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Звіт директора  

ДПТНЗ «Тернопільське вище професійне училище 

ресторанного сервісу і торгівлі» про роботу за 2020-2021н.р. 

 
Предметом діяльності навчального закладу є первинна професійна 

підготовка, професійно-технічне навчання. Головним завданням є 

забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до 

покликань, інтересів і здібностей, стану здоров’я, з метою задоволення 

потреб підприємств у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку 

робітниках. 

Первинна професійна підготовка здійснювалась за 7 інтегрованими 

професіями 557 здобувачами освіти, 2 напрями молодшого бакалавра, 46 

студентів та професійно-технічне навчання з 5 професій: 

електрогазозварювальник, кухар, офіціант, пекар, кондитер. 

 Первинну професійну підготовку отримали: на основі базової освіти – 

162 здобувачі освіти, на основі повної загальної  освіти – 37 здобувачів 

освіти, молодший бакалавр – 25 студентів, професійно-технічне навчання – 

36 слухачів. 

 Кількість здобувачів освіти, прийнятих на навчання у 2020-2021 н.р. – 

212: робітнича кваліфікація – 182, молодший бакалавр – 30. 

 Кількість випускників у 2021 році становить 224. Перехідний 

контингент станом на 01 червня 2021 року становить 404 здобувачі освіти. 

 Робота училища забезпечується інформаційним супроводом. На сайті 

та офіційних сторінках у соціальних мережах училища висвітлюється життя 

закладу, новини, важливі події, участь у конкурсах та масових заходах. За 

допомогою електронної пошти здійснюється листування та обмін 

інформацією. Діє учнівський парламент, президент Діана БОБРИНЕЦЬ. 

- Диплом отримали 117 здобувачів освіти, 7 – отримали свідоцтво про 

присвоєння робітничої професії, з них – 24 дипломи з відзнакою. 

- Творчий проєкт Тимофія БАБІЯ з предмета «Технологія» на тему: 

«Електрозварник для дітей різного шкільного віку» під керівництвом майстра 

в/н Ірини МУЗИКИ здобув почесне ІІ місце. 

 Творчий проєкт «Математика в моїй професії» здобувача освіти 24 

групи Олександра БРЕГІНА під керівництвом викладача Іванни БОДНАР 

здобув ІІ місце. 

 Творчий проєкт «Віхами новітньої історії державотворення України» 

Максима ДЗЬОБИ під керівництвом викладача Тетяни САВЕНКО здобув ІІІ 

місце. 

 Христина ГАЛУШКА отримала І місце в училищному конкурсі 

професійної майстерності з професії «Кондитер», майстер в/н Леся 

ЗБОРОВСЬКА. 

 Володимир ВІСКУП посів ІІ місце у ІІ етапі конкурсу професійної 

майстерності з професії «Електрогазозварник», майстер в/н Володимир 

МАТИСЮК. 
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 У конкурсі «Панацея молода», що проводив Національний 

фармацевтичний університет, брала участь Уляна АНТОНОВА в номінації 

«Екологія», наукова розробка опублікована у фаховому журналі, керівник 

викладач Марія ГОЛУБ. 

 З нагоди дня народження Тараса ШЕВЧЕНКА відзнятий відеоролик 

«Завжди актуальний, завжди на часі, завжди в тренді» здобувачами освіти І 

та ІІ курсів, керівники викладачі Оксана ВИННИЦЬКА та Марія ЧАШКА. 

Придбано: 

- Барна станція – 9 090 грн. 

- Кондитерський інвентар – 2 000 грн. 

- Меблевий інвентар – 106 500 грн. 

- Офісне устаткування – 11 500 грн. 

- Сантехнічне обладнання – 17 500 грн. 

- Будівельні матеріали – 260 000 грн. 

- Електричні побутові прилади – 9 300 грн. 

Основне завдання у фінансово-господарській діяльності 

1. фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності. 

2. Пошук резервів збільшення доходів. 

Основні фінансові видатки: 

1. Фонд оплати праці по освітній субвенції – 3 млн. 600 тис. 

2. Фонд оплати праці по місцевому бюджету – 17 млн. 600 тис. 

Стипендія – 3 млн. 450 тис. 

Комунальні послуги – 1 млн. 100 тис. 

Виплати дітям-сиротам на харчування і працевлаштування – 570 тис. 

3. Власні фінансові надходження протягом серпня 2020 – червня 2021 

року: 

- від виробничої практики – 930 тис. грн. 

- інші надходження – 430 тис. грн. 

- Професійну та загальноосвітню підготовку здійснюють 134  працівники, з 

них 91 педагогічний працівник, 43 – обслуговуючий персонал. 

1. Викладачі, вихователі, методисти, практичний психолог, 

бібліотекарі: 

Вища категорія – 36 

І категорія – 5 

ІІ категорія – 1 

Спеціаліст – 0. 

2. Майстри в/н: 

14 тарифний розряд – 28 

13 тарифний розряд – 5 

12 тарифний розряд – 0 

11 тарифний розряд – 0. 

Присвоєні педагогічні звання: 

3. Викладач-методист – 8 

Старший викладач – 12 
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Відмінник освіти – 7 

Майстер І категорії – 8 

Майстер ІІ категорії – 13. 

Творчі успіхи педагогів: 

 Викладачами Зіною ТИХОНЧУК, Марією БУРБАН, Тетяною 

СКОЧИЛЯС проведено відкриті уроки. 

 Майстрами в/н Галиною ПОПОВИЧ, Любов’ю ВОВЧАК, Василем 

РОМАНІВИМ, Раїсою МАРЧУК, викладачем Наталею КОМЕНДАТ 

проведені майстер-класи. 

 Відбулися 4 педагогічні ради, 2 позачергові – допуск до державної 

кваліфікаційної атестації, затвердження сертифікатів про підвищення 

кваліфікації. 

 Викладач професійно-теоретичної підготовки Оксана ЛЯЩИНСЬКА 

виборола ІІ місце у конкурсі кабінетів «Кондитерське виробництво», Ніна 

ДУМА – ІІІ місце у конкурсі кабінетів «Обладнання підприємств 

харчування», Оксана КУЛИНИЧ – ІІ місце у конкурсі методичних розробок з 

виробничого навчання з професії «Кондитер». 

 Викладачем Тетяною БЛЯХОЮ організовано і проведено «Руханку». 

 Марія ГОЛУБ підготувала відео-трек «Чорнобиль-35», отримала 

диплом ІІ ступеня. 

 Ольга ГУК брала участь у Всеукраїнському конкурсі «Грінвіч Про». 

   14 травня до Дня Європи в Україні викладач географії  Людмила 

КРАМАР організувала та провела урочисті заходи на території навчального 

закладу, у навчальному корпусі підготовлена тематична виставка учнівських 

доробків на дану тему. 

До Дня вишиванки викладачі та майстри виробничого навчання 

влаштували барвистий парад вишиванок, які переконливо довели, що 

сучасність поєднується з традицією, модний тренд, який підкорив світ.  

До Міжнародного Дня захисту дітей Лариса СОБЧАК провела 

психолого-практичне  заняття з елементами тренінгових вправ «Знаємо та 

реалізуємо свої права», цікаві вікторини, бурхливі обговорення, відверта, 

щира розмова і висновок, який засвоїли хлопці «Прагнучи відстояти свої 

права, не порушуй прав інших!» 

  1 червня під час свята з нагоди Дня захисту дітей, організованого в 

парку ім. Тараса ШЕВЧЕНКА Тернопільською міською радою та БВ 

«Карітас Тернопіль» наші викладачі, майстри та здобувачі освіти навчали 

тернополяток мистецтву карвінга й складання серветок, розпису пряників й 

водінню авто. 

  3 червня відбувся «День здоров’я» під гаслом «Швидше! Вище! 

Сильніше!», який організували і провели керівники кафедри фізичного 

виховання, 14 наставників змагалися у спортивних змаганнях, футбольному 

турнірі із здобувачами освіти. Відбувся флешмоб за участі всіх працівників 

закладу з метою популяризації здорового способу життя – керівник Микола 

ТИМОЩУК.  
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  Керівники гуртків Віктор КОНКУЛЬОВСЬКИЙ та Марія 

КОНКУЛЬОВСЬКА підготували звіт художньої самодіяльності, брали участь 

у Міжнародних фестивалях народної творчості в Словенії, де завоювали 

Гран-прі, організували виступ у військовій частині до Дня Захисника 

України. 

  - Школа молодого педагога є складовою частиною системи 

підвищення кваліфікації викладачів і об’єднує викладачів з вищою та 

середньою спеціальною освітою, що мають стаж менше 3 років і 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  

- Забезпеченість підручниками складає : 

         Загальноосвітня підготовка – 100% 

        Професійно-теоретична підготовка – 90%. 

- Задля безпеки освітнього середовища:Встановлено 

відеоспостереження, навчання та перевірку знань пройшли керівник, 

відповідальний за електробезпеку, інженер з охорони праці у 

Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана 

ПУЛЮЯ, у Держгірпромнагляді, лютий 2021 року, навчання та 

перевірку знань з ЦЗ пройшли керівник, заступник директора Степанія 

КОРОЛЬ. Створено куточки з ОП в кожному навчальному кабінеті і 

майстерні. 

-  Основні партнери та роботодавці: 

1. ПП «Торговий дім «Газсервіс». 

2. ПП «Моноліт». 

3. ТОВ «Фірма Реал». 

4. Тернопільавтотранс. 

5. ФОП Муц О.І. 

6. ТОВ «Микулинецький Бровар». 

7. ПВПК «Джеміні». 

8. ТРК «Сапсан». 

9. Бар-магазин «Оріон». 

10. Фабрика піци. 

Потужні підприємці, з якими розпочато співпрацю: 

1. ТзОВ «Бучачагрохлібпром». 

2. ТОВ «Тернопільхлібпром». 

3. ФОП Маціпура С.В. 

4. Тернопільводоканал. 

     - У березні на базі ДПТНЗ  «Шкільне харчування по-новому» кращі 

шеф-кухарі громадського харчування  України складали меню здорового 

харчування, демонстрували новітнє кухонне обладнання, вправлялися у 

фаховій майстерності. 

    Керівник закладу та методисти училища приймали участь у 4-ох денній 

імплементації організованої  Департаментом (управління ) освіти і науки 

спільно з Американськими радами з міжнародної освіти у рамках «Співпраця 
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між закладами профтехосвіти та місцевим бізнесом. Кращі практики» (з 30 

березня по 7 квітня 2021 р.) 

Навчальний заклад співпрацює з спортивно-оздоровчим табором 

«Прибрежний», де зараз проходять практику 35 здобувачів освіти під 

керівництвом 5 майстрів в/н. 

 Важливим напрямком роботи ПТНЗ є нетрадиційні, інноваційні  

підходи до організації навчально-виховного процесу, у вересні 2021 р. 

навчальний заклад розпочав участь у німецько-українському проєкті 

«Покращення  професійно-технічної освіти України за участі Ремісничої 

Палати Дрездена». 

 Обмін досвідом для педагогічних працівників та учнів відбуватиметься 

на місцях в Україні та в навчальному центрі Ремісничої Палати Дрездена. 

Участь у проєкті дасть можливість здобувачам освіти освоїти практичні 

навики на підприємствах Німеччини. Ціль даного проекту покращити 

професійно-технічну освіту, сталий розвиток економіки, залучити місцеві 

підприємства до співпраці з  професійно-технічною освітою,  задля 

покращення професійно-технічної освіти в Україні та підтримки підтримки 

реформ профтехосвіти в Україні. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


