека Г. Б. 

17 05.11.2019 р. Екскурсія в музей пожежної безпеки 
Гошівська В. М. 

Василишин Д. В. 

16 21.02.2020 р. Екскурсія в музей пожежної безпеки 
Гошівська В. М. 

Папа О. П. 

527 24.12.2019 р. Екскурсія на підприємство ПП  «Кадр» 
Гошівська В. М. 

Яремчук Ю. І. 

17 24.12.2019 р. Екскурсія на підприємство ПП  «Кадр» 
Гошівська В. М. 

Василишин Д. В. 

102 13.09.2019 р. 
Екскурсія на ТзОВ «Автомобільний дім» 

«Галич-Авто» 

Легкий І. М. 

Грицай В. В. 

Филипович Г. І. 

Войтехівська Г. М. 

202 09.10.2019 р. Екскурсія на ПМП «Вітас»  Глинська Б. М. 

302 12.12.2019 р. Екскурсія на ТзОВ «ЛАТП-14631» 

Гавришко С. В. 

Филипович Г. І. 

Войтехівська Г. М. 

207 05.09.2019 р. 
Екскурсія на підприємство «Авто центр-

«Ера» 

Мов’як Ю. О. 

Филипович Г. І. 

Войтехівська Г. М, 

108 

208 
09.10.2019 р. 

Екскурсія на професійний форум 

«ГалБудЕкспо» 

Бачинський Я. Ф. 

Якимчук Н. А. 

Войтехівська Г. М. 

208 02.10.2019 р. Екскурсія на ПП «Андрусяк В. П.» Якимчук Н. А. 

301 20.11.2019 р. 
Екскурсія на ТзОВ «Галицька Лісова 

компанія» 
Ковальчук І. М. 
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Професійно-практична підготовка  

Навчально-виробнича діяльність будівельного відділення 

з 01.09.2019-26.06.2020 

Для власних потреб навчального закладу впродовж звітного періоду учнями та 

майстрами в/н будівельних професій під час виробничого навчання та виробничої 

практики виконані ремонтно-оздоблювальні, деревообробні, столярні роботи: 

1. Опорядження стелі в приміщенні навчального кабінету № 14.  

2. Ремонт стелі та підлоги в приміщенні актового залу. 

3. Ремонтно-оздоблювальні роботи в приміщенні гуртожитку: житлові кімнати 

п’ятого (14 кімнат) та другого (8 кімнат) поверхів, приміщення загального користування 

(коридори, санвузли, кухні) з другого по п’ятий поверх. 

4. Ремонт центрального входу у гуртожиток. 

5. Опорядження фасаду навчального корпусу по вул. Плужника, 6. 

6. Ремонтні роботи в приміщення НПЦ «Ксерокс» (50 кв.м) та коридору першого 

поверху навчального корпусу по вул. Федорова, 9 (36 кв.м). 

7. Виготовлення комплекту меблів для підсобного приміщення спортивного залу в 

кількості 3-х шаф). 

8. Виготовлення меблів для встановлення в житлових кімнатах п’ятого поверху 

гуртожитку ( 14-ти шаф,  28-ми спарених приліжкових тумбочок, спинки 14-ти ліжок). 

9. Опорядження дверних укосів в 14-ти кімнатах гуртожитку плитами  

ДСП неламінованих). 

10. Опорядження підлог в 14-ти житлових кімнатах гуртожитку (паркетне покриття, 

покриття з ДСП чорнових). 

11. Виготовлення 2-х дверних шаф для встановлення у виробничих приміщеннях 

їдальні навчального закладу. 

12. Виготовлення 3-х дверних шаф в кількості 2 шт. для зберігання речей учнів для 

встановлення у виробничих приміщеннях їдальні училища . 

13. Виготовлення шаф для встановлення в приміщенні різального цеху навчального 

корпусу по вул. Федорова, 9 в кількості 3-х шт. 

14. Виготовлення столів одномісних для встановлення в приміщенні НПЦ 

навчального корпусу по вул. Федорова, 9 в кількості 18-ти шт. 

15. Виготовлення шаф-тумб для столярної майстерні в кількості 6 шт.. 

16. Здійснено поточні ремонти приміщень коридорів та навчальних кабінетів корпусу 

по вул. Плужника, 6 (ІІІ поверх). 
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17. Здійснено  поточний ремонт меблів житлових кімнат учнівського гуртожитку по 

вул. Випасовій, 11. 

Учні та майстри в/н будівельних професій під час виробничої практики виконували 

ремонтно-оздоблювальні та лицювальні роботи: 

- в приміщенні Львівського державного Палацу естетичного виховання молоді; 

- в приміщенні навчального корпусу ДНЗ «Львівське ВПУ комп’ютерних 

технологій»; 

- ВСП національно-педагогічного університету ім. М. Драгоманова; 

- виконання приватних замовлень. 

Обсяг продукції  та платних послуг 

Будівельного відділення 

за період 01.09.2019-26.06.2020 р. 

1. Ремонтно-оздоблювальні роботи в приміщеннях  

5-го поверху гуртожитку, вул. Випасова 11. — 18255,58 грн. 

2. Фарбування житлових кімнат 2-го поверху  

гуртожитку, вул. Випасова, 11                       — 4000,00 грн. 

3. Опорядження віконних укосів,  

реставрація підвіконників, фарбування дверей, 

перегородок                                                       — 4624,12 грн. 

4. Ремонтно-оздоблювальні роботи в приміщеннях 

коридорів та місць загального користування  — 5391,22 грн. 

5. Виконання ремонтних робіт (часткове  

пофарбування цоколя) фасаду біля їдальні     — 1385,00 грн. 

       Разом:            — 29685,92 грн. 

6. Виготовлення столярних виробів з власного матеріалу:  

6.1. Виготовлення шаф 2-х дверних в кількості 2-х од. — 6402,99 грн. 

6.2. Реставрація столів для їдальні в кількості 6 од.       — 2334,75 грн. 

6.3. Виготовлення столу для кабінету ст. майстра          — 1553,89 грн. 

6.4. Виготовлення шаф 3-х дверних в кількості 2-х од.  —  5855,00 грн. 

6.5. Виготовлення столів для навчально-практичного  

центру в кількості 18 од.    (вул. Федорова, 9)                 — 8276,01 грн. 

6.6. Виготовлення полиць та 2-х шаф для різального 

 цеху   (вул. Федорова, 9)                                                    — 3000,00 грн. 
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6.7. Виготовлення спарених при ліжкових тумб  

для встановлення в житлових кімнатах 5-го  

поверху гуртожитку в кількості 27 од.                          — 26300,80 грн. 

6.8. Виготовлення 3- х дверних шаф  для 

житлових кімнат 5-го поверху гуртожитку  

в кількості 14 од.                                                              — 37205,39 грн. 

6.9. Опорядження дверних укосів житлових 

кімнат 5-го поверху з плит ДСП                                    —16932,45 грн. 

6.10. Опорядження підлог у житлових кімнатах 

5-го поверху гуртожитку                                               — 10127,99 грн. 

 

                 Разом:               — 117989,27 грн. 
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Перелік замовників кваліфікованих робітників  

у період з 01.09.2019 р. до 26.06.2020 р. 

з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

Група № 202, майстер виробничого навчання Глинська Б. М. 

- ПП с. Крехів, вул.. Б. Хмельницького, 29; 

- МПМ «Вітас», с. Малахів, вул.. Київська, 18а 

- ФОП «Тунісь», м. Львів, вул.. Винниця, 2б 

- ТзОВ «Електронмаш», м. Львів, вул.. Шевченка, 315 

- «Автосервіс-Львів», м. Львів, вул.. Морінська, 14а; 

- СПД смт. Куликів, вул.. Пушкіна, 3б 

- ТзОВ «Автотранс-Дік», м. Львів, вул.. Шевченка, 317; 

- ТзОВ «Геслан», Жовківський район 

Група № 207, майстер виробничого навчання Мов’як Ю. О. 

- ТзОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», АЗС № ЛВ10, м. Львів, вул.. Липинського, 54а; 

- ТОВ «Статус Ойл», м. Рівне, вул.. Соборна, 442д; 

- СТО «Турбо- Дизель- Сервіс», м. Жовкла; 

- ПАТ «Укрнафта» АЗС № 13/025, м. Львів, вул.. Шевченка, 305  

- ПП «Охона і спец захист», м. Львів 

Група № 302, майстер виробничого навчання Гавришко С. В. 

- ТзОВ «Навігатор», смт. Щирець, Пустомитівський район; 

- ФОП «Василина Н. М.» , смт. Куликів, Жовківський район; 

- Фермерське господарство «Елегант», смт. Івано-Франкове, Яворівський район 

- Фермерське господарство «АГРО-М», с. Ожидів, Бузький район; 

- СТО «Комфорт», м. Городок 

- ПП «Ошибко О. Г.» с. Малахів, Жовківський район; 

- Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина» м. Львів,  

вул.. Хуторівка, 38 

Група № 507, майстер виробничого навчання Мов’як Ю. О. 

- ТзОВ «Компанія Сервіс-Центр», м. Львів, вул. Садова, 2а; 

- «Кузнецовське АТП_15637», м. Вараш, Рівненська область; 

- ФОП «Марголенко Ю. М.», Жовківський район. 
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Професійно-практична підготовка  

Навчально-виробнича діяльність поліграфічного відділення 

з 01. 09. 2019 р.— 26. 06. 2020 р.  
 

 

 

 

№ 
                    Обсяг  виготовленої  

та  реалізованої  продукції (робіт + послуги) 
Вартість, грн. 

1  Замовники (організації,  приватні особи)   

  

—  бланкова продукція 

 

 

11 355,90 
 

—  журнальна продукція 

 

18 269,88 

 
 

 

— книжкова та кольорова продукція 

 

20 892,50 

 

 

2 

 

 

 

Замовлення для ПТНЗ м. Львова та області 

 

 

 
 

 — бланкова продукція 5 165,72 

 — кольорова продукція 5 325,00 

 — журнальна продукція 49 636,30 

 — інформаційно-методична література 

 
16 650,00 

—  державні стандарти з робітничих 

      професій  ПТО 

 

 

 

– 

 

                                                                            Разом 127 295,30 

3 Обсяг виготовленої продукції 

для навчального закладу 

 

 
— бланкова продукція 2 592,74 

 — журнальна продукція                1 150,00 

—  кольорова продукція               15 188,51 

                                                                           Разом 18 931,25 
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Перелік замовників (організацій, приватних осіб) 

у період з 01.09.2019 р. до 26.06.2020 р. 

 

1. Львівський центр ПТО Державної служби зайнятості — навчальна та 

облікова документація.         

2. Берегівський ЛСП, Закарпатська область — виготовлення навчальних 

журналів. 

3. Погірцівське ВПУ — виготовлення свідоцтв.      

4. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівське училище 

фізичної культури» — облікова документація. 

5. Львівський поліграфічний коледж УАД — виготовлення навчальної 

документації 

6. Судовишнянський ПЛ — видрук блокнотів, календарів, оголошень. 

7. ЛКП «Центральне» — виготовлення журнальної продукції, бланків. 

8.   Миколаївська виправна колонія № 30 — журнально-бланкова продукція. 

9. ДЮСШ «Янтар» — навчально-спортивна документація, виготовлення 

кольорової продукції, буклетів. 

10. Львівський коледж м'ясної та молочної продукції Національного 

університету харчовиїх технологій — видрук вітальних листівок. 

11. ЛННЦ ПТО НПУ ім. М. Драгоманова — виготовлення номерних свідоцтв. 

12. ЛОПО професійна спілка працівників культури — видрук брошур 2-х 

видів. 

13. Навчально-молодіжний центр ім. Св. І. Боско — навчальна документація. 

14. Інтернат № 100, м. Львів — виготовлення бланкової продукції. 

15. Львівський історичний музей — видрук брошури. 

16. Фізичні особи — видрук посвідчень, виготовлення журналів, палітурок, 

сертифікатів. 

17. Професійно-технічні навчальні заклади м. Львова та Львівської області — 

навчальні журнали, запрошення, буклети, афіші, календарі, свідоцтва, посвідчення, 

залікові книжки, бухгалтерські книги, журнали для харчоблоку, медичного кабінету, 

бланкова продукція. 

18. НМЦ ПТО Львівської області — інформаційно-методична література. 

 

Державний навчальний заклад 

«Ставропігійське вище професійне училище м. Львова» 
— листівки профорієнтаційного спрямування щодо змісту освітньої діяльності 

навчального закладу, бланки, бухгалтерські книги; 

— виготовлення кольорової поліграфічної продукції для потреб навчального 

закладу — друк плакатів, грамот, дипломів, фотокниг, свідоцтв, газет, записників, 

щоденників, вітальних листівок, сертифікатів; 

— виконання палітурних робіт для потреб навчального закладу. 
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Підприємства м. Львова, Львівської обл. та інших областей України,  

що надають місця для проходження виробничої практики  

учням навчального закладу  
 

Проходження виробничої практики  

учнями поліграфічного відділення 

у період з 01.09.2019 р. до 19.06.2020 р. 

 

19. ТзВО «Торгівельно-виробнича компанія "Львівхолод"», м. Львів, 

вул. Угорська. 22 

20. Любельська сільська рада, Львівська область, Жовківський район, 

с. Любеля 

21. Комунальне підприємство «Громадське господарство», Львівська область, 

Сколівський район, смт. Славське 

22. НВК Андріївська ЗОШ, Львівська область, Буський район, с. Мармузовичі 

23. ЛНУВМБ ім. Гжицького, м. Львів 

24. ПП Мідик Б. М., Львівська область, Яворівський район, смт. Немирів 

25. ПрАТ «Волиньобленерго», Іваничівська філія, м. Луцьк. вул. Єршова, 4 

26. Топорівський НВК, Львівська область, Буський район, с. Топорів 

27. Глиницький НВК,  Львівська область, Яворівський район 

28. ФОП Скрипка В. Я., Тернопільська область, Борщівський район, 

с. Ланівці 

29. ФОП Долібан Б. С., м. Львів, вул. Мисливська, 29/53 

30.  ПП «КАНТРАНСБУД»,м. Львів, вул. Сумська, 1 

31. Управління соціального захисту населення Жовківської РДА, м. Жовква, 

вул. Львівська, 3 

32. Липівська сільська рада, Івано-Франківськ область, Рогатинський район, 

с. Липівка, вул. Місточок, 8 

33. Комунальний заклад «Соціальний готель» управління «Служба у справах 

дітей» ЛМР, м. Львів, вул. Городоцька, 163а 
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34. Стрілковицька сільська рада, Львівська область, Самбірський район, 

с. Стрілковичі, вул. Самбірська, 42 

35. ФОП «Остапів Р. Ю.», місто Львів, Залізничний район, вул. Городоцька 

36. ТзОВ «Дефенс Юкрейн», місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ 

КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 59, корпус 42 

37. ТзОВ «Шилінг», місто Львів, вул. Леся Курбаса, 4/8 

38. ФОП «Ключковська Г. Ю.». Львівська обл., Золочівський район, село 

Куровичі, проспект Лесі Українки 

39. ПП «Ліпс», Львівська обл., Буський район, село Задвір'я 

40. ФОП «Морозова Ж. Б.», Львівська обл., Буський район, смт. Красне, 

вул. Шквченка, 9 

41. Малнівсько-Волянська сільська рада Львівська область, Мостиський р-н, 

с. Малнівська Воля, вул. Отця Дуцька, 91 

42. Перукарня «Креатив» (ФОП Кінаш Г. В.), м. Львів, вул. Сихівська. 16а 

43. Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м. Львова, м. Львів, вул. Скісна, 1 

44. Зіболківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовківської районної ради,вул. 

Шевченка, 5, с. Зіболки, Жовківський район, Львівська область 

Малнівська сільська рада Мостиського району, Львівська обл., Мостиський р-н, с. 

Малнів, вул. Центральна, 1 
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Навчально-виробнича діяльність відділення громадського 

 харчування та сфери послуг 

Для власних потреб навчального закладу впродовж звітного періоду учнями та 

майстрами в/н з професії «Кухар, Офіціант» та «Перукар (перукар-модельєр)» під 

час виробничого навчання та виробничої практики виконані роботи: 

 

1. Приготування комплексних обідів для учнів, згідно затвердженого меню  

в їдальні навчального закладу, впродовж навчального року. 

2. Виготовлення хлібо-булочних виробів та кулінарних виробів, реалізація їх   

в учнівському кафе впродовж навчального року. 

3. Виконання замовлень фізичних осіб (святкування урочистих подій). 

4. Приготування страв та сервірування святкових столів на замовлення 

фізичних осіб. 

5. Виробнича діяльність за навчальний рік з 02.09.2019 р. – 26.06.2020 р.: 

- майстер в/н Михайлів Ю. В., гр. № 21, 31, під час виробничої практики і 

виробничого навчання за перукарські послуги — 24 тис. 78 грн. 

- майстер в/н Бокало О. М., гр. № 12, під час виробничого навчання — 24 тис. 99 

грн. 

- майстер в/н Горна Т. В., гр. № 22, та Петришин Г. Б., гр. № 32, під час 

виробничої практики і виробничого навчання за приготування комплексних обідів 

— 173,39 грн. 

6. Оновлення матеріально-технічної бази:  

- встановлення  у приміщенні кухні їдальні шаф в кількості 2-х од. для посуду та 

сипучих інградієнтів; 

- придбано посуд для бенкетів; 

- встановлено у виробничих  приміщеннях їдальні 3-х дверні шафи в кількості  

2-х од. для зберігання санітарного одягу; 

- демонтаж газової плити в приміщенні кухні їдальні; 

- придбано для навчально-виробничої майстерні № 2 з професії «Перукар 

(перукар-модельєр)» пересувну тумбу-столик для інструментів та розхідних 

матеріалів перукаря. 

7. Перелік підприємств-замовників кадрів  з професій: 

7.1. «Перукар (перукар-модельєр)»: 

- ТзоВ «Елегія» м. Львів, вул. Грінченка, 6а; 

- салон-краси «Крокус» м. Львів, вул. Сахарова, 82; 

- ПП Вовк О. Л. м. Новояворівськ; 

- салон краси м. Ходорів; 

- перукарня «Гармонія» м. Новояворівськ; 

- перукарня «Маленька мрія» м. Львів, вул. Окружна, 62; 

- салон перукарня «Б’юті Стар» м. Львів, вул. П. Панча, 12; 

- перукарня «» м. Львів, вул. Кульпарківська, 124; 

- салон «Лайм» м. Львів, вул. Cянська 9/9; 

- салон краси «Beauty Clubok» м. Львів, вул. І. Франка, 104; 
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- перукарня «Б’юті» вул. Б. Хмельницького, 275а. 

7.2. «Кухар. Офіціант»  

- ФОН «Садове товариство буд 39-а» м. Львів, вул. Будівельника, 1; 

- пекарня «Львівська випічка» м. Львів, вул.. Сахарова; 

- піцерія «Пепіто» м. Львів, вул. Яворського, 1; 

- бар «Галина» м. Львів, вул. Студентська, 16; 

- бістро «Час поїсти» м. Львів, вул. Староєврейська, 12; 

- бар «Гостро – лаб Гальба» вул. Св. Теодора, 8; 

- ФОП м. Городок кафе «Шашличний»; 

- кафе м. Львів, вул. Довженка 14/57; 

- ресторан «Перлина» смт. Шкло; 

- ФОП  Куницька І. Р. м. Львів, вул.. Підголоском 21; 

- ФОП «Войтович М. В. с. Сокільники 

- Ременівський ДНЗ «Зернятко» с. Ременів, Кам’янко-Бузького р-ну; 

- ФОП Добро вольський М. В. м. Львів, вул. Свещецького 27; 

- ФОП Зеник І. Я. смт. Славськ вул. І. Франка 230/13. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Підготовлено системи теплопостачання до опалювального сезону 2019-2020 н. р. в 

усіх навчальних корпусах училища та в гуртожитку і складено відповідні акти готовності 

2. Проведено повірку лічильників обліку холодної води в навчальному корпусі по 

вул.  

Є. Плужника, 6 та гуртожитку по вул. Випасова, 11 

3. Перевірено міцність кріплень класних дошок, стендів та експозицій в коридорах, 

навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях. 

4. Здійснено очищення підвальних, складських приміщень та горища. 

5. В приміщенні гуртожитку проведено заміну розеток житлових кімнат в кількості 

десять штук. 

6. В приміщеннях гуртожитку п’ятого поверху проведено заміну віконних блоків  

в житлових кімнатах та в місцях загального користування в кількості 20-ти штук. 

7. В приміщеннях ізоляторів гуртожитку придбано: мат раси, подушки, ковдри, 

постільні комплекти в кількості 12 комплектів. 

8. В приміщеннях електрощитових гуртожитку та в цеху механічної обробки 

деревини навчального корпусу на вул. Плужника,6 встановлено сертифіковані 

протипожежні двері в кількості 2-х одиниць. 

9. В навчальному корпусі по вул. Є. Плужника, 6 придбано 3 комплекти до пожежних 

кранів (ствол, рукав, вентиль, вогнегасник) та доукомплектовано окремі приміщення 

вогнегасниками та протипожежними знаками. 

10. В підвальному приміщенні під їдальнею частково проведено заміну труб 

водопостачання довжиною 20 пог. м. 

11. У зв’язку з пандемією COVID-19 для навчального корпусу за адресою  

вул. Є. Плужника, 6 для вимірювання температури працівників та відвідувачів закладу 

освіти придбано безконтактний термометр. 

12. З метою підготовки навчальних корпусів і гуртожитку до нового навчального року 

здійснено частковий ремонт м’якої покрівлі даху в навчальному корпусі на  

вул. Є. Плужника, 6: 

над актовим залом — 160 кв. м.; 

над навчальними кабінетами — 480 кв. м. 

13. В гуртожитку над центральним входом власними силами влаштовано односкатний 

дах площею 20 кв. м. 
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14. У навчальному корпусі на вул. Є. Плужника, 6 (3-й поверх) здійснено поточний 

ремонт мережі водовідведення з подальшим облаштуванням зовнішнього вигляду (зашито 

плитою ДСП). 
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Фінансові надходження та видатки навчального закладу 

за період 01.09.2019 до 26.06.2020 р. 

Доходи по спецреєстраційному рахунку за 2019-2020 навчальний рік становлять 

– 844230 грн., в тому числі: 

поліграфічні послуги   - 171815 грн.  

будівельні послуги   - 46481 грн. 

столярні послуги     - 4000 грн. 

перукарські послуги   - 24078 грн. 

виробнича діяльність кухарів  - 198380 грн. 

виробнича практика   - 213000грн. 

платне навчання    - 36500 грн. 

винаймання гуртожитку   - 137500 грн. 

винаймання приміщень   - 8836 грн. 

діяльність музею    - 3640 грн. 

Видатки по спеціальному фонду за 2019-2020 н.р. становлять  

– 947570  грн., в тому числі: 

заробітна плата    - 160000 грн. 

нарахування на заробітну плату  - 35835 грн. 

матеріали     - 416030 грн. 

продукти харчування   - 209215 грн. 

надання послуг    - 70650 грн. 

курси підвищення кваліфікації            - 700 грн. 

відрядження               - 10 640 грн. 

комунальні послуги   - 32500 грн. 

вивіз сміття                                             - 12000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 52 

Доходи по загальному фонду становлять - 15171126грн. 

 Видатки по загальному фонду за звітній період становлять  

– 15171126 грн., в тому числі:  

заробітна плата    - 9126226 грн. 

нарахування на заробітну плату - 1913643 грн. 

матеріали (обов’язкові виплати  

дітям-сиротам та  

придбання матеріалів)   - 180300 грн. 

продукти харчування   - 515736 грн. 

надані послуги    - 127550 грн. 

тепло      - 975420 грн. 

вода      - 48340 грн. 

електроенергія    - 158560 грн. 

 природний газ    - 126100 грн. 

вивіз сміття                                             - 4150 грн. 

матеріальна допомога 

при працевлаштуванні   -54396  грн. 

стипендія     - 1936805 грн. 

курси підвищення кваліфікації             - 3900 грн. 

  

 

  

 

 

Директор ДНЗ 

«Ставропігійське ВПУ м. Львова»       І. В. Бурак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


