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роботи директора Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне художнє училище» 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Державний навчальний заклад «Львівське вище професійне художнє 

училище» є закладом професійної освіти третього атестаційного рівня, що здійснює 

підготовку робітників високого рівня кваліфікації з будівельних та художніх 

спеціальностей та професій, а також перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працюючих робітників, а також осіб з числа ВПО. Училище займає гідне місце 

серед закладів професійно-технічної освіти України, є знаним та відомим в Україні 

та поза її межами. 

Діяльність Львівського вищого професійного художнього училища 

відповідає візії та стратегічній меті закладу: 

- Демократизація (забезпечено право на вільне вираження 

працівниками та здобувачами освіти усіх питань та пропозицій щодо організації 

навчально-виховного процесу, що передбачено на зборах трудового колективу, 

засіданнях Педагогічної ради, засіданнях методичних комісій, інструктивно-

методичних нарадах, засіданнях учнівського самоврядування, батьківських зборах) 

- Націотворчість і гуманізація освітнього процесу (приділяється 

першочергова увага формуванню національної свідомості та патріотичного 

світосприйняття відповідно до принципів гуманної педагогіки) 

- Толерантність і варіативність (забезпечення можливості здійснення 

освітнього та виробничого процесу та здобуття професій та спеціальностей у 

змінних зовнішніх обставинах, а також згідно з особистими особливостями та 

здібностями, інклюзивне навчання, адаптивне управління) 

- Ступеневість і якість освіти (використовуються численні методи, 

прийоми, засоби, що забезпечують здобуття якісної загальної та професійної освіти 

шляхом послідовної ступеневої підготовки та надання можливості для подальшої 

освіти та працевлаштування, забезпечення якісної  первинної професійно-технічної 

освіти; підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників) 

- Відкритість та інтеграція у європейську системи професійної  

освіти (продовжується співпраця з іноземними партнерами, організовуються 

тренінги та майстер-класи міжнародного спрямування, принцип відкритості є 

базовим у плануванні та підсумках роботи, інформатизація та технологізація 

професійної діяльності) 

- Адаптація до змін, системність і гнучкість (оновлення змісту освіти 

відповідно до вимог часу та розвитку суспільства, швидке реагування та 

пристосування до зовнішніх обставин: дистанційне навчання у зв’язку з Covid-19, 

дистанційне та змішане навчання у зв’язку з воєнним станом). 

Протягом 2021-2022 н.р. відбулося чимало подій, які значно вплинули, 

змусили коригувати, пристосовувати до змінного середовища усю систему роботи 

навчального закладу, зокрема – карантин спричинений Covid-19, який 

унеможливив очну форму роботи усіх ланок діяльності училища, а також воєнний 



стан, що триває й досі та вимагає швидкої відповіді на потреби і запити, які 

виникають щоденно. 

Тим не менше, адміністрація Львівського вищого професійного 

художнього училища спільно з педагогічними та іншими працівниками, а також 

заручившись підтримкою, прийняттям, допомогою та розумінням наших учнів, 

зуміли забезпечити системність у нашій роботі та виконання, поставлених 

заздалегідь, ключових завдань. 

Зокрема, на належному рівні було організовано дистанційне навчання, а це 

використання  онлайн-сервісів та платформ, відповідно зміна формату викладання 

та споживання інформації: методи, прийоми, засоби навчання та виховання зазнали 

змін. Тим не менше, залишилися всі форми діяльності: фронтальна, групова, 

індивідуальна, що передбачало проведення навчальних занять, семінарів, майстер-

класів, виховних годин тощо. Виробнича та господарська робота здійснювалась 

згідно з плануванням та відповідала змінам, що виникали щоденно. Виховна та 

позанавчальна робота, робота соціально-психологічної служби акцентувалась на 

питаннях безпеки, подолання стресу, страху та формуванні національно свідомої, 

активної особистості. З часу повномасштабного вторгнення росії на українські 

землі виконання завдань лише посилилось та додалось, адже училище стало 

прихистком для більше, ніж 700 внутрішньо переміщених осіб.  

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

 

1. Формування багатовимірного освітнього простору для здобувачів 

освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного 

розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, 

інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, здатної до інтеграції з 

європейським співтовариством. 

- навчання, різноманітні форми дистанційної роботи 

- інклюзивне навчання (сурдо-переклад, індивідуальний підхід, 

інклюзивний простір для особистісного та професійного розвитку та фізичного і 

психологічного розвантаження) 

- заходи міжнародного характеру (майстер-класи, семінари від іноземних 

партнерів) 

- розвиток навичок з тайм-менеджменту та підприємницької діяльності 

- участь у фахових та предметних конкурсах, розробка власних start-up-ів. 

2. Допрофесійна  підготовка учнів шкіл. Створення на базі училища 

профцентру. Розвиток пілотного проєкту з професійної орієнтації школярів 

«Успішна кар’єра».  Зміна формату профорієнтаційних заходів від початкової 

школи до старшої. 

- уроки трудового навчання 

- виїзні майстер-класи у школах Львівщини 

- майстер-класи у громадських установах: бібліотеки (на Повітряній, 

Smart-бібліотека на Рясному), культурно-мистецьких центрах (Палац мистецтв) 

- майстер-класи для дітей ВПО 

- предметні виставки 

- дні відкритих дверей 

 



3. Підтримка  позитивного  іміджу навчального закладу шляхом  

запровадження іміджевих заходів регіонального спрямування: ярмарки, 

фестивалі, творчі звіти, спортивні турніри; 

- виїзні майстер-класи 

- волонтерська діяльність 

- участь у фахових конкурсах 

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до 

особистості учасників освітнього процесу. 

- панування демократичного стилю здійснення навчально-виховної роботи 

- ознайомлення з правами та обов’язками учнів 

- забезпечення права на вільне висловлювання та особистісне 

самовираження 

- діяльність Учнівського самоврядування 

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно з 

чинним законодавством (очна, дистанційна).  

- очна  

- дистанційна (СOVID-19, воєнний стан) 

- змішана (воєнний стан) 

- консультування та роз’яснення роботи у визначених режимах. 

6. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими 

освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).  

- індивідуальний підхід до учнів з особливими освітніми потребами 

- сурдо-переклад для учнів з вадами слуху 

- релізація проєкту «Інклюзивний простір» 

7. Забезпечення  та зміцнення морального та фізичного здоров’я 

учасників освітнього процесу. Спільно з ДНЗ «Львівське ВПУ торгівлі та 

сфери послуг» впровадження мультипрофільного харчування за програмою 

Клопотенка «Сultfood» 

- інструктажі з дотримання безпеки життєдіяльності під час перебування 

на дистанційному навчанні, у воєнний час 

- участь учнів у спортивних змаганнях 

- забезпечення організованого здорового харчування 

8. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу згідно з 

Положенням про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.  

- організація проходження курсів підвищення кваліфікації 

- чергова атестація педпрацівників 

- мотивування педпрацівників до самоосвіти та підвищення фахової 

компетентності за допомогою онлайн-платформ (На Урок, Всеосвіта) 

9. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи 

закладу на веб-сайті навчального закладу  

- презентація нормативних документів,візії та стратегічної мети на веб-

сайті 

- презентація освітніх програм, розкладу навчальних занять, рейтингових 

списків зарахувань 

- розміщення оголошень про прийдешні події, а також звіт про минулі 

події, заходи профорієнтаційного характеру, міжнародні події, інклюзивну освіту, 

бухгалтерську звітність тощо. 



10. Подальший  розвиток міжнародного співробітництва 

- реалізація післяпроєктного супроводу з Фондом Ебергарда Шьока 

- модернізація матеріально-технічної бази училища, зокрема будівельного 

відділення за фінансової підтримки Фонду 

- участь учнів та педпрацівників у семінарах, навчаннях, майстер-класах 

іноземних партнерів 

11. Подальше оновлення матеріально-технічної бази (створення 

сучасної Дизайн-студії для фахових молодших бакалаврів; пошиття костюмів 

для реставраторів-малярів та реставраторів-столярів - 95 шт, закупка 

потужного домена WI-FI для якісного освітнього процесу в умовах карантину) 

Прозорість та відкритість діяльності Львівського ВПХУ наочно 

зображено через SWOT-аналіз, що передбачає висвітлення сильних сторін, 

слабких сторін, можливостей та загроз, що впливають на щоденну роботу та 

вирішення стратегічних завдань. 

 

КОНТИНГЕНТ УЧНІВ 

Основним ресурсом роботи Львівського вищого професійного художнього 

училища є наші учні: ми їх цінуємо і бережемо, запрошуємо на навчання 

зацікавлених, допомагаємо професійно самовизначитись та, якісно навчаючись, 

здобути фах, що допоможе зайняти гідне місце на ринку праці України. 

У сьогоднішніх реаліях відбувається переоцінка ставлення до професійно-

технічної освіти та професій і спеціальностей, за якими Львівське ВПХУ здійснює 

підготовку. Саме тому, ми дбаємо про формування контингенту широко 

розгорнувши профорієнтаційну роботу. На жаль, існують і слабкі сторони та 

загрози стосовно формування контингенту училища за останні роки. Це 

відображено у наступних таблицях та діаграмах. 

Сильні та слабкі сторони, можливості та загрози, здебільшого зовнішні, 

структуруємо за допомогою SWOT-аналізу. 



Перехідний контингент з минулого року становив 211 учнів.  

План держзамовлення на 2021-2022 н. р. 200 чоловік, з них: 

1. Кваліфікований робітник  

Регіональне замовлення                       – 175 чол. 

2. ФМБ                                  –  25 чол. 

Прийнято на навчання 2021 - 2022 н. р. – 136 чол.  

Кваліфікований робітник  

Регіональне замовлення     –  108 чол. 

ФМБ: «Дизайн»                                 – 28 чол. 

Станом на 01.11.2021 року контингент здобувачів освіти складав 352 

особи, з них: здобувачі освіти нового набору - 139 осіб, здобувачі освіти 

перехідних груп  – 213 осіб. Особливості розподілу здобувачів освіти за 

регіонами проживання станом на 01.11.2021 року відображено у таблиці 1.  

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Місце проживання, область 

 

Кількість осіб 

1 м. Львів  128  

2 Львівська область  180  

3  Інші області 44  

 Волинська область  5 

 Дніпропетровська область 2 

 Закарпатська область 2 

 Запорізька область 1 

 Івано-Франківська область 1 

 Луганська область 1 

 Одеська область 1 

 Рівненська область 2 

 Тернопільська область 2 

 Черкаська область 1 

 Чернівецька область 1 

 Хмельницька область 2 

 Житомирська область 1 

 Разом 352 

 

Після формування соціальних паспортів груп у вересні 2021 року було 

визначено 122 особи, які  належать до соціально-незахищених категорій 

здобувачів освіти, а саме:  

- сироти – 11 осіб,  

- інваліди – 34 особи,  

- з сімей ВПО – 1 особа,  

- з сімей учасників УБД  – 8 осіб 

- напівсироти – 19 осіб,  

- з багатодітних сімей – 38 особа,  



- чорнобильці – 3 особи,  

- з малозабезпечених сімей - 8 осіб. 

У квітні 2022 р. ще одна учениця гр. 136 Фостик Т. С. отримала статус 

дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Загалом протягом 2021 – 22 н. р. в училищі навчалось 12 дітей-сиріт, з 

них на повному державному забезпеченні знаходились 7 здобувачів освіти та 5 

здобувачів освіти з числа сиріт, які мають опікунів (піклувальників). 

Після детального аналізу стану здоров’я учнів було визначено, що у нас 

навчається 35 здобувачів освіти з інвалідністю: (з них: хлопців - 26, дівчат – 9). 

За цими результатами було сформовано 12 інклюзивних груп.  (табл. 2):  

Таблиця 2 

І 

курс 

Кількість у 

групі 

ІІ курс Кількість 

у групі 

ІІІ курс Кількість у 

групі 

101 3 201 1 301 2 

132 6 205 2 234 1 

136 5 232 8 3 1 

1 1 2 3 4 2 

Всього 15  14  6 

 

За напрямами економічної діяльності ми прийняли на навчання у 

2021 - 22 н.р. прийнято на навчання: 

- Виробництво художніх виробів - 92  ( при плані 100 чол.) 

- Реставраційні роботи   - 41  ( при плані 75 чол.) 

- Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи - 0 (при плані 

25 чол.)  

На базі повної загальної середньої освіти прийнято на навчання: 

з терміном навчання 9 місяців ( 24 ) - групу «Флористів» - 29 учнів (з них 

5 платників), з терміном навчання 1,5 – 2 роки - групу «Реставратор декоративно-

художніх фарбувань, маляр»- 22 учні ( 1 платник) 

На основі базової загальної середньої освіти з отриманням повної 

загальної середньої освіти прийнято на навчання (60) 

 «Живописець, вітражник»  - 22 учні  

 «Живописець, флорист»  - 18 учнів  

 «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» - 12 учнів; 

 «Реставратор виробів з дерева, столяр» - 8 учнів. 

На ІІІ ступені  продовжили навчання 25 учнів за професією  

  «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр» - 12 учнів: 

 «Вітражник» - 13 учнів. 

- кваліфікаційного рівня «молодший бакалавр»   групу за 

спеціальністю «Дизайн»  - 28 студентів 



Аналіз набору за напрямками економічної діяльності показує, що художні 

професії та спеціальності мають вищий попит серед абітурієнтів, хоча будівельний 

фах більше затребуваний на ринку праці. Все ж за будівельним, монтажним та 

ремонтно-будівельним напрямком набір за останні два роки не здійснюється. 

Відсутність набору на будівельні, монтажні та ремонтні професії 

пояснюється зокрема бажанням учнів здобувати вищий фаховий ступінь, що 

передбачається при опанування реставраційних професій. Все ж, весь керівний та 

педагогічний колектив працює над популяризацією будівельних професій та 

приділяє значної уваги збереженню та оновленню матеріально-технічної бази та 

модернізації методики підготовки фахівців будівельного відділення, зокрема 

завдяки фінансуванню та підтримці німецького Фонду Ебергарда Шьока 

(співпраця з 2008 року, у 2020 р. підписано Угоду про післяпроєктний супровід). 

Львівське вище професійне художнє училище здійснює інклюзивне 

навчання, зокрема у 2021-2022 році навчалося 36 учнів з особливими освітніми 

потребами. З цією метою організовано індивідуальний підхід до кожного з учнів, 

забезпечено супровід сурдо-перекладача, реалізовується проєкт зі створення 

Інклюзивного простору. 

Соціальний захист здобувачів освіти 

Справжнім викликом для команди психолого – педагогічного супроводу 

стала робота із дітьми з вадами слуху, адже навчання проводилось дистанційно і 

вимагало постійної присутності на заняттях перекладача-дактилолога. Так як у 

нас працює 1 особа на посаді перекладача-дактилолога, а груп у яких навчаються 

діти з вадами слуху є 5, то заняття доводилось проводити індивідуально у 

асинхронному режимі. Загалом протягом 2021/2022 н. р у закладі навчалось 18 

осіб-нечуючих.  

З метою проведення виробничого навчання та професійної реабілітації 

дітей з інвалідністю було укладено договір із Львівським обласним відділенням 

Фонду соціального захисту інвалідів на безповоротній та безоплатній основі про 



відшкодування витрат з надання освітніх послуг для  здобувачів освіти з числа 

дітей з інвалідністю (з вадами слуху) для 3 осіб на суму 14385,00 грн. 

Відшкодування витрат по групах перехідного контингенту здобувачів 

освіти з числа дітей з інвалідністю (нечуючих)  у 2021/22 н. р. становить 13462,86 

грн. 

Для здобувачів освіти із соціально незахищених категорій протягом 

2021 – 2022 н. р. було організовано гаряче пільгове харчування, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011 р. «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», із 

змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 

11 січня 2012 року N 1, від 18 січня 2016 року N 16.  

 

Харчування учнів соціально-незахищених категорій у 2021 - 22 н. р. (К-сть порцій) 

  Вер.21 Жов.21 Лис.21 Гру.21 Січ.22 Лют.22  Разом 

Пільгові категорії 

учнів 
476 231 

122 391 155 138 1513 

Сироти (к-сть 

порцій) 
62 37 

135 65 29 21 349 

Всього порцій   538 268 257 456 184 159 1862 

 

Харчування учнів 2021- 22 н. р.  Витрачено, грн 

  1 сем 2 сем Разом 

        

Пільгові категорії учнів 5535,64 230448,60 235984,24 

Сироти  123558,00 3760,00 127318,00 

Всього, грн 129093,64 234208,60 363302,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стипендіальне забезпечення здобувачів освіти у 2021-2022 н. р 

І семестр 2021-2022 н. р. 

  

Учні  

набору 

2021-22 н. 

р. 

За 

результата

ми             

успішності 

у                     ІІ 

семестрі  

2020-21 н. р. 

Всього 

учнів 

Сума 

Підвищена    3 3   

Академічна 126 175 301   

Соціальна  (діти-сироти) 5 6 11   

Соціальна (учні із вадами слуху, зору) 9 8 17   

Соціальна (пільгові категорії)   2 2   

Позбавлені стипендії   19 19   

Всього стипендіальне забезпечення    835363,52 

Грошова премія      21308,06 

Матеріальна допомога (в т.ч. діти-

сироти)       75331,00 

ІІ семестр 2021-2022 н. р. 

  

  

За 

результат

ами             

успішност

і у                     

І сем 2021-

22 н. р 

Всього 

учнів 
Сума  

Підвищена    13     

Академічна   268 268   

Соціальна  (діти-сироти)   12 12   

Соціальна (учні із вадами слуху)   11 11   

Соціальна (пільгові категорії)   3 3   

Позбавлені стипендії   29 29   

Всього стипендіальне забезпечення    2599725,25 

Грошова премія        0 

Матеріальна допомога (в т.ч. діти-сироти)       8800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

Життєдіяльність училища підтримується його колективом. 

  

 

Педагогічні працівники якісно та відповідально здійснюють навчально-

виховну та освітню діяльність, займаються самоосвітою та підвищенням свого 

фахового рівня, забезпечують системність та послідовність у підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів своєї справи за професіями та спеціальностями 

художнього та будівельного напрямків, за якими здійснюється підготовка учнів в 

училищі.  

Кількісний та якісний склад колективу 

Училище укомплектовано педагогічними працівниками згідно штатного 

розпису на 100% від потреби.  



Традиційність та методична база підтримується викладачами з великим 

досвідом роботи, новаторство – молодими викладачами та майстрами 

виробничого навчання. 

 

 Якісний склад педагогічного колективу 

у 2021 / 2022 навчальному році 
Загальна кількість викладачів у 2021/2022 навчальному році (станом на 

01.10.2021 року) складала 31 осіб (разом із сумісниками), з яких усі 31 мали вищу 

педагогічну освіту. Відповідно до дипломів про вищу освіту та за результатами 

атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні категорії: 

Спеціаліст 

Спеціаліст 

ІІ 

категорії 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

4 (13 %) 1 (3 %) 7 (23%) 19 (62 %) 
  

  Із загальної кількості педагогів мають педагогічні звання: 

-   «викладач-методист» – 3 (10 %) , 

-   «старший викладач»  – 7 (23 %), 

Загальна кількість майстрів виробничого навчання у 2021/2022 

навчальному році (станом на 01.10.2021 року) складала 17 осіб, з яких 13 має 

вищу педагогічну освіту. 3-є навчаються. Відповідно до дипломів про вищу 

освіту та за результатами атестації педагоги закладу мають такі кваліфікаційні 

категорії: 

Спеціаліст 
Спеціаліст 

ІІ категорії 

Спеціаліст 

І категорії 

14 (82 %) 3 (18 %) 0 (%) 
 

Із загальної кількості майстрів в/н мають педагогічні звання: 

-  «Спеціаліст  ІІ категорії» – 3 (18 %) , 

-  «Спеціаліст І категорії»   – 0 ( %), 

 



 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Виклики, які постали перед освітньою, навчально-виховною та навчально-

виробничою роботою за 2021-2022 н.р. колектив Львівського вищого професійного 

художнього училища прийняв та вдало організував підготовку 

висококваліфікованих фахівців художнього напрямку та будівельної галузі, а 

також посилено працював над формуванням в учнів національної самосвідомості, 

самоідентифікації себе у суспільстві та формуванні вміння молодого покоління 

реалізовувати свої здібності й таланти, знання, вміння та навички реалізовувати на 

ринку праці України. 

Навчальна робота училища спрямовувалась на забезпечення високої якості 

освіти з повним та своєчасним виконанням навчальних планів та освітніх програм. 

Протягом року навчання проводилось у різних формах: 3 31.01–

11.02.2022 р- дистанційне навчання, з 25.02-11.03. 2022 – вимушені канікули, з 

14.03-06.05.2022 – дистанційне навчання. Так як якість навчання знаходить своє 

відображення в професійній діяльності випускників училища, то було прийнято 

рішення з 09.05-30.06.2022 р. перейти на змішане навчання: теоретичні заняття – 

дистанційно, виробниче навчання та практика - очно.  

Значну увагу викладачі приділяли якості проведення занять. Під час 

дистанційного навчання, спричиненого COVID-19 та впровадженням воєнного 

стану заняття проводились на платформі Google Classroom G Suite for Education з 

виконанням онлайн-лекцій в Meet, створення конспектів уроків на платформі, 

відео-роликів, з використанням інших онлайн-інструментів для проведення 

лабораторно-практичних занять, створення тестових завдань, дискусій, круглих 

столів, виховних годин. Важливу роль відводилось на комплексне використання 



усіх можливих засобів зв’язку, відповідно до вимог організації дистанційного 

процесу навчання та методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 

2021/2022 навчального року затверджених 01.04.2022 р № 290.   

Результати навчальної діяльності учнів зафіксовано у журналах 

теоретичного та виробничого навчання. За результатами  навчальної діяльності 

учнів викладачами училища було сформовано звіти про вичитку годин, якість та 

успішність у групах та надано для проведення аналізу та дослідження. 

Успішність та якість із загальноосвітніх предметів у ІІ семестрі значно 

нижча ніж у І семестрі 2021/22 н. р. Це може бути пов’язане як із формою навчання 

(дистанційна), так і з воєнними діями у нашій країні, які змусили учнів 

адаптуватися до нових реалій життя та навчання: це і виїзд за кордон певної 

кількості дітей – 40 осіб, і адаптація до нових умов навчання та проживання, 

невизначеність та розгубленість батьків, що також мало великий вплив на 

навчальну діяльність учнів. 

За результатами навчання та виявленої при цьому успішності за ІІ 

семестр 2021-2022 н. р., призначено з 01.07.2022 р. підвищену 

ординарну(звичайну) академічну стипендію 5 здобувачам освіти (5%), соціальну 

стипендію 8 здобувачам освіти з числа сиріт та позбавлених батьківського   піклування 

(4%), соціальну стипендію 8 здобувачам освіти із числа дітей з інвалідністю 

(нечуючих),  дітей з інвалідністю по зору (4%) , соціальну стипендію 1 здобувачу 

освіти з малозабезпечених сімей та 1 здобувачу освіти з сім’ї учасника бойових 

дій, що навчаються за ОКР «Фаховий молодший бакалавр» і мають середній бал 

менше «7» (1%). Не отримуватимуть стипендію здобувачі освіти, що навчаються 

за ОКР «Кваліфікований робітник» і мають середній бал успішності менше «5» 

балів, а також здобувачі освіти,  що навчаються за ОКР «Фаховий молодший 

бакалавр» та мають середній бал успішності менше «7» балів – 16 осіб (9%). 

Всі  інші здобувачі освіти – 146 осіб (79%) , які успішно завершили ІІ 

семестр 2021/2022 н. р. отримають ординарну(звичайну) академічну стипендію. 

Враховуючи перехідний контингент учнів на 2022/23 н. р., а це 185 осіб - 9% з 

них не отримуватимуть стипендію у І семестрі 2022/2023 н. р.  

Перевірні контрольні роботи із загальноосвітніх предметів, результати 

ЗНО та Мультипредметного тесту (цьогоріч), а також результати Державних 

кваліфікаційних атестацій показали, що учні підвищують рівень знань із 

загальноосвітніх предметів, а також показують високі результати професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки. 

Учні зайняли призові місця на предметних конкурсах: Міжнародному 

мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка; Міжнародному конкурсі ім. Петра Яцика; «Батьківщина мого серця», 

«Герої сучасності моєї Батьківщини», а також конкурсах фахового спрямування: 

конкурс від фірми ROSA "Герої відомих картин в сучасному трактуванні" серед 

студентів художніх навчальних закладів  України; «Творчості проміння золоте», 

який пройшов під гаслом: «Все буде Україна» у номінації «живопис» відзначено 

грамотами та подяками Анастасію Пилип’юк, Софію Куліш, Вікторію Морозюк, 



Софію Помірко, Анастасію Толстокорову, Анастасію Щипанську, Івана Яночко; у 

номінації «Авторська поезія» ученицю гр. 102 Надію Захарову; у номінації «Різьба 

по дереву» - учня гр. 304 Дениса Гаджалова.  

Професійно-практична підготовка 

 Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної 

організації виробничого навчання у навчальних майстернях та виробничої 

практики учнів на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 

992 від 07.06.1999р. «Про затвердження порядку надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійних (професійно-технічних)  закладів 

освіти виробничого навчання та виробничої практики» навчальним закладом 

укладено угоди для проходження виробничого навчання та виробничої практики з 

багатьма підприємствами міста і області.  

Одним із стратегічних завдань училища є створення бази практик, куди 

ввійдуть усі підприємства, які готові співпрацювати з училищем на постійній 

основі. Цьогоріч, оголошення воєнного стану та перехід на дистанційну, а лише 

згодом на змішану форму роботи, дозволив лише частково виконати поставлене 

завдання.  

Протягом двох останніх років вдалося виконати усі планові та позапланові 

виробничі роботи, чому сприяла якісна підготовка наших учнів. Здобувачі освіти, 

які навчаються за професіями будівельного та художнього напрямку проходили 

виробниче навчання на об’єктах міста, області, а також училища, разом з 

майстрами виробничого навчання виконували поточні ремонтні роботи, тим самим 

надаючи величезну допомогу в підтриманні приміщень закладу освіти в належному 

стані, а також долучилися до ремонтних робіт та відновлення історичної спадщини 

Львова.  

 

 

 

 



Звітні дані викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання 

про успішність за 2021/2022 н.р. подані у Таблиці: 

Кількість 

учнів 

 

Підготовка 

Високий 

рівень 

10-12 

балів 

% 

Доста

тній 

рівень 

7-9 

балів 

% 

Середній 

рівень 

4-6 балів 

% 

Початков

ий 

рівень 

3-1 балів 

% 

336 

Професійно-

теоретична 

підготовка 

(всього) 

27 8 185 55 124 8 0 0 

336 

Професійно-

практична 

підготовка 

(всього) 

72 21,5 215 63,9 49 14,5 0 0 

 

ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ АТЕСТАЦІЇ 

До державної кваліфікаційної атестації після завершення повного курсу 

навчання у 2022 році допущено 134 учнів, з них 78 учнів випуск на 2 ступені 

навчання, 24 учнів випуск на ІІІ ступені навчання та 32 учні рівня молодшого 

бакалавра. 

Державна кваліфікаційна атестація у ДНЗ «Львівське ВПХУ» проходила 

відповідно до положення «Про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».  

Були розроблені детальні програми виробничої практики, затверджені в 

установленому порядку та погоджені з замовником кадрів, але більшість учнів 

були на міні-дільниці училища , яка погоджена в департаменті освіти, допуск 

учнів випускних груп до ДКА розглянуто на засіданні педради, погоджено в 

департаменті освіти списки голів ДКА, графіки проведення ДКА.  

Форма проведення ДКА – змішана: очна і дистанційна для тих хто не 

мав можливості бути присутнім у закладі.  

Якщо, проаналізувати стан підготовки до  виконання дипломних 

завдань, якість виготовлених дипломних робіт, можна зробити такі зауваження: 

роботи виконані вчасно, якісно, але розуміючи, що в країні війна, неможливість 

бути присутнім всім учням у майстернях, потрібно було більше залучати таких 

учнів до самостійних творчих, пошукових робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результати ДКА  
        таблиця № 7 

№ 

з/

п 

№ 

гр. 

 

Професія 
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2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 401 
Живописець, 

вітражник 
22   11 11  22 

 

22 
 

2 302 
Живописець,  

флорист 

27 

 
 

 

4 

8 

 
15  

27 

27 
  

3 304 
Реставратор виробів з дерева, 

столяр 
16   8 8  

16 

 

 

 

 

 

4 232 

Реставратор декоративно-

художніх фарбувань, 

Маляр 

 

12 
 

 

 

 

3 

 

9 
 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

5 234 Вітражник 12   3 9    12 

6 136 Флорист 29  2 15 12  1 28  

 Фаховий молодший бакалавр 

7 4 Дизайн 19   7 12     

8 3 

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

13  1 4 8     

 Всього 150 - 7 59 84 - 93 62 24 

 

З таблиці № 7 бачимо, що   ІІІ розряд отримали – 93 учні, 

         ІV розряд отримали – 62 учні, 

             V розряд отримали – 24 учні. 

61 учень отримав розряди кваліфікованого робітника за двома 

професіями; 

57 учнів отримали розряд кваліфікованого робітника за однією 

професією. 

На захисті дипломних робіт 84 учні показали знання високого рівня, 

59 учнів – достатнього рівня і 7 учнів середнього. 

1 учень випущений за результатами попередньої поетапної 

кваліфікації. 

 

 



 

Результати попереднього працевлаштування: 

 фактично працевлаштовані за отриманою професією – 42 

випускника  

 продовжать навчання у вищих закладах освіти – 97 випускників 

 знаходяться у відпустці по догляду за дитиною – 2 осіби  

 призвані на військову службу – 1 випускник  

Загальна кількість випускників за 2021-2022 н.р.- 142 учні ( 8 чол.- 

зимовий випуск та 134 учні літній випуск). 

 

Дуальна форма навчання. 

Цього року у закладі навчались 2 групи: 132 гр. першого та 232 гр. 

другого курсу за дуальною формою навчання, що передбачає згідно 

навчального плану 70% виробничого навчання і практики проходять на 

виробництві, а 30% теорії в навчальному закладі. 

Група №132 (21 учень /1 платник) – майстер виробничого навчання - 

Литвин В.З.  та група №232 (22 учні/ 8 осіб з особливими освітніми потребами) 

- майстер виробничого навчання- Дацків М.І. , які навчаються за інтегрованою 

професією «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, маляр». Було 

укладено трьох сторонні угоди в рамках впровадження елементів дуальної 

форми навчання з 42 учнями двох груп.  

Угоди підписані з підприємствами КП ’’Центр - Комплекс”, ПП 

«Архітектурна майстерня «Ренесанс», ЖБК № 63 №20845610. 

На ІІІ ступені навчання продовжили 12 учнів.  
За 2021 календарний рік, на рахунок закладу за практику та виробничу 

діяльність у закладі  учні цих груп за дуальною формою навчання перерахували 

55 тис.215 грн. ( зокрема за І півріччя 2021/2022 н.р – 21 тис. 365 грн.). Значна 

частина ремонтних робіт у закладі проводилась учнями цих груп під 

керівництвом майстра виробничого навчання Литвина В.З.  



Війна не дала можливості продовжити навчання за дуальною системою 

належним чином. Тому,  поетапна виробнича практика була перенесена на кінець 

навчального курсу. Майстер виробничого навчання Дацків М.І. разом з учням 

закріпленої групи в кінці ІІ півріччя виконали кваліфікаційні роботи, згідно 

вимогам, на міні- дільниці закладу і  на підприємствах області заробивши кошти 

у сумі- 35012,00 грн. (232 гр.) та 11218,50 грн.(132 гр.) 

У травні 2022 р. у гр.132 прийшов новий майстер -Польовий Р.В., який 

вже показав свій професіоналізм та працьовитість у роботі (капітальний ремонт 

у бібліотеці). 

У листопаді 2021 р. на нашій базі проходив семінар «Креативні техніки» 

для майстрів та викладачів спецпредметів з професії «Маляр». Під керівництвом 

наших німецьких партнерів свої навички та вміння удосконалювали колеги з 

Києва, Харкова та Вінниці. Хочу відзначити належну підготовку до проведення 

семінару, відповідальне та професійне ставлення нашим майстрів : Литвина В.З. 

та Ковальчин М.М.  

7 грудня 2021р. училищі проходила семінар-нарада директорів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти будівельного профілю – 15 осіб а 

також представники департаменту освіти Львова та області, німецькі партнери, 

навчально- методичного центру ПТО, експерт Фонду Е. Шьока, голова обласної 

організації профспілки працівників будівництва. Основне завдання – це  

докорінні зміни перед освітніми закладами які необхідні для професійної 

компетентності робітника. Наш заклад перший в Україні розпочав співпрацю з 

Фондом Е.Шьока щодо надання освітніх послуг з професії «Маляр» за 

європейськими освітніми стандартами. Враховуючи багаторічний досвід, велика 

кількість методичних та дидактичних напрацювань, логічною була б 

мультиплікація, поширення знань та вмінь на заклади області, здійснення 

допомоги у підвищенні кваліфікаційного рівня педагогічних працівників ( 

семінари, практикуми, майстер- класи), задекларувати необхідність створення 

професійного стандарту з професії  «Маляр», розробка методів контролю знань 

(положення про кваліфікаційну атестацію, теоретичний та практичний іспит, 

технічна дискусія).  Тому, як пропозиція, є створення в нашому закладі 

«Інноваційного методичного Хабу» для узагальнення  та поширення досвіду 

Проектів Фонду Е.Шьока. 

Викладачі спецдисциплін та майстри виробничого навчання 

будівельного профілю були присутні на вебінарі онлайн, який організовували 

методисти НМУ ПТО у Львівській області за темою: «Виконання внутрішніх 

оздоблювальних робіт матеріалами ТМ Грейнпласт». 

У ІІ семестрі наші німецькі партнери провели ряд онлайн – семінарів 

практикумів для учнів та викладачів училищ України, які задіяні у проекті: 

"Обчислення площі приміщення"; "Креслення перспективи приміщення". Такі 

дводенні семінари були окремо для груп за професією  «Маляр» та «Столяр». 

Навчально- методичний центр ПТО у Львівській області проводив 

неодноразові  онлайн та офлайн семінари для викладачів спецтредметів  та 

майстрів виробничого навчання з різних професій, зокрема відбулось 2 заходи з 

професії «Маляр», 1 – з професії «Столяр» та «Живописець». 

Викладач художніх спецдисциплін Дуфанець О.О. провела відкритий 

урок у 136 гр. за професією «Флорист»  тема: «Ікебана. Види ікебани» та 



доповідала на семінарі педагогів флористичного напрямку, а майстер 

виробничого навчання Твердохліб І.А. проводила майстер-клас «Тренди зимової 

флористики у 2021-22 р.».  

Викладач Тимків М.О. провела відкритий урок на тему: «Міцність 

деревини», а викладач художніх спецдисциплін Сторожук Н.Б.- розповіла учням  

"Порівняльний аналіз предметів базової художньої освіти в навчальних закладах 

України та Польщі". 

Атестувались цього навчального року: 2 викладачі спецпредметів на 

підтвердження кваліфікаційної категорії та педагогічного звання ( Тимків М.О. 

та Дуфанець О.О) та 2 майстри виробничого навчання – Твердохліб І.А., 

Яблонська О.З., які працювали на дистанційній роботі за межами країни під час 

військового стану. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли: 4 викладачі спецдисциплін та 

4 майстри виробничого навчання. 

 

ВИРОБНИЧІ РОБОТИ 

Управлінський, педагогічний та учнівський колектив Львівського вищого 

професійного художнього училища згідно з Планом виробничої діяльності за 2020-

2022 календарні роки, зокрема 2021-2022 н.р., зуміли виконати визначені роботи. 

Цьому сприяла чітка організація навчально-виробничої роботи та підтримка 

вітчизняних та іноземних партнерів, допомога місцевої влади та наполеглива праця 

усіх учасників процесу.  

У роботу були залучені учні столярного та малярного відділень училища, 

зокрема, які навчаються за професіями «Маляр-реставратор» та «Столяр-

реставратор». Серед робіт, що виконувалися були упорядження приміщень 

навчального закладу, малярно-реставраційні та столярно-реставраційні роботи в 

межах училища та об’єктів міста й обласного підпорядкування.  

За сприяння та з фінансовою і консультативною допомогою німецьких 

партнерів (Фонду Ебергарда Шьока, Фонду родини Шьок, Фонду підтримки 

будівельної галузі), місцевої влади (Департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, Департаменту освіти та науки Львівської обласної 

державної адміністрації), місцевих організацій (Фонду захисту осіб з 

інвалідністю) вдалося досягти запланованих результатів. Зокрема, виконані 

наступні завдання: 

- здійснено реставрацію та упорядження входу до виробничого корпусу 

училища (2021 році в училищі було облаштовано сходову клітку та дашок при 

вході до виробничого корпусу училища. Роботи проводилися учнями училища за 

професією «Маляр-реставратор» та «Штукатур, лицювальник-плиточник», а також 

були виготовлені ковані перегородки та дерев’яні перила учнями та майстрами за 

професією «Столяр-реставратор». У роботі використовувались якісні будівельні 

матеріалі надані нашими німецькими партнерами, зокрема Фондом Ебергарда 

Шьока) 

- облаштувано Реабілітаційний зал у приміщенні гуртожитку 

училища, оновлено тренінгову кімнату (призначені для фізичного 

розвантаження після занять, зняття фізичного та емоційного напруження, зал 

допоможе учням відновитись після теоретичних та практичних занять, 

підтримувати належну фізичну форму, або й просто відпочити після навчального 
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дня, поспілкуватися з практичним психологом чи соціальним педагогом. Ремонтні 

роботи здійснювались завдяки фінансовій підтримці Фонду Ебергарда Шьока та 

Фонду родини Шьок, інвентар закуплений за сприяння Львівської міської ради та 

Департаменту освіти та науки Львівської ОДА) 

- ведеться робота над створенням SMART-бібліотеки (розроблено 3D-

проєкт та проводиться капітальний ремонт згідно з плануванням; новітня 

бібліотека повинна стати місцем розвитку, сили та натхнення для усіх здобувачів 

освіти у Львівському ВПХУ, у тому числі осіб з інвалідністю) 

- створення ресурсної кімнати (кімната для змістовного проведення 

дозвілля, логічно спроектована та оснащена мультимедійною технікою) 

- ремонтно-реставраційні роботи у приміщенні Львівської обласної 

науково-педагогічної бібліотеки, вул.Зелена, 24 (За сприяння Департаменту 

освіти та науки Львівської ОДА, а також за підтримки Фонду Ебергарда Шьока, 

були здійснені ремонтні роботи з облаштування приміщення Львівської обласної 

науково-педагогічної бібліотеки, яке заплановане як кімната-музей для архівних 

фото. Зокрема, маляри-реставратори виконали всі роботи з штукатурки, 

шпаклювання, пофарбування стін, стелі, колон, а столярі-реставратори відновили 

історичні двері, робота над якими передбачала реставраційні роботи з дверним 

полотном, дверними коробками, а також підбір та заміна дверної арматури) 

- реставрація неоготичних дверей у приміщенні Львівського радіо, 

вул.Князя Романа, 6 (Тісна співпраця Львівського вищого професійного 

художнього училища (директор Надія Обнявка), ЛКП «Львівське радіо» (директор 

Мирослава Лубкович) та ЛКП «Бюро спадщини» (керівник Павло Богайчик) 

сприяла відтворенню історичного духу будівлі на вулиці Князя Романа, 6, зокрема, 

учнями третього курсу професії «Реставратор декоративно-художніх фарбувань, 

столяр», під керівництвом майстра виробничого навчання Юрія Яблонського, було 

реставровано двоє неоготичних дверей, які з’єднують будівлю Львівського радіо та 

новоствореного Радіогаражу. Було відтворено зовнішній вигляд дверей: 

виготовлення лиштви та надбудови (порталу), виконання (вставлення) вставок 

близько 60 елементів, нарощування вертикального бруска по довжині, заміна та 

проклейка тахель, виготовлення штапиків, вирівнювання дверного полотно, 

виготовлення шаблонів під штильове скло, нанесення вручну спиртової морилки 

тощо) 

- реставрація дверної коробки та дверей Інституту підвищення 

кваліфікації, вул.Огієнка, 18а (Ґрунтовна робота була виконана учнями та 

майстрами столярного відділення Львівського ВПХУ з облаштування входу до 

Комунального навчального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». Було проведено аналіз 

робіт до виконання, відзначено особливості та можливі труднощі при виконанні 

роботи «на місці» та у виробничому корпусі училища, підібрано високоякісні 

матеріали та інструменти для виконання робіт, здійснено демонтаж наявної дверної 

клітки, її ремонт та встановлення після столярних робіт зі шліфування, 

пофарбування, лакування; відновлення дверей у столярних майстернях (майстерня 

з ручної обробки деревини, лако-фарбувальна майстерня). 

- упорядження складських приміщень училища (ремонт приміщення 

інструментальної кладової, виготовлення та встановлення віконного та дверного 
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блоку, металевих стелажів, виготовлення дерев’яного настилу, виготовлення 

меблів); 

- реставрація дверей санвузлів, ремонт санвузлів; 

- Встановлення віконних блоків у бібліотеку та комендантську кімнату 

гуртожитка училища 

- виготовлення вхідних дерев’яних дверних блоків для входу в гуртожиток, 

встановлення пластикових вхідних дверей на вході в гуртожиток училища 

- виготовлення дверей до бібліотеки, реабілітаційного залу, ресурсної 

кімнати. 

- Виготовлення та встановлення кухонних меблів, приліжкових тумб з 

ДСП для гуртожитку 

- облаштування приміщень під сховище у підвалі виробничих майстерень 

- косметичний ремонт їдальні 

- ремонт майстерні №18 

- ремонт кабінету №40 

- ремонт сходової клітки навчального корпусу 

Проведено ряд господарських робіт, зокрема влаштування опалення з 

заміною труб, радіаторів у майстернях №3, №4,коморі старшого майстра з виходом 

у підвал, у бібліотеці, облаштування санвузла в сховищі училища, ремонт м’якої 

покрівлі даху над кабінетом Захисту України, поточні роботи з ремонту у санвузлах 

училища (заміна сифонів, гофр, змішувачів, внутрішньої начинки зливних бачків), 

влаштування додаткових розеток у побутових кімнатах гуртожитку, поточні 

електротехнічні роботи (заміна проводки, розеток, вимикачів, лампочок, інші 

господарські роботи (чистка каналізації, обрізання кущів, дерев та ін. що 

здійснювались господарським колективом училища. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

 7 грудня 2020 року на базі ДНЗ «Львівське вище професійне 

художнє училище» відбулося підписання міжнародного договору про співпрацю 

між Фондом ім. Ебергарда Шьока в особі директора Петера Мьоллєра, директора 

Департаменту освіти і науки ЛОДА Олега Паски, заступниці міського голови, в.о. 

директора Департаменту гуманітарної політики ЛМР Галини Слічної та 

директорки ДНЗ «Львівське ВПХУ» Надії Обнявки терміном на 3 роки як 

післяпроєктний супровід у галузі професійно-технічної освіти з метою модернізації 

та адаптації професій «Маляр-реставратор» і «Столяр-реставратор» 

 24-25 травня 2021 року відбувся робочий візит керівника й 

координатора проектів модернізації професійної освіти Фонду ім. Ебергарда 

Шьока (Баден-Баден, Німеччина) Христофа Юнгґанса. В рамках візиту пройшли 

зустрічі з керівниками об’єктів, де проводились спільні роботи (“Львівське радіо”, 

“Фундація Духовного Відродження”), майстрами виробничого навчання та учнями 

училища. 

 Листопад 2021 - Серія семінарів-практикумів в рамках німецько-

українського проєкту з модернізації професій «Маляр-реставратор», «Столяр-

реставратор», зокрема як передбачена подія в рамках підписаного у 2020 році 

договору про післяпроєктний супровід. за участі Крістофа Юнґганса, 



координатора освітніх проєктів у ремісничій сфері в Україні. Усі матеріали для 

виконання практичних завдань було надано фірмою Caparol за сприяння та 

фінансування німецького партнера Фонду Ебергарда Шьока; 

 У листопаді 2021 року між Львівським вищим професійним 

художнім училищем (Благодійна організація «Благодійний фонд інноваційного 

розвитку професійної освіти регіону» (в особі президентки Фонду Наталії 

Турчиняк) («БФ ІРПОР») та, визнаною благодійною організацією, утвореною на 

основі законів Федеративної Республіки Німеччини, Фондом родини 

Шьок («ФРШ» (в особі керуючого директора та управляючого консультативною 

радою, Робіна Шьока) відбулося підписання Угоди про співрацю та підтримку 

проєктів з надання освітніх послуг учням з особливими потребами з числа 

неповносправних. Львівським вищим професійним художнім училищем 

підготовлено проєкт зі створення Інклюзивного простору, реалізація якого 

здійснюється за фінансової підтримки Фонду родини Шьок, а також за 

сприяння Фонду підтримки будівельної галузі,  Львівської міської ради 

, Департаменту освіти та науки Львівської ОДА, та Фонду соціального захисту 

інвалідів, а необхідність диктується вимогами часу, адже училище 

здійснює  підготовку учнів з особливими освітніми потребами за професіями 

«Флорист», «Маляр, реставратор», спеціальністю «Дизайн» (цьогоріч навчається 

36 учнів з особливими освітніми потребами). еред запланованих до проведення 

заходів та виконання робіт зі створення рекреаційного та креативного простору для 

учнів з особливими освітніми потребами, вже є зреалізовані проєкти, зокрема – це 

створення реабілітаційного залу та кімнати релаксації  у приміщенні 

гуртожитку ДНЗ «Львівське ВПХУ». Призначений для фізичного розвантаження 

після занять, зняття фізичного та емоційного напруження, зал допоможе учням 

відновитись після теоретичних та практичних занять, підтримувати належну 

фізичну форму, або й просто відпочити після навчального дня, поспілкуватися з 

практичним психологом чи соціальним педагогом. Ремонтні роботи здійснювались 

завдяки фінансовій підтримці Фонду Ебергарда Шьока та Фонду родини Шьок, 

інвентар закуплений за сприяння Львівської міської ради та Департаменту освіти 

та науки Львівської ОДА. Сьогодні працюємо над створенням SMART-бібліотеки, 

ресурсної кімнати та арт-простору (виставкового залу). Педагогічний та 

учнівський колектив щиро вдячний німецьким партнерам та адміністративним 

структурам Львова та Львівської області за можливість втілювати у життя задуми 

та плани з покращення матеріальної бази училища, надання фінансової та 

консультаційної підтримки задля вдосконалення та розширення освітніх та 

виховних засобів навчання усіх учнів, а насамперед таких, що належать до числа 

осіб з особливими освітніми потребами та потребують адаптації до життя у 

суспільстві, пошуку ніші для суспільно-корисної діяльності, професійному 

самовизначенню та особистісному самовираженню. 

 У рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти на запрошення 

німецьких партнерів Фонду Ебергарда Шьока (Eberhard-Schöck-Stiftung) 24- 26 

листопада у Регіональному центрі професійної освіти будівельних технологій 

Харківської області відбулася ділова зустріч директорки Львівського вищого 

професійного художнього училища Надії Обнявки  з фаховим керівником проекту 

з професії “Маляр” Андреасом Тобіасом, координатором проектів в Україні 

https://www.facebook.com/caparol.lviv.73
https://lvphu.org.ua/2021/11/03/multyplikatsiini-zakhody-za-spryiannia-fondu-eberharda-shoka/eberhard-schoeck-stiftung.de/uk/
https://lvphu.org.ua/
https://lvphu.org.ua/
https://schoeck-familien-stiftung.de/
https://schoeck-familien-stiftung.de/
https://schoeck-familien-stiftung.de/
https://archiv.eberhard-schoeck-stiftung.de/uk/stiftung-ua/stiftung-zur-foerderung-des-bauwesens-sfb-ua/
https://city-adm.lviv.ua/
https://city-adm.lviv.ua/
https://loda.gov.ua/departament-osvity-i-nauky
https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya/lvivske-viddilennya
https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya/lvivske-viddilennya
https://www.facebook.com/EberhardSchoeckStiftung/?__cft__%5b0%5d=AZVxEKFSa_yvuNe90YWgd-lJU17RRbbzO7ZYyv-6oWbOMgESj8xJOzrEceCzjeHhH6jqRE_i0WImmCWHjZrxBo4nwr4eK-lrHbxXVV7OQisRmlfB2__3yypKiluXJRv-DOaoy6ddR1fIXL9RzDH2IHVg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rcpobt/?__cft__%5b0%5d=AZVxEKFSa_yvuNe90YWgd-lJU17RRbbzO7ZYyv-6oWbOMgESj8xJOzrEceCzjeHhH6jqRE_i0WImmCWHjZrxBo4nwr4eK-lrHbxXVV7OQisRmlfB2__3yypKiluXJRv-DOaoy6ddR1fIXL9RzDH2IHVg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rcpobt/?__cft__%5b0%5d=AZVxEKFSa_yvuNe90YWgd-lJU17RRbbzO7ZYyv-6oWbOMgESj8xJOzrEceCzjeHhH6jqRE_i0WImmCWHjZrxBo4nwr4eK-lrHbxXVV7OQisRmlfB2__3yypKiluXJRv-DOaoy6ddR1fIXL9RzDH2IHVg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lvivprofartschool/?__cft__%5b0%5d=AZVxEKFSa_yvuNe90YWgd-lJU17RRbbzO7ZYyv-6oWbOMgESj8xJOzrEceCzjeHhH6jqRE_i0WImmCWHjZrxBo4nwr4eK-lrHbxXVV7OQisRmlfB2__3yypKiluXJRv-DOaoy6ddR1fIXL9RzDH2IHVg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/lvivprofartschool/?__cft__%5b0%5d=AZVxEKFSa_yvuNe90YWgd-lJU17RRbbzO7ZYyv-6oWbOMgESj8xJOzrEceCzjeHhH6jqRE_i0WImmCWHjZrxBo4nwr4eK-lrHbxXVV7OQisRmlfB2__3yypKiluXJRv-DOaoy6ddR1fIXL9RzDH2IHVg&__tn__=kK-R


Наталею Головатою, експертом проекту Тамарою Федечко, директором ДНЗ 

“РЦПО БТ ХО” Геннадієм Амірбековим. 

 7 грудня 2021р. на базі ДНЗ “Львівське ВПХУ ” відбувся семінар для 

керівників закладів професійної (професійно- технічної) освіти будівельного 

профілю на тему “Імплементація європейських освітніх стандартів у систему 

підготовки фахівців в Україні”. Входження України в загальноєвропейський 

освітній простір є стратегічним напрямом в сучасному освітньому процесі. 

Приведення національних рамок кваліфікації у відповідність з європейськими, 

розробка відповідних професійних та освітніх стандартів, узагальнення досвіду 

роботи Проєктів європейських Фондів, зокрема Фонду Ебергарда Шьока, створює 

основу для імплементації європейських освітніх стандартів у систему підготовки 

фахівців в Україні. 

 13 квітня відбувся спільний online-семінар зі столярної справи 

викладачів спецпредметів будівельного профілю, майстрів виробничого навчання 

та учнів, що здобувають професію “Столяр-реставратор” Львівського вищого 

професійного художнього училища та Вищого художнього професійно-технічного 

училища №5 м. Вінниці з керівником столярного проекту Крістофом 

Юнґгансом (Christoph Junghans; майстер столярної та склярської справи, 

реставратор у столярному ремеслі у Координації та Управлінні проектамит для 

Фонду Ебергарда Шьока ( Eberhard-Shoeck-Stiftung), м. Бадан-Баден, Німччина). 

Тема семінару: “Від лісу до високоякісних пиломатеріалів”. Під час онлайн-поді 

учасники обговорили особливості та технологію лісозаготівлі та транспортування 

деревини; грубу нарізку колод для подальшого опрацювання; технологію сушіння 

та зберігання деревини. Семінар проведено в рамках виконання навчальних 

програм та післяпроектного супроводу німецько-українського модельного проекту 

з підготовки фахівців за професією “Реставратор виробів з дерева, столяр”. 

 

ІНКЛЮЗІЯ В ДІЇ 

 

Ґрунтовна та багаторічна співпраця із Фондом Ебергарда Шьока, що 

передбачає модернізацію професій «Маляр, реставратор» та «Столяр, 

реставратор», продовжується і сьогодні, адже у грудні 2020 року було підписано 

угоду про післяпроєктний супровід, що дозволяє і надалі готувати 

висококваліфікованих фахівців малярної та столярної справи спираючись на 

новітній досвід німецьких партнерів. 

Цьогоріч Львівським вищим професійним художнім училищем 

підготовлено проєкт зі створення Інклюзивного простору, реалізація якого 

здійснюється за фінансової підтримки Фонду родини Шьок, а також за 

сприяння Фонду підтримки будівельної галузі,  Львівської міської ради 

, Департаменту освіти та науки Львівської ОДА, та Фонду соціального захисту 

інвалідів, а необхідність диктується вимогами часу, адже училище 

здійснює  підготовку учнів з особливими освітніми потребами за професіями 

«Флорист», «Маляр, реставратор», спеціальністю «Дизайн» (цьогоріч навчається 

36 учнів з особливими освітніми потребами).  

Мета Проєкту – організувати простір для змістовного навчання та дозвілля 

для категорій учнів з особливими освітніми потребами, для яких необхідний 

https://eberhard-schoeck-stiftung.de/
https://eberhard-schoeck-stiftung.de/
https://schoeck-familien-stiftung.de/
https://archiv.eberhard-schoeck-stiftung.de/uk/stiftung-ua/stiftung-zur-foerderung-des-bauwesens-sfb-ua/
https://city-adm.lviv.ua/
https://city-adm.lviv.ua/
https://loda.gov.ua/departament-osvity-i-nauky
https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya/lvivske-viddilennya
https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya/lvivske-viddilennya


спеціальний підхід та особливі умови для професійного та особистісного розвитку, 

самоідентифікації та соціалізації, фізичного та психоемоційного розвантаження та 

відпочинку. 

Львівське ВПХУ здійснює підготовку фахівців за обраними професіями та 

спеціальностями з числа осіб з особливими освітніми потребами (2021 – 2022 

навчальному році в училищі навчається 36 учнів). Навчання відбувається за 

адаптованими під особливості учнів навчальними програмами, використання 

специфічних навчальних прийомів та методів, дидактичної, предметної, 

демонстраційної наочності та використання практичних вправ для засвоєння та 

застосування на практиці здобутих знань та вмінь; заняття проводяться за участю 

перекладача-дактилолога. Учні з особливими освітніми потребами залучаються до 

позаурочних заходів та гурткової роботи, прагнуть навчатися, 

самовдосконалюватися, професійно й особистісно розвиватися, – тому створення 

Інклюзивного простору училищем є необхідністю часу та диктується сучасними 

вимогами до організації освітньої та навчально-виховної діяльності. 

Серед запланованих до проведення заходів та виконання робіт зі створення 

рекреаційного та креативного простору для учнів з особливими освітніми 

потребами, вже є зреалізовані проєкти, зокрема – це створення реабілітаційного 

залу, кімнати релаксації (тренінгової кімнати) та ресурсної кімнати у 

приміщенні гуртожитку ДНЗ «Львівське ВПХУ». Призначений для фізичного 

розвантаження після занять, зняття фізичного та емоційного напруження, простір 

допоможе учням відновитись після теоретичних та практичних занять, 

підтримувати належну фізичну форму, або й просто відпочити після навчального 

дня, поспілкуватися з практичним психологом чи соціальним педагогом, змістовно 

провести дозвілля. Ремонтні роботи здійснювались завдяки фінансовій підтримці 

Фонду Ебергарда Шьока та Фонду родини Шьок, інвентар закуплений за сприяння 

Львівської міської ради та Департаменту освіти та науки Львівської ОДА. Сьогодні 

працюємо над створенням SMART-бібліотеки. 

Окрім внутрішньоучилищної діяльності з організації комфортного 

середовища для учнів з особливими освітніми потребами важливим є 

підвищення обізнаності з питання та обмін досвідом з колегами. Саме тому 

директорка Львівського вищого професійного художнього училища Надія 

Обнявка, а також викладачка предметів мистецького циклу Наталія 

Денькович, яка досліджує питання інклюзії, взяли участь у Всеукраїнській 

науково-практичній конференції на тему «Професійна освіта та зайнятість осіб з 

особливими освітніми потребами», що була організована Громадською 

організацією “Справа Кольпінга в Україні” та відбувалася у Римокатолицькій 

Вищій Духовній Семінарії у Брюховичах. Метою проведення заходу було 

обговорення успіхів та проблем впровадження інклюзивної освіти у закладах 

професійної освіти, ознайомлення з кращими українськими та міжнародними 

практиками, досягненнями та викликами, що стоять перед навчальними закладами 

сьогодні у питаннях інклюзивного навчання, знайомство з інноваційними підходи 

у здійсненні навчально-виховної роботи у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти. Обмін досвідом, об’єднання зусиль різних фахівців, визначення 

перспектив розвитку інклюзивної освіти – це саме те, що мотивує вдосконалювати, 

напрацьовувати і впроваджувати отриманий досвід в навчальному закладі.  

http://kolping.com.ua/?fbclid=IwAR2pwesHbv1at-r_JbBhztqskpDHbIcAO91MKyo-AT0Ilr8dI153y-LOKTs
http://kolping.com.ua/?fbclid=IwAR2pwesHbv1at-r_JbBhztqskpDHbIcAO91MKyo-AT0Ilr8dI153y-LOKTs


Педпрацівники та адміністрація училища також взяли участь в онлайн-

семінарі «Створення інклюзивного середовища в закладах освіти» з «Нової 

української школи», який організував Львівський обласний Будинок учителя 

спільно з Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Ів. Франка,  а 

також відвідали семінар-практикум на тему: «Впровадження інклюзивного 

навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини: рівень 

готовності, досвід, виклики», що був проведений на базі КЗ ЛОР «ПТУ-інтернат 

професійної реабілітації учнів м. Самбора». 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Ситуація із захворюваністю на COVID-19, а також умови воєнного стану 

вимагають інших підходів до організації та проведення виховної роботи у закладі 

освіти. Протягом цього навчального року, ми змушені були проводити навчання 

як з використанням технологій дистанційного навчання, так і у формі змішаного 

навчання, де теоретичні заняття проводились онлайн, а виробниче навчання – 

офлайн: 24.09.2021 – дистанційне навчання, з 18.10.2021 – змішане, з 01.11 по 

22.11.2021 р. – дистанційне, з 27.01 по 12.01.2022 – канікули, з 31.01.-11.02.2022 

р. – дистанційне, з 25.02.-11.03.2022р. – вимушені канікули, з 14.03.2022 р. до 

завершення навчального року навчання відбувалось дистанційно. 

 Відповідно до обраної форми навчання доводилось коригувати 

планування виховної роботи в закладі та в гуртожитку.  

Проведені виховні заходи протягом 2021-22 н. р.:  

1. Організаційне виховання: ознайомлення учнів-першокурсників з 

училищем, його історією, інструктажі з безпеки життєдіяльності – протягом 

року, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в училищі, 

ознайомлення учнів та працівників з алгоритмом дій у разі виявлення симптомів  

коронавірусної хвороби (COVID-19), організація роботи Ради профілактики 

правопорушень, організація учнівського самоврядування в училищі та 

гуртожитку, організація карантинних заходів у гуртожитку, організація навчання 

в умовах воєнного стану, організація волонтерського руху в училищі, організація 

дистанційного навчання учнів, які перебувають у межах держави та за кордоном 

в умовах воєнного стану, організація дистанційного навчання учнів з 

особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану. 

2. Громадянське виховання (національно-патріотичне, військово-

патріотичне): «30 років незалежності України», перегляд фільму «Останній 

медик терміналу І. Зінич», «Погляд у минуле. Бабин Яр», «Трагедія світового 

масштабу. Бабин Яр», «Бабин Яр. 80років-забуттю не підлягає», Революція на 

граніті,  

Інформаційно-просвітницькі години спілкування: «Історія майдану 

2013-14рр.», «14 жовтня – День українського козацтва», День Збройних сил 

України, «15 січня – 30 років затвердження гімну», «16 січня – день Кіборга», 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, 28 січня - 30 років з  дня 



затвердження державного прапора, «День Соборності України», «День пам’яті 

героїв Крут», «Герої не вмирають!», «Воєнний стан в Україні: заборони та 

обмеження», «21 листопада – День гідності та свободи», «Поговоримо про 

вихованість», «Горить свіча. А може то душа.?», «Тиждень української мови та 

писемності», «Мова – то серце народу…», «Запали свічку пам’яті», міжнародний 

день волонтерів,  День єднання: «У єдності наша сила», Міжнародний день 

рідної мови «Мова – то серце народу», «Донорство – це про життя», «Здай кров 

– врятуй військового». 

Екскурсії: до Меморіалу пам'яті Героїв Небесної Сотні, у Будинок воїна,  

до музею-заповідника «Личаківський цвинтар», «Огляд Львова з висоти ц. Ольги 

і Єлизавети», «Мандрівка вуличками міста Лева», в Гарнізонний храм святих 

апостолів Петра і Павла, відвідали площу Ринок, Італійський дворик, Вірменську 

церкву, аптеку-музей "Під чорним орлом" та вернісаж. 

Ми прийняли участь у роботі наукової конференції "Організація 

українських націоналістів та Українська повстанська армія в контексті 

національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи", 

присвячена 130-річчю від дня народження Є Коновальця; стали учасниками 

написання загальноукраїнського радіодиктанту національної єдності; було 

проведено інтерактивний урок-спогад «Стежками рідного слова…»; працювали 

над створенням і презентацією  медіажиттєпису «Я до тебе з небес посміхнуся – 

ти лишень свої очі здійми до зірок»; провели зустріч з учасником Революції 

Гідності, воїном добровольчого батальйону «Айдар», медиком, Барабашем 

Ігорем Васильовичем; за участі наукового працівника Музею гідності у Львові 

Олени Чебилюк прослухали лекцію про події на Майдані 2014 року, 

презентували відео-ролики «Ми – українці! Ми – сильні! Ми в серці маєм те, що 

не вмирає!!!», «Птахи України. Лелеки повертаються додому». 

3. Морально-правове виховання, превентивне виховання: «Безпека 

життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу в освітньому 

закладі», засідання Ради профілактики, індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень, виявлення дітей з неблагополучних сімей та 

взяття їх на внутрішній профілактичний облік з метою недопущення порушення 

їх прав, проведення моніторингу серед учнів гуртожитку з метою виявлення 

схильних до правопорушень, просвітницькі виховні заходи в групах щодо 

кримінальної відповідальності за встановлення окупантами зв'язків із 

неповнолітніми громадянами України через соціальні мережі та месенджери, 

складання психологічно-педагогічних характеристик та щоденника 

педспостережень стосовно учнів з девіантною поведінкою, проводилась робота 

з дітьми із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах «Світлиця для 

дітей з сімей у СЖО».  

Провели просвітницькі заходи: «Відповідальність батьків або осіб, що їх 

замінюють, за безпеку сиріт, неповнолітніх в умовах війни», «Ні 



протиправності!», «Вибухонебезпечні знахідки. Правила поведінки у разі 

виявлення небезпечного предмета», «Подивися своїм страхам в обличчя, вони й 

самі можуть тебе злякатися», «Протидія домашньому насильству», 

«Остерігайтесь шахрайства», «Страх чи фобія?». 

Провели заняття з елементами тренінгу «НІ – булінгу», «Булінг – це…», 

«Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та працевлаштування», 

організували і провели конкурс на кращий  відеоролик присвячений 

Міжнародному дню відмови від паління, розробили і провели тестування учнів 

по групах в рамках проведення тижня «16 днів проти насильства», «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в 

Україні». 

Відбулися бесіди «Поговоримо про толерантність», «Залізнична колія – 

зона підвищеної небезпеки», «Свобода в житті людини та її межі», «Протидія 

сімейного насилля», «Щодо реагування на  випадки булінгу  та застосування 

заходів  виховного впливу в закладі освіти», «Що робити якщо я буллер, 

спостерігач чи жертва», «Шляхи подолання булінгу», «Надзвичайний стан: що 

треба знати громадянам?», «Булінг в інтернеті. Як захиститися від агресії в 

соціальних мережах». 

За сприяння ГО «Жіночі перспективи» прийняли участь у 

міжрегіональному курсантсько-студентському семінарі «Сучасне рабство: чим 

загрожують міфи / про що попереджають факти», а також організували та 

провели тренінг «Підвищення обізнаності молоді Львівської та Тернопільської 

областей щодо безпечної міграції та працевлаштування». 

Спільно з працівниками Національної поліції та «Бібліотека на 

Повітряній» провели тематичні зустрічі щодо відповідальності за вчинені 

насильницькі дії, також відбулася демонстрація ролика «Ми проти насильства», 

прийняли участь у Всеукраїнському щорічному конкурсі «Ми проти війни», 

провели просвітницькі виховні заходи в групах щодо кримінальної 

відповідальності за встановлення окупантами зв'язків із неповнолітніми 

громадянами України через соціальні мережі та месенджери. 

4. Заходи з екологічного виховання та формування здорового способу 

життя: «Коронавірус: профілактика інфікування і поширення», «Особиста гігієна 

та режим дня», «Олімпійський тиждень», «Арт терапія у боротьбі зі стресами», 

проведення «Тиждень екології», день боротьби зі СНІДом, «Вірус та імунна 

система», «За нас ніхто планету не врятує», участь у відкритому чемпіонаті 

Львівської області з волейболу серед з спортсменів з порушенням слуху, 

передріздвяний турнір з волейболу  працівників та учнів ім. Попадюка, 

організація навчання з надання першої домедичної допомоги, заняття з 

елементами тренінгу «Емоції людини».  

5. Соціальний захист здобувачів освіти: складання банку даних 

контингенту учнів, виявлення соціально-незахищених учнів для надання 



допомоги, проведення занять з адаптації учнів, з числа нечуючих до самостійних 

умов проживання в гуртожитку, організація харчування учнів, організаційні 

збори учнів, які проживають у гуртожитку «Правила, яких я згоден 

дотримуватись», проведення занять з адаптації учнів, з числа нечуючих до 

самостійних умов проживання в гуртожитку, допомога у навчанні дітям-сиротам 

у Google Classroom. 

6. Художньо-естетичне виховання, краєзнавча робота: «Встане славна 

Україна від Кубані до Сяну» - тиждень до 165 річчя з дня народження І.  Франка, 

туристично-краєзнавча поїздка «Шляхами І. Франкка», тиждень туризму і 

краєзнавства, «Привітання студентства Львівське вище професійне художнє 

училище працівникам освіти» – створення відео-ролика; зустріч з поетесою 

Світланою Смілкою у бібліотеці на Повітряній, «Так що любіть тих, хто 

відноситься до вас з повагою…» Богдан Ступка, «Іван Франко – поет, 

перекладач, вчений», «Іван Франко. Життєвий та творчий шлях», проведення 

міжнародного Дня студента «Училище навиворіт», Я любив вас усіх, а 

найбільше любив Україну… (до 70-річчя з Дня народження Назарія Яремчука), 

«Андріївські вечорниці», «Новорічна феєрія», «Дзвінко лине Коляда - 

прославляємо Христа!», участь у Всеукраїнському відкритому літературно-

музичному фестивалі «Розстріляна молодість», «Святий Валентин стукає до 

ваших сердець», «Дивоквіт любові», «Львів – місто з душею», «А над світом 

українська вишивка цвіте!», «День вишиванки – презентація відео-роликів», 

«День Слов’янської писемності або хто такі Кирило і Мефодій», «Недоспівана 

пісня І. Білозіра», «Творчість В. Стефаника» 

7. Родинно-сімейне виховання: знайомство батьків першокурсників  з 

училищем, його традиціями, огляд умов проживання учнів у гуртожитку, 

поселення в гуртожиток, індивідуальна робота з батьками учнів, які не з’явилися 

на навчання 01.09.2021 року, щомісячно проводилась онлайн-година 

спілкування з батьками, Батьківські збори:  «Аналіз успішності за 1 семестр 

2021/22 н.р.», «Безпека життєдіяльності учнів  в умовах воєнного стану», 

«Підготовка до МПТ (ЗНО)», «Організація дистанційного навчання в Україні та 

за її межами»,   

8. Трудове виховання, професійна адаптація: «Тиждень професійної 

освіти»,  «Місто професій», виставка творчих робіт (учні 1-4 курсів) 

приурочених до трагедії в Бабиному Яру, «Стартап Батяри» - організація та 

участь у навчальному проєкті з технології розробки стартапів, участь у тренінгу 

«Кар’єрні цілі. Як правильно їх встановлювати», «Вибір і успішна реалізація в 

професійній кар’єрі», Резюме під ключ» від профорієнтаційний віртуальний 

клуб «Професійна кар'єра» Львівської ОСЗ, робота на волонтерській кухні «Hand 

Made по-львівськи для Армії руками волонтерів», плетіння маскувальних сіток, 

проведення майстер-класів для ГО «Гармонія», створення робіт для художнього 

конкурсу від фірми ROSA «Герої відомих картин в сучасному світі», виставка 



учнівських робіт у Будинку профспілок Львівщини, участь у загальноміській 

толоці. 

Особливим внеском у перемогу цьогорічного трудового виховання є 

виготовлення вітражних патріотичних сувенірів для воїнів ЗСУ нашими 

майстрами виробничого навчання спільно з учнями. Нам вдалося багато: зігріти 

серця наших захисників, відчути тепло рідного краю, викликати посмішку на 

вустах у хлопців, дати їм можливість відчути, що їхня справа не даремна.  

9. Профорієнтаційні заходи.  

У вересні проходив захід «Місто професій» на якому наші майстри 

будівельного відділення проводили майстер-класи спільно з учнями( Дацків М.І, 

Ковальчин М.М та Яблонський Ю.О). 

День відкритих дверей, який проходив у грудні, був насичений цікавими 

майстер-класами для учнів шкіл мікрорайону та області.  

Майстер- клас з вітражного мистецтва для членів організації 

«Гармонія», успішних жінок підприємців, жінок, які реалізували себе у професії 

та досягли значних результатів, також виявився  креативним та змістовним. 

Завдяки такому знайомству, спілкуванню, ми розповідаємо про проблеми при 

наборі учнів і отримали пропозиції щодо проведення профорієнтаційних робіт, 

залучення наших учнів до виробничої діяльності, плануємо й подальшу 

співпрацю (релакс живописом, флористикою).   

Хочу відзначити підтримку та якісну підготовку, проведення,  

відповідальність майстрів виробничого навчання художнього відділення                                  

(Шекетеру І.О, Литвинюка О.А, Яблонську О.З, Павлик А.П, Ткачик Н.В, 

Смольського М.М та Зеліско О.В).  

На базі нашого училища проходять уроки трудового навчання учні двох 

шкіл з Левандівки (65 та 67).  

Майстри в/н Ковальчин М.М, ПигельІ.І, Смольський М.М, Зеліско О.В. 

проводять уроки з учнями 67 школи, кожен по два класи. 

Майстри Катарина Н.В, Яблонська О.З, Павлик А.П, Твердохліб І.А, 

Ткачик Н.В. також проводять уроки в 2 класах кожен, але для учнів 65 школи. 

Військовий стан у ІІ семестрі ще більше ускладнив ситуацію з 

профорієнтаційною роботою. Завдяки злагодженої роботи адміністрації, яка 

розробила графік відвідування громад Львівщини з проведенням майстер- класів 

для учнів місцевих шкіл, частково виділивши кошти, сформувавши агіт-бригади, 

майстри виробничого навчання різних професій проводили цікаві та змістовні 

заходи з популяризації закладу та професій, яких тут навчають. Згодом, до 

майстрів приєднались і викладачі, які розповідали про училище, показували 

відеоролики, роздавали агітаційні листівки. 

Майстер- класи у «Палаці мистецтв» організовані Шекетерою І.О. для 

вимушено переселених осіб, також були профорієнтаційними заходами з 

ознайомленням закладу, професіями, працівниками. 
 

 

 

 

 



Список майстрів виробничого навчання, які проводили виїзді майстер- класи: 

№ 

з/п 

ПІП Кількість 

проведених майстер-

класів 

1 Артьомов Р.О. 3 

2 Литвинюк О.А. 4 

3 Павлик А.П. 2 

4 Ткачик Н.В. 2 

5 Смольський М.М. 3 

6 Катарина Н.В. 3 

7 Зеліско О.В. 2 

8 Яблонський Ю.О. 3 

9 Демус О.А. 2 

10 Ковальчин М.М. 2 

Цьогорічна агітаційна компанія проводилась різностороннє: виготовлення 

кольорових рекламних листівок, закупівля реклами на вуличних білбордах, на 

громадських зупинках,  банер з професіями та інше. 

Цьогоріч нам вдалося залучити до профорієнтаційної роботи 

територіальні громади Львівщини, зокрема Бібрську територіальну громаду, 

Заболотцівську, Зимноводівську, Кам’янка-Бузьку, Новояричівську, 

Пустомитівську, Самбірську, Львівську, де до проведення майстер-класів та 

профорієнтаційної агітації було залучено учнів шкіл населених пунктів, що 

належать до цих громад. Заходи відбулися у таких локаціях: с. Заболотці, м. 

Пустомити, м. Бібрка, м. Дубляни, м. Кам’янка-Бузька, м. Підбірці, м. Самбір, 

смт. Рясне 1, с. Новий Яричів, с. Зимна Вода, с. Лапаївка, с. Ясенів. Проведено 

ряд заходів у м. Львів у таких локаціях: Львівський палац мистецтв, Українська 

академія друкарства, SMART-бібліотека на Рясне, Будинок офіцерів.  

Провели ряд майстер-класів: «Холодний батик, декупаж та оздоблення 

скла вітражними декоративними фарбами», «Погляд крізь скло на традиції 

українського писанкарства», «Пасхальний декор», «Квіткові композиції», 

«Декоративні штукатурки і нанесення трафаретів», «Столярна справа», 

«Декоративний портрет, комбінований із консервованим мохом», «Вітражний 

сувенір на патріотичну тематику», «Виконання написів за допомогою трафаретів 

технікою торцювання»,  «Акриловий живопис на полотні», «Вітражний сувенір 

в техніці Тіффані на патріотичну тематику», «Розмальовка гіпсових фігур», 

«Вітражна сувенірна продукція», «Гравіювання на  склі», «Декорування 

дерев'яних підсвічників» «Декоративні техніки на різних типах поверхонь», 

«Вітражні сувеніри на патріотичну тематику», «Флористичні вироби», «Декупаж 

свічок», «Живопис спиртовими чорнилами», «Виготовлення матової 

Венеціанської штукатурки», «Створення живописних етюдів у техніці «Акрил», 

«Мокра акварель», «Улюблені тваринки», «Академічний рисунок руки», 

«Іриски».  

Спільно з Львівським палацом естетичного виховання проведено 

майстер-класи для жителів Львова та ВПО «Арт дні у Львівському палаці 



мистецтв» (травень-липень);  з SMART-бібліотека на Рясне в рамках 

Благодійного FESTy "Наші серця б'ються в ритмі ЗСУ" проведено майстер-класи 

з створення декоративної брошки та підвіски в техніці вітраж, а також 

декорування ваз та підсвічників. 

Дні відкритих дверей: 09.02, 27.04, 18.05, 08.06.2022 р. в онлайн форматі. 

Розробка відео-роликів, презентацій, презентаційних листівок, оголошень, 

відвідування форумів, виставок, проведення презентаційних зустрічей, бесід 

серед випускників та друзів чи знайомих, інформування абітурієнтів через сайт 

училища, соціальні мережі, профорієнтаційні інформування учнів шкіл через 

адміністрації ЗСО, інформування об’єднаних територіальних громад Львівщини 

щодо вступної кампанії 2022 р., шляхом надсилання їм листів, звернень, 

оголошень, створення та наповнення сторінки у Тік-Ток.  

Робота велася також у напрямку розповсюдження друкованої реклами та 

розміщення її на сіті-лайтах, білбордах, пірамідах, стендах, у друкованих 

виданнях. Майстром виробничого навчання Оленою Демус було розроблено 

банери, листівки, які в подальшому були виготовлені та розповсюджені. За 

сприяння ДОН ЛОДА створено профорієнтаційний ролик «Наше майбутнє – за 

нами!» 

10. Робота з внутрішньо переміщеними особами. 

Львів став прихистком для сотень тисяч людей, які тікали з-під обстрілів 

з перших днів війни. Ми не залишилися осторонь і одними з перших почали 

приймати українців, які змушені були полишати рідні домівки. Протягом 

лютого-червня у стінах гуртожитку було прийнято понад 689 ВПО.  В розрізі 

міст і областей:  

Вінницька - 12, Дніпропетровська – 29, м. Дніпро - 12, Донецька – 43, м. 

Донецьк – 1, Житомирська – 5, м. Житомир - 18, Запорізька – 11, м. Запоріжжя - 

24, Київська – 113, м.Київ - 144, Кіровоградська - 6, Луганська - 60, м. Луганськ 

– 2, Одеська - 2, м. Одеса – 2, Полтавська - 3, м. Полтава – 4, Сумська - 5, м. Суми 

– 13, Харківська - 39, м. Харків – 116, Херсонська - 12, м. Херсон – 4, Черкаська 

- 1, Чернігівська – 6, м. Чернігів – 2.  

Станом на 01.07.2022 р. в гуртожитку залишаються проживати – 91 

ВПО. 

Також поруч із ВПО проживало 12 учнів закладу, які не мали змоги 

виїхати додому та 2 учнів-сиріт.  

На плечі адміністрації закладу лягла також організація та забезпечення 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у гуртожитку, створення 

побутово-санітарних умов проживання, організація харчування, медичне 

обслуговування та забезпечення.  

Працівники закладу були залучені до чергування у гуртожитку, прийому 

та поселення ВПО у гуртожиток. Педагогічними працівниками протягом усього 

періоду перебування ВПО в гуртожитку було організовано ряд просвітницько-



виховних заходів:  «Урок знайомства», «Як діяти людям у надзвичайних 

ситуаціях»,  «Мандрівка в українську казку» , «Подорож до загадкового міста», 

«Вивчаємо українську з ВПО», «Мікс розваг»,  «Мандрівка в казковий світ 

англомовних звірів»,  «Земля, море та повітря,  «Оберіг», « Країна  ввічливих 

слів» ,  «Символи України», «Ким я хочу бути», «Я і Світ», «Безлюдний острів», 

«Втрачена мрія», «Міжнародний день музеїв. Екскурсії містом», «Звідки в міста 

назва Львів», ««День Героїв» – покладання квітів до пам’ятника Героїв Небесної 

сотні, «Вшанування пам’яті захисників незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України на Личакові», «Львів та його визначні 

постаті», «Львів – місто з душею», «Вербна неділя», «Символи на писанках, їх 

значення», «Великодні святкування», «Лунає дзвін з усіх сторін: Христос 

Воскрес!», «Арт-терапевтичні заняття для дітей з сімей переселенців»,  

«Головний символ Львова», «Мій казковий герой», «Веселий живопис»,  «Свято 

Матері», «Тюльпани для мами», «Якщо говорити між нами – то все починається 

з мами», «Спорт, розваги й гарний настрій!», Міжнародний день захисту дітей 

«Малюнок на асфальті», «Веселі дроби», «Математичні загадки», «Фізика та 

кульки», «Таємниці мильної бульбашки», «Пісні англійською», «Руханки по-

львівськи», «Майстер-класи з твістингу: учні ЛВПХУ – ВПО».  

За фінансової підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства 

США в Україні  в рамках Програми сприяння розвитку підприємництва 

Львівської міської ради, Управління економіки Департаменту економічного 

розвитку Львівської міської ради та Департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради реалізовано проєкт «Бізнес своїми руками для ВПО»: 

навчання з основ підприємницької діяльності та майстер-класи з декоративно-

прикладного мистецтва  та курси перепідготовки з професії «Столяр». 

Гурткова робота 

У цьому навчальному році робота гуртків здійснювалася з урахуванням 

епідемічної ситуації та воєнного стану. Протягом  навчального року в училищі 

працювало 9 гуртків: «Гирьовий спорт», «Інтелектуальні ігри», «Танцювальний 

гурток», «Кольорова мозаїка», «Палітра ідей», «Футбол», «Гурток технічної 

творчості», «Столярна справа» та «Інноваційних технологій». У період 

запровадження навчання в змішаному чи дистанційному режимі керівники 

гуртків самостійно визначали  потребу у внесенні змін до календарного 

планування, розподілу навчального часу на вивчення окремих тем. При цьому 

враховували педагогічну та методичну доцільність і можливість вивчення 

окремих тем у дистанційному форматі, особливості напряму навчання, рівень 

підготовки вихованців, технічні можливості закладу освіти, вихованців. 

Обов’язково враховувались санітарні обмеження щодо часу безперервної роботи 

дітей за комп’ютером.  



Гуртківці активно приймали участь у різноманітних конкурсах, 

вікторинах, майстер-класах: «Різдвяні фестини», «Брей-ринг», «Творчості 

проміння золоте», «Охорона праці очима дітей»,  

Взято участь у OPEN CALL FOR ARTISTS на підтримку ЗСУ (від 

Академії Мистецтв), «Народ героїв прославляє» - створення творчих робіт.  

Позанавчальна робота в гуртожитку 

Позанавчальна робота в гуртожитку здійснювалась згідно Положення 

про гуртожиток, Правил та умов проживання учнів в гуртожитку ДНЗ «Львівське 

ВПХУ», річного та місячного плану роботи в гуртожитку. 

У 2021 – 2022 н. р 195 здобувачів освіти були забезпечені гуртожитком. 

Протягом цього навчального року у гуртожитку проведено ремонт кімнати 

дозвілля, ресурсної кімнати, облаштовано їх меблями, побутовою технікою, 

тренажерами, приладдями та приспосібленнями для занять спортом та 

реабілітацією, виготовлено меблі для побутових кімнат, відбулась заміна вікон 

на сходових клітках, розпочато ремонт бібліотеки.  

У гуртожитку створені всі необхідні умови для проживання та 

самопідготовки. Вихователі спільно з учнівським активом гуртожитку, 

соціальним педагогом закладу проводили різноманітні заходи: конкурси на 

кращу кімнату, бесіди, перегляд фільмів, телепередач, заняття з елементами 

тренінгу, проводилась індивідуальна робота з учнями та батьками.  

Щоденно проводились бесіди щодо санітарного стану кімнат, 

спілкування між проживаючими у певній кімнаті та на поверсі. Крім цього, 

вагома частина роботи полягала у подоланні куріння та вживання алкогольних 

напоїв, зокрема, проводились заходи щодо формування негативного ставлення 

до небезпечних речовин, а також вилучення цих речовин (сигарет та алкогольних 

напоїв). 

Також було інформовано учнів щодо роботи спортивного залу, гуртку 

гирьового спорту. Цей напрям роботи є найактивнішим. Відвідування 

спортивного залу гуртожитку та заняття спортом дають змогу учням зміцнити 

власний організм, розвивати власну дисциплінованість, активно провести 

вільний час. 

Проводились бесіди та заходи на теми національно-патріотичного та 

морально- духовного виховання, зокрема: волонтерська допомога воїнам на 

Сході, в’язання учнями училища разом з волонтерами захисних сіток у 

волонтерському пункті при церкві Вознесіння Господнього вул. Широка 81а за 

що волонтерський центр висловив щиру вдячність та відзначив подякою; 

проведено зустріч з випускниками училища Христиною Гец, Оленою Кендзьор, 

Дмитром Савраном,  Анною Бурою, воїном Андрієм Пехом 22.06.2022 р. 

За час впровадження карантинних обмежень, спричинених поширенням 

СOVID-19, було проведено бесіди з учнями щодо дотримання основних правил 



поведінки для попередження та запобігання виникнення та поширення хвороби. 

Учням вчергове нагадали про необхідність використання засобів 

індивідуального захисту, зокрема у громадських місцях та транспорті, та про 

санітарну обробку рук.  

Частиною виховної роботи вихователя гуртожитку є участь у Радах 

профілактики правопорушень. На них розглядались важкі випадки з порушення 

дисципліни та умов проживання у гуртожитку. Попередньо з порушникам 

проводились регулярні бесіди з профілактики негативних явищ під час 

проживання. У разі повторних недотримань правил проживання за рішенням 

Ради профілактики учням давали попередження або догану чи виселення. 

Проводилась робота по вихованню соціально-активної особистості, 

індивідуальна робота з учнями, а, також, робота з батьками через телефонні 

розмови, з майстрами та класними керівниками. 

Робота соціально-психологічної служби 

Основними напрямами роботи соціально-педагогічної служби були: 

 виявлення основних потреб, інтересів, труднощів, відхилень у 

поведінці, інших позитивних чи негативних явищ в учнівському середовищі; 

 проведення заходів, спрямованих на корекцію негативних якостей 

особистості, поведінки; 

 проведення первинних профілактичних заходів з попередження 

виникнення негативних явищ в учнівському середовищі; 

 підвищення рівня знань та умінь педагогів щодо комунікації з 

учнями та батьками; 

 забезпечення соціально-правового захисту учнів пільгових 

категорій; 

 організація соціально-психологічної підтримки учнів під час 

воєнного стану; 

 надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам у час 

воєнних дій; 

 корекція емоційного стану дітей з числа внутрішньо-переміщених 

осіб. 

У 2021-2022 навчальному році соціальним педагогом було здійснено 

роботу за напрямами: 

• консультаційний; 

• діагностичний; 

• профілактичний; 

• зв’язків з громадськістю; 

• організаційно-методичний. 

У зв’язку з початком повномасштабного вторгнення військ рф на 

територію України, у гуртожитку закладу був облаштований притулок для 



внутрішньо- переміщених осіб. Основним напрямом роботи служби  стала 

організація соціально-психологічної допомоги особам з числа ВПО, зокрема: 

 допомога у поселенні до тимчасового прихистку; 

 допомога в організації харчування; 

 скерування до установ соціального захисту для надання соціальної 

допомоги; 

 організація соціально-психологічного адаптації до умов середовища 

дітей з числа ВПО. 

Крім цього, соціально-психологічна служба була залучена до організації 

соціально-психологічного супроводу слухачів курсу з отримання часткової 

кваліфікації за професією «Столяр» (за програмою ООН).  

Робота бібліотеки 

Бібліотека – важливий компонент навчально-виховного процесу. А 

тому бібліотекар  удосконалює свої навики, вивчаючи передові методи роботи 

через професійні періодичні видання, відвідуючи семінари бібліотечних 

працівників, переймаючи досвід роботи інших бібліотек 

Свою діяльність бібліотека координує з класними керівниками, 

майстрами, вихователями, з соціально-психологічною службою училища, 

співпрацює з  публічною бібліотекою на Повітряній. 

 Робота  проводилась у таких напрямках: популяризація бібліотеки, 

залучення учнів до читання та використання, можливостей бібліотеки у 

навчанні, обслуговування користувачів бібліотеки, популяризація носіїв 

інформації, що сприяють навчально-виховному процесу, інформаційно-

бібліографічна робота, організація дозвілля учнів гуртожитку шляхом 

організації виховних та пізнавальних заходів, робота з організації  фондів 

бібліотеки, партнерська взаємодія, зокрема в інформаційно-ресурсному  

забезпеченні учнів, з бібліотеками мікрорайону, самоосвіта, обмін досвідом. 

З метою сприяння навчанню протягом  учбового року  організовано: 

виставки однієї книги «Увага! Цікаво», «Прочитай», виставки-

презентації «Калейдоскоп нових підручників», «Сузір»я сучасної художньої 

літератури», з циклу «Календар українця» організовано виставки-презентацію 

до 140-річчя від дня народження І.Кочерги, українського драматурга(1881-

1952рр.),вересень 2021;організовано виставку-портрет до 210-річчя від дня 

народження М.Шашкевича(1811-1843),жовтень 2021; з циклу «Творчі портрети 

письменників»   проведено виставку-бесіду «Заради майбутнього»Творчість 

українського сучасного письменника М.Кідрука», вересень 2021 ; з циклу  « 

Світ сучасної літератури» проведено виставку-презентацію книги У.Скицької 

«Наші на карті світу. Історії про людей, якими захоплюється світ»,грудень 2021.   

Популяризації читання сприяли виставки-реклами нових надходжень, 

вересень,грудень,2021р.; виставки-перегляди «Доки народ живе, живе і його 

мова», листопад 2021р.; «1933.Жнива скорботи», листопад 2021р., «Скло. 



Орнаменти. Розпис. Вітраж », виставка-презентація літератури, вересень 2021 

р.; виставки-реклами з циклу «Обов’язково прочитай!», вересень, жовтень 

2021р. 

У рамках співпраці з Бібліотекою на  Повітряній організовано учнів на 

зустріч: з сучасною письменницею Людмилою Когут, з поетесою Марією 

Смілкою. 

Бібліотека училища долучилася до збору книжок українською мовою 

під егідою «Книжки дітям з прифронтової зони». 06.12.2021 книги в кількості 

32 примірники відправлено на схід. 

Завдяки проекту «Подаруй бібліотеці книгу» книгозбірня училища 

поповнилась новою сучасною літературою к кількості 67 примірників.                                                                                                                                      

Показники діяльності бібліотеки 2021-2022 навчального року: 

- всього користувачів бібліотеки  -   247 

- з них  користувачів-учнів            -  197   

- користувачів-працівників            -  50 

- викладачів                                     -  25 

- майстрів                                     -  8 

- інших                                     - 1 

- нових користувачів бібліотеки    - 50 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

В училищі розроблена відповідна структура методичної роботи з 

урахуванням умов організації освітнього процесу та потреб педагогічних 

працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та 

загальнокультурного рівнів, яка включає заходи по створенню та покращенню 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню 

методичної культури педагогічних працівників, аналітико - моніторингову 

діяльність педагогічного колективу. В основу методичної роботи закладу  

покладено цільовий підхід, спрямований на підвищення професійної 

майстерності педагогів в контексті сучасних освітніх і виробничих технологій. 

Педагогічний колектив володіє творчим потенціалом і реалізує свої 

методичні можливості з метою удосконалення освітнього процесу із 

здобувачами освіти. 

Основним завданням освітнього процесу педколектив вважає 

формування творчої особистості, розвиток самостійної, пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти, творчих здібностей педагогів, зацікавленість в оволодінні та 

впровадженні інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду. 

У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив училища 

продовжував працювати над реалізацією методичної теми, а саме: “Комплексний 

підхід до виховання на уроці. Національно-патріотичне виховання” її ІІ етапу- 

роботи творчої групи з питань організації роботи щодо комплексного підходу до 

виховання учнів на уроці відповідно до єдиної методичної теми, формування 

педагогічних компетентностей, запровадження нових освітніх технологій, 



проведення творчих звітів МК про наслідки роботи над проблемною темою, 

вдосконалення навчально-методичної бази предметів і професій в контексті 

впровадження інноваційних технологій. З метою якісної та ефективної 

організації методичної роботи в училищі  працює методична рада, до складу якої 

входять заступники директора, практичний психолог та голови методичних 

комісій: викладачів суспільно-гуманітарної підготовки, викладачів художніх 

дисциплін, майстрів в/н, викладачів та майстрів будівельного напрямку, 

професійно - практичної підготовки (художнє відділення), викладачів 

зальноосвітньої підготовки, викладачів фізичної культури і Захисту України, 

класних керівників. 

Кожна комісія працювала над методичною проблемою, яка випливає із 

єдиної методичної теми, згідно планам, складеним на підставі аналізу 

результатів роботи минулого року. На засіданнях методичних комісій 

розглядалися питання: підвищення рівня навчальних досягнень здобувачів 

освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних і виробничих 

технологій, передового педагогічному досвіду, пошуку форм і методів 

удосконалення уроку, використання інтернет - ресурсів під час дистанційного 

навчання. Всі педагоги були залучені до роботи в методичних комісіях, кожен з 

яких має методичну проблему, тісно зв’язаною з методичною проблемою 

училища, і успішно працював над її реалізацією. 

Протягом року удосконалення професійної майстерності педагогів 

здійснювалось завдяки колективним, індивідуальним, груповим формам 

методичної роботи: семінари - практикуми, конференції, педагогічні читання, 

школи молодого педагога, вебінари, конференції. Педагоги училища 

впроваджували в освітній процес інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, 

проектні технології навчання, створювали презентації, працювали над 

формуванням готовності випускників до підприємницької діяльності. 

Адміністрація навчального закладу належну увагу приділяє підготовці 

педагогічних кадрів на курсах підвищення кваліфікації. З цією метою створена 

система перспективного та щорічного планування проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогів. 

Згідно Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 800 педагоги закладу протягом 2021-2022 

навчального року мали змогу підвищувати кваліфікацію за різними формами та 

видами, поєднуючи їх. 

Відвідуючи курси, беручи участь у семінарах, вебінарах , 

прослуховуючи освітні курси на сайтах «На Урок», «Всеосвіта» викладачі 

самостійно обирали конкретні форми, види та напрями надання освітніх послуг 

з підвищення кваліфікації. Вони виконували роботи, в яких узагальнили 

матеріали за індивідуальними методичними темами, ділилися досвідом своєї 

роботи. Педагоги звітували про підвищення кваліфікації та підготовку 

атестаційних матеріалів на засіданні методичних комісій та педагогічній раді. 

Так, своєчасно пройшли навчання за програмами на базі Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, такі педагоги: директор 

закладу Обнявка Н.М., заступник директора з навчально-виробничої роботи 

Турчиняк Н.В., викладачі спецпредметів : Погребняк О.С., Сокіл Л.С., Тимків 



М.О., Соболь С.Л., викладач математики Нестерук Л.І., викладач укр.мови і 

літератури Гранюк З.Д., викладач Войціховська Л.С., майстри виробничого 

навчання: Пигель І.І., Твердохліб І.А., Литвинюк О.А., Яблонська О.З., 

вихователь Паламарчук П.Г., керівники гуртка: Синєок О.К., Паламарчук П.Г..  

Окрім того, кожен з педагогів підвищував свій кваліфікаійний рівень 

шляхом участі у різноманітних заходах, про що свідчать отримані сертифікати. 

Педагогами отримано більш 50 сертифікатів. 

Питання «Про курси підвищення кваліфікації», «Про затвердження 

плану підвищення кваліфікації на 2022 рік», «Про підсумки підвищення 

кваліфікації педпрацівників шляхом проходження курсів та участі у семінарах у 

2021 – 2022 році» стали ключовими на засіданнях нарад при директорові, 

педагогічній раді, методичних комісіях. 

З метою надання адресної допомоги керівникам методичних комісій та 

інших структурних підрозділів методичної роботи проводилися консультації з 

питань планування роботи методичних комісій, організації самоосвітньої роботи 

викладачів - предметників, підготовки їх до творчих звітів за результатами 

атестації, консультації для молодих педагогів з різних питань їх діяльності в 

училищі. 

  Протягом 2021-2022 навчального року методист та голови 

методичних комісій надавали консультації з різних питань організації роботи над 

індивідуальними методичними темами членам комісії, самоосвітньої діяльності 

досвідчених і малодосвідчених педагогів, накопичували матеріал з науково-

методичної проблеми. 

Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяли такі форми 

методичної роботи: онлайн-конференції та марафони, круглі столи, тренінги, 

педагогічні та культурологічні інформації, індивідуальні співбесіди, групові 

консультації, засідання методичних об’єднань і методичних комісій, творчих 

груп, семінари. 

Наказом по закладу від  01.09.2021 року №    Про створення атестаційної 

комісії» було затверджено склад АК І рівня, до якої увійшли компетентні, 

висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, які мають вищу 

кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота атестаційної комісії 

проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи. 

Кожен педагог, який атестувався, у міжатестаційний період працював за 

власним планом самоосвітньої діяльності. Заключний етап роботи над 

реалізацією поставлених у ньому завдань відбувався саме під час атестаційного 

року. Кожен викладач, майстер в/н мав змогу звітувати перед колегами про 

проведену роботу, ділитися набутим досвідом, презентувати кращі доробки, 

друковану продукцію, електронні презентації та інше. 

Усе більше педагогів володіють навичками роботи з комп’ютерною 

технікою. Широко впроваджуються в навчально – виховний процес сучасні 

інформаційні  технології, система інтерактивного мультимедіа. 

Атестаційна комісія в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи 

педагогів, узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні 

заходи, проводила співбесіди та діагностування учнів та їх батьків щодо 

здатності викладачів знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного 



процесу, зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася 

документація. 

Нажаль активізувати роботу щодо заключного етапу вивчення системи 

роботи педагогів членам атестаційної комісії, адміністрації закладу, соціально-

психологічній службі довелось в період військового стану. 

Члени комісії були присутніми онлайн на виховних заходах в групах, де 

викладачі є класними керівниками, психолого-педагогічні консультації стали 

основною рушійною силою щодо встановлення рівня професійної майстерності 

педагогів у міжатестаційний період.  

Відповідно до перспективного плану атестації педпрацівників училища, 

плану роботи атестаційної комісії у 2021-2022 році атестовано у черговому 

порядку 6 педагогів: Дуфанець О.О. - викладач предметів професійно-

теоретичної підготовки, відповідає займаній посаді, відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічному званню «старший викладач»; Тимків М.О. - викладач предметів 

професійно-теоретичної підготовки, відповідає займаній посаді, відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічному званню «старший викладач»;  Гулик М.В. - викладач історії 

відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»; Осипови Л.Я. – методист, відповідає 

займаній посаді, присвоєнню  кваліфікаційної категорії «спеціаліст І категорії»; 

Твердохліб І.А.- майстер в/н - відповідає займаній посаді, встановленню 12 

тарифному розряду; Яблонська О.З. - майстер в/н - відповідає займаній посаді, 

встановленню 12 тарифному розряду. 

За результатами атестації 2022 року видані відповідні накази по закладу 

й передані в бухгалтерію для здійснення оплати праці атестованих працівників. 

В організації роботи атестаційної комісії закладу з педагогами, які 

атестувалися, ми керувалися принципами перспективності, дієвості, 

особистісної орієнтації,  демократії та взаємоповаги. 

У структурі методичної роботи особливе місце належить педагогічній 

раді, де обговорюються найважливіші питання роботи училища. У 2021-2022 н. 

р. було проведено 7 засідань педрад, з них 1 - нетрадиційна у формі ділової гри,        

1 – в режимі онлайн, на яких керівництво закладу велику увагу приділяло їх 

підготовці і проведенню, використовувало можливості для творчого пошуку і 

згуртування педколективу.    

Традиційним у проведенні педагогічної ради стало використання 

мультимедійних технологій, що сприяє підвищенню її ефективності та розвитку 

професійної компетентності педагогів.  

Головні питання, які розглядались на педрадах: 

 Результати освітньої діяльності у 2020-2021 н. р.. Перспектива 

розвитку навчального закладу у 2021-2022 н. р., затвердження перспективного 

планування  роботи училища; 

 Про атестацію педагогічних працівників; 

 Діяльність педагогічної спільноти над єдиною методичною темою 

училища; (звіти І етап) 

 Виховна робота зі здобувачами освіти в умовах карантинних рішень; 



 Протидія булінгу. (нетрадиційна педрада); 

 Профорієнтаційна робота педагогів з учнівською молоддю; 

 Методична робота, як складова система підвищення 

професіоналізму педагогічних працівників;  

 Про хід підготовки до державної кваліфікаційної атестації; 

        Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в 

установлені терміни. Розглядаються всі заплановані питання та приймаються 

рішення по кожному питанню з терміном їх виконання. Педагогічна рада 

училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми 

теоретичної, професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної 

роботи.  

Обговорювались питання пов’язані із плануванням навчальної 

діяльності, мотивації навчальної діяльності учнів в сучасних умовах, допусками 

до підсумкових форм контролю, про попередження суїцидальної поведінки та 

адаптації учнів нового набору, звіти педпрацівників, які атестувались, щодо 

їхньої педагогічної діяльності у міжатестаційний період а також проблеми та 

методи дистанційного навчання в періоди карантину та військового стану.  

Необхідно відзначити, що всі засідання педагогічної ради пройшли на 

належному рівні: цікавими, змістовними були доповіді, ґрунтовний аналіз 

висвітлення запропонованих проблем, вироблено методичні рекомендації. 

Протягом 2021 - 2022 навчального року освітній процес здійснювався за 

змішаною, дистанційною та очною формою навчання. Для організації освітнього 

процесу під час карантину в училищі запроваджено технології дистанційного 

навчання: педагоги використовували Інтернет – ресурси: Освіта.ua; «Всеосвіта»; 

«На урок»; Viber; Youtube; Facebook; Zoom; Google Classroom, Google Meet,; 

Prometheus. 

На початку створення карантинної ситуації педагоги, змушені були 

здійснити корекцію календарно-тематичного планування, оскільки не збігалися 

кількість уроків під час звичайного очного і дистанційного навчання.  

Класними керівниками були створені групи у Viber для кращої 

комунікації з учнями та батьками. За розкладом дистанційного навчання 

учні  отримували завдання, рекомендації, консультації чи відеоуроки, посилання 

на аудіотексти. Кожна нова тема супроводжувалася аудіо або відеопоясненням 

або презентацією з детальним поясненням. Вчителі використовували для 

навчання різні платформи: ZOOM, Classroom.    

Велика увага приділяється роботі педагогів з обдарованою молоддю, 

підготовкою їх до участі у Всеукраїнських конкурсах, конкурсах фахової 

майстерності. Цього року наші учні та викладачі достойно представили училище 

на конкурсах : 

 Гулик М.В.  

 конкурс "Батьківщина мого серця",  робота учениці гр. 301 Курчик О 

. "Новітні герої Яворівщини" (І місце у номінації Герої сучасності моєї 

Батьківщини" 

 Вітрик О.В.  

 Участь у мовно-літературному конкурсі ім. П. Яцика, Т. Шевченка - 

зайнято ІІІ місце. 



 Гранюк З.Д.   

 Підготувала учнів до Міжнародного конкурсу знавців української 

мови імені П. Яцика (зайняли 2 третіх місця) 

 Сторожук Н.Б.  

 участь у всеукраїнському художньому конкурсі від фірми ROSA (5 

учасників) - 1 місце КУЛІШ С.  

 Участь у конкурсі "Охорона праці очима дітей", створення творчих 

робіт (задіяні учні 2-3 курсів, взяли участь - 6 учнів)  

   Взято участь у OPEN CALL FOR ARTISTS на підтримку ЗСУ (від 

Академії Мистецтв) - подано 5 творчих робіт учнів  

  Участь у щорічному конкурсі художньої самодільності "Творчості 

проміння золоте" ("Все буде Україна"), взяло участь 7 учнів, подано 9 робіт  

  Участь у відкритому фестивалі-конкурсі "Народ -герой, героїв 

появляє" у категорії "образотворче мистецтво"  

  Участь у всеукраїнському конкурсі від організації "Дитинство в 

долонях" на тему "Моя Україна" ( номінація - образотворче мистецтво);  

  Художній конкурс від фірми ROSA "Герої відомих картин у 

сучасній інтерпритації" 

Важливе значення для забезпечення освітнього процесу на належному 

рівні має здійснення внутрішнього контролю. В училищі здійснювались 

тематичний, фронтальний, попереджувальний, узагальнювальний види 

контролю. Проводився контроль за: правильністю ведення плануючої 

документації, станом відвідування уроків, роботою з учнями, схильними до 

правопорушень, станом викладання предметів, системою роботи педагогів, які 

атестуються тощо. Адміністрація згідно з графіком відвідувала уроки педагогів, 

надавала їм методичну допомогу. Всі матеріали, одержані під час здійснення 

контролю, висвітлювали, обговорювали на нарадах, на засіданнях методичних 

комісій, педрадах, узагальнювали наказами. 

Така система методичної роботи допомагає створювати чітку, 

злагоджену систему роботи педагогічного та учнівського колективів у 

розв’язанні найважливішої проблеми - підготовці кваліфікованих робітників. 

Під час проведення уроків викладачі методично правильно витримували 

структуру уроку відповідно до його типу; максимально організували 

індивідуальну роботу з кожним учнем; забезпечували учнів диференційованими 

завданнями; використовували на уроці інтерактивні методи та прийоми 

навчання; тобто забезпечили достатній рівень виходу всієї групи на кінцевий 

результат уроку. 

 Проведені уроки показали високий рівень майстерності викладачів. 

Вони ґрунтувалися на співробітництві викладача та учнів, були використані 

інноваційні технології, інтерактивні методи та форми роботи.  Плануючи уроки, 

позакласні заходи з предметів викладачі орієнтувалися на особистісно-

зорієнтоване навчання, використовували нетрадиційні форми організації 

навчального процесу, головні педагогічні принципи 

На відкритому уроці педагог демонструє колегам свій позитивний або 

інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного 



прийому чи методу навчання. Таким чином було проведено 7 відкритих уроків, 

два з них онлайн. А саме: 

 "Показникова функція, її властивості та графіки" Нестерук Л.І 

 "Порівняльний аналіз предметів базової художньої освіти в 

навчальних закладах України та Польщі"     Сторожук Н.Б. 

 "Україна в перші повоєнні роки"  Гулик М.В. 

 "Міцність деревини"    Тимків М.О. 

 "Побудова основних форм ікебани в стилі " Морібана"   Дуфанець О. 

 онлайн-урок: "Опорядження поверхні "під мармур"        Ковальчин 

М.М. 

 інтерактивний онлайн-урок "Стежками рідного слова"   Качмар М.В. 

Методична служба та адміністрація відвідували й аналізували проведені 

відкриті уроки з огляду на їх відповідність структури типу уроку, використання 

інтерактивних методів навчання, наявність достатньої кількості зображувальної, 

демонстраційної, предметної наочності, створення ситуації успіху на уроці.  

2021-22 навчальний рік особливий  тим, що через пандемію та  

військовий стан заклад перейшов на дистанційну форму навчання. У створеному 

Clasroomі викладачі та майстри проводили уроки теоретичного та виробничого 

навчання, виховні години. 

На превеликий жаль, не було проведено  відкритих уроків майстрами 

виробничого навчання. Хоча треба відмітити, що майстрами виробничого 

навчання було проведено дуже багато різноманітних, за темами та методами 

проведення, майстер - класів в закладі та з виїздом в школи м. Львова і Львівської 

області. Було провели ряд майстер- класів, ярмарки, виставки робіт учнів з уроків 

виробничого навчання, щоб ще більше зацікавити їх щодо вибору професії й 

демонстрації власних вмінь та навичок. Майстри виробничого навчання 

проводили уроки трудового навчання для учнів шкіл мікрорайону.  

Та велика кількість запропонованих  майстер-класів не дає в повній мірі 

зробити висновок, щодо правильності побудови структури уроків при веденні 

виробничого навчання в групі.  

Майстер-класи : 

 Павлик А.П.:  з виготовлення патріотичних кулонів для дітей 

мікрорайону Левандівка; з виготовлення патріотичних прикрас для учнів 2 ліцею 

в смт. Зимна вода; до Дня вишиванки для учнів з с. Бірки; для учнів Дублянського 

опорного ліцею імені Героя України Анатолія Жаловаги; для дітей тимчасово 

переселених осіб, виготовлення листівки "Мрія ніколи не вмирає" 

 Ткачик Н.В.: у м. Пустомити. Техніка гравіювання скла; для учнів 

Годовицького ЗЗСО І-ІІІ ст. «Погляд крізь скло на традиції українського 

писанкарства»; у Новому Яричеві. Техніка гравіювання на склі, патріотична 

тематика; в рамках "АРТ ДНІВ" у Львівському палаці мистецтв "Гравіювання 

скла з елементами розпису"; Заняття з дітками біженцями: АРТ-Терапія «Моя 

сім’я» (за Р.Ф. Беляускайте);  «Цікаве у світі орігамі» 

 Ковальчин М.М.: "Трафаретні техніки", "Венеціанка", "Техніка 

Сахара" 

 Дацків М.І.: "Опорядження поверхонь декоративними матеріалами"  

"Трафаретні техніки", "Венеціанка", "Опорядження поверхонь декоративними 

матеріалами" 



 Сторожук Н.Б. :  "Акриловий живопис" (Бібрський опорний ліцей 

ім. Уляни Кравченко); "Акриловий живопис + аплікація" (SMART- бібліотека, 

Рудно); "Виготовлення патріотичних листівок" (школа-ліцей 2 Зимноводівської 

сільської ради); 

Було також проведено майстер класи для дітей з числа тимчасово  

переселених осіб: виготовлення листівки "Мрія ніколи не вмирає"; 

створення вітальних листівок до дня матері; створення аплікації "мій казковий 

герой"; "веселий живопис"; "Дії людей в надзвичайних ситуаціях"; "Урок 

знайомства"; "Розучування англійських пісень та віршиків"; "Шкільні 

предмети"; "Здорове харчування"; "День вишиванки". 

У 2021-2022 н. р. у ДНЗ «Львівське ВПХУ» працювало 7 методичних 

комісій, а саме: 

 Предметно-циклова комісія суспільно-гуманітарної підготовки   (10 чол.) 

 Предметно-циклова комісія художніх дисциплін              (9 чол.) 

 Предметна методична комісія професійно-практичної підготовки (художнє 

відділення)                      (11 чол.) 

 Предметна методична комісія інноваційних методів навчання         (10 чол.) 

 Предметна методична комісія природничо-математичної підготовки                                                                                      

                                                                                                                            (9 чол.) 

 Предметна методична комісія фізичної культури і здоров’я   (4 чол.) 

 Предметна методична комісія класних керівників    (11 чол.) 

Засідання методичних комісій  (їх пройшло по шість) проводились 

згідно плану, розглядались теоретичні питання, був даний ряд відкритих уроків. 

Методична робота з педагогічними працівниками реалізувалась через традиційні 

(масові, групові) та індивідуальні форми роботи. Адміністрація училища 

постійно прагне створити оптимальну систему методичних заходів з метою 

надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують 

їхні потреби, запити та інтереси. Всі матеріали, доповіді, інформації, творчі 

розробки викладачів, які заслуховувалися на засіданнях методичних комісій, 

систематизовано в папках за розділами. Головами методичних комісій зроблено 

детальний аналіз роботи за навчальний рік. 

Повноцінну роботу методичних комісій перервав карантин. Навчальні 

заклади вимушені перейти на дистанційне навчання. А педагоги зобов’язані 

освоювати нові технології, платформи, щоб працювати з учнями, контролювати 

освітній процес, а також ділитися один з одним досвідом в освоєнні форм 

дистанційного навчання. Дистанційне навчання внесло деякі корективи в роботу 

педагогів, але і учні, і викладачі справилися з цим складним завданням, 

навчилися працювати по-новому і долати різні перешкоди на шляху до знань 

Адміністрація училища  відзначили високий рівень  професіоналізму, 

педагогічної компетентності  педагогів школи, котрі брали участь у проведенні 

методичних заходів. 

 В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і 

схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних 

(творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних 

комісій проводяться відкриті уроки. На засіданнях методичної комісії класних 

керівників розглядаються питання: підвищення методичної майстерності 



класних керівників, соціальний захист учнів, розвиток творчих здібностей учнів, 

попередження правопорушень, превентивне виховання.  

На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та 

нормативних документів, обмін досвідом роботи, аналіз проведення виховних 

заходів. Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та звіти про 

навчально-виховну діяльність. На основі таких звітів методичним кабінетом 

проводиться моніторинг діяльності членів методичних комісій за навчальний рік 

та визначається краща методична комісія року.   

 На жаль, робота деяких методичних комісій була не дуже активна, 

мало проводилось членами таких методкомісій відкритих уроків, заходів, 

невчасно а то й зовсім не подавались звіти. (Предметна методична комісія 

професійно-практичної підготовки (художнє відділення); Предметна методична 

комісія класних керівників). 

З метою підвищення якості та результативності освітнього процесу в 

училищі впроваджена розробка та використання дидактичних матеріалів для 

розвитку самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти як одна із 

ключових складових вирішення методичної проблемної теми закладу 

професійної освіти. Педагоги плідно працювали над створенням дидактичних і 

методичних матеріалів із залученням сучасних педагогічних і виробничих 

технологій (інтерактивних, ігрових, проектних та Інтернет-ресурсів)  

методичних рекомендацій щодо вивчення тем програм, розробок уроків, 

тестових завдань, навчальних посібників.  

Педагоги училища брали участь в обласних, всеукраїнських заходах 

(семінарах, вебінарах, конкурсах, конференціях): 

 07.12.2021 семінар - Тема: «Імплементація європейських освітніх 

стандартів у систему підготовки фахівців в Україні» Надія Обнявка, 

Імплементація європейських освітніх стандартів у систему підготовки 

фахівців в Україні 
 Участь у семінарі спільно з німецькими партнерами "Обчислення площі 

приміщення"; "Креслення перспективи приміщення"  Ковальчин М.М., Габа Л.В.,  

Дацьків М.М., Литвин В.З., . 
 Качмар М.Б. -  ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українці та 

їхні сусіди на просторі віків: політика, економіка, релігія, культура та побут» 

(Перемишль, 10‒12 вересня 2021) – доповідь «Українсько-єврейсько-німецькі 

відносини під час Другої світової війни в народних оповіданнях із Західної 

України: фольклорна візія людяності». 

- Міжнародна наукова конференція «Національно-визвольна боротьба 

українців середини ХХ ст. в усноісторичній та фольклорній візіях», присвяченій 

пам’яті фольклориста, дослідника українського національно-визвольного руху 

Євгена Луня (Львів, 13–14 жовтня 2021) – доповідь «Мотив зради у фольклорних 

наративах з Івано-франківщини: індивідуальний вибір чи колективна 

патологія?» 

- ХІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання 

«Ідентичності в етнографії і фольклорі» (Одеса, 4–5 листопада 2021) – доповідь 

«Не глядачі світової драми, а тільки її актори»: героїчний чин українського 

національно-визвольного руху середини ХХ століття (за народними наративами 

з Волині)» Отримано сертифікат:  



- ХІ Міжнародна наукова конференція "Одеські етнографічні читання 

"Ідентичності в етнографії і фольклорі" (4-5 листопада 2021 року).  

 Дуфанець О.О.: семінар «Тренди зимової флористики у 2021 – 

2022рр.» виступ «Використання традиційних матеріалів у сучасних різдвяних 

композиціях»  

 Габа Л.В.: 01.11-05.11.21 Півищення кваліфікації теоретичного та 

практичного навчання за змістом "Креативні техніки" - семінар з мультиплікації 

досвіду. 

Таким чином, з метою покращення умов роботи викладачів і майстрів 

виробничого навчання уникнення можливих стресів та конфліктних ситуацій 

між учасниками навчально-виховного процесу, педагоги взяли участь у 

тренінгах, провели самоаналіз, що безперечно сприяло створенню 

комфортніших умов навчання учнів. Протягом року проводилася індивідуальна 

робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги 

(мікродослідження). 

На належному рівні  в І семестрі пройшли предметні тижні : 

 Тиждень туризму, вгадай країну.  

 Тиждень студента, 

 13-17.09.21р. Олімпійський тиждень (конкурс плакатів, змагання між 

групами, перегляд фільмів) Вовк 

 Тиждень безпеки житєдіяльності та охорони праці. 

На думку керівництва училища, методичні тижні пройшли організовано, 

результативно. Із задоволенням працювали не лише педагоги, а й учні. Викладачі 

переконались, що уміння вчитися повинно розумітися як цілісне індивідуальне 

психологічне утворення, що інтегрує індивідуальний досвід успішної навчальної 

праці учня й характеризується наявністю в нього розвинених способів 

навчальної діяльності. У сформованому вигляді ця компетентність дозволяє 

запобігти перевантаженню, активізує пізнавальну діяльність, ініціативу 

особистості, сприяє раціональному використанню часу й навчальних засобів, дає 

змогу не губитися в новій пізнавальній і життєвій ситуації. 

У плануванні роботи на 2021-2022 н. р. одним із завдань методичної 

служби було активізувати знання та вміння педагогічних працівників у 

написанні методичних розробок, ще раз наголосити на ролі їх підготовки та 

важливості використання досліджуваних фактів та питань у здійсненні 

навчально-виховної діяльності.  

Проявити навички дослідницької діяльності дозволяє, значною мірою, 

підготовка методичних розробок. Методичний кабінет містить орієнтований 

перелік тем написання методрозробок, та все ж творча ініціатива викладачів та 

майстрів виробничого навчання зумовлює вибір ними тієї теми, яка цікавить 

саме їх, або ж дослідження зумовлюється аналізом здійснюваного у конкретній 

групі навчально-виховного процесу. Педагоги самостійно обирають 

досліджуване питання та оформляють методичні розробки відповідно до 

характеру проблеми. Цього року цікаві методичні розробки були представлені на 

педчитаннях та засіданнях методкомісій викладачами : 

 Козачок О.Б.  - "Нетрадиційні уроки як засіб підвищення інтересу до 

вивчення фізики. " 



 Войціховська Л.П. - "Роль хімії у розв'язанні глобальних проблем 

сучасності" (зміст її підпорядкований меті - сприяти 1)пошуковій роботі учнів 

для популяризації і актуалізації досягнень хімії на сучасному етапі розвитку 

людства та 2) привертанню їх уваги до безпечного використання можливостей 

хімічної технології). 

 Тимків М.О.   -  "Кругла система спілкування" 

 Сторожук Н.Б. - "Професійне становлення особистості учнів під час 

навчання у ПТНЗ" 

 Габа Л.В.  - "Організація дистанційного навчання учнів професійно-

технічних навчальних закладів" 

 Вовк Х.І.        - "Українська збірна на Олімпійських іграх у Токіо 

2021" 

 Вітрик О.В.    - "Золоті рядки української поезії: Розстріляне 

Відродження" 

 Гулик М.В. - "Роль візуалізації інформації у формуванні історичного 

мислення учнів" 

  Дуфанець О.О. - "Лекційно - ілюстративний курс з предмета 

"Пластична анатомія" до теми "М'язова система людини"  

  Михайловська Г.Я. - "Комунікативний підхід на уроках англійської 

мови" 

 Павлик А.П. - "Вітражна біжутерія з елементами мідного та 

латунного дроту" 

 Литвинюк О.А. - "Вплив сучасних технологій на розвиток 

класичного вітражу." 

 Дацьків М.І.  -  "Причини, які викликають руйнування пам'яток" 

 Катарина     - "Колірний круг у флористиці, як ним користуватись. 

Які квіти поєднуються в букетах" 

 Ткачик Н.В. - "Теоретичні основи формування творчої активності 

учнів художніх професій в закладах професійної (професійно-технічної) освіти" 

На жаль, не всі викладачі та майстри виробничого навчання представили 

методичні розробки у визначені терміни.  

Педагогічні читання у січні провели викладачі:  

 Сторожук Н.Б. "Коли день зустрічає ніч: незвичні панорами Стівена 

Уілкса"; 

 Рудковська О.В. "Програмні застосунки для дистанційного 

навчання"; 

 Вовк Х.І. "Як позбутися стресу: емоційне вигорання вчителя". 

 Гранюк З.Д. "Життя і творчість Василя Стефаника" 

 Нестерук Л.І "Львівська математична школа" 

 Голуб І.М. "Онлайн тести: принципи успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання" 

 Шевченко Ю.М. "Сучасні тенденції в інтер’єрному живописі" 

 Гірняк М.М. "Виконання учнями творчих робіт м’якими матеріалами" 

При огляді плануючої, навчально-методичної документації 

педпрацівників всі зауваження фіксувались і в встановлені терміни 

виправлялись. Хочеться наголосити, що при затвердженні плануючої 

документації були, черговий раз, прикро вражені, що педагоги із неуважністю та 



поспіхом виконують дане завдання, яке являється основою навчального процесу 

і є юридичним документом.  

Велика робота  була проведена в плані аналізу навчальних досягнень 

учнів. Як свідчать результати підсумкових контрольних робіт, оцінка результатів 

навчального року, робота педагогів була в цілому ефективною і дієвою. 

Одним із видів презентації набутого власного досвіду роботи є друк 

матеріалів у фахових та Інтернет-виданнях виданнях. Так, викладач української 

мови та літератури  Качмар М. Б. систематично друкується на шпальтах 

періодичних видань, зокрема: 
 Трагедія Красного Саду в народній прозі українців. Вісник 

Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2020. № 1. Ч. ІІ. С. 

204–220 (1,7 д.а.) 
 Образ страху у фольклорних наративах про національно-визвольні 

змагання українців у 1940-их роках (за матеріалами з Івано-Франківщини). 

Національна пам’ять (на вшанування жертв тоталітаризму) (упорядник і 

науковий редактор Гірна Н. М.). Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила 

Галицького, 2021. С. 62–69 (0,4 д.а.). 
 Мотив надання допомоги в українських фольклорних наративах про 

Другу світову війну: міжетнічний контекст (на матеріалах Волинської, Івано-

Франківської та Львівської областей). Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni 

wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura i życie codzienne.T. II (pod redacją 

Romana Drozda, Bohdana Halczaka). Słupsk–Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2021. S. 198–220 (0,7 д.а) 
Підготували та подали методичні матеріали до друку викладачі: 
Гранюк З.Д.  
 Підготувала методичні матеріали "Освітньо-педагогічні погляди Т. 

Шевченка" 

Дуфанець О.О. 

 Виховний захід «З історії Старого Львова» 

 «З історії європейської флористики» 

Тимків М.О 

 «Альбом з матеріалознавства «Породи деревини» 

 «Використання кругової методики для підвищення педагогічної 

компетентності викладача.»  

 Педагогічне спостереження "Робота з нечуючими дітьми". 

Котула Р.М. 

 «Дизайн шрифтів: глаголиця, кирилиця і сучасність» 

 «Творча особистість емігрантки: Зої Лісовської» 

 «Графіка до книжок і журналів Петра Андрусіва»  

В основному план методичної роботи виконано. Однак, більше потрібно 

було  працювати над удосконаленням уроків, як основної форми роботи, 

систематично удосконалювати форми методичної роботи з педагогічними 

кадрами. 

Поділяємо думку В. Сухомлинського : «Учитель має право вчити інших, 

допоки вчиться сам». Не зупинятися в пошуках, творити себе, бути щасливим і 

дарувати щастя іншим – тільки так можна відчути задоволення від своєї праці й 

побачити вогники вдячності в очах учнів». 



 

ЯК І В КОЖНОГО З НАС, ТАК І В ЖИТТІ НАШОГО УЧИЛИЩА Є  ЖИТТЯ 

«ДО» ТА «ПІСЛЯ». 

24 лютого наше життя перевернулось. 

Важко окреслити всі почуття, переживання, страхи, які з’явилися з початку війни у 

кожного особисто. і у нас як працівників освіти. 

Ми – взялися до роботи. 

Відновили навчальний процес: з новою силою, новими підходами, ще більше 

акцентуючи на якість та результативність навчання, але без шкоди безпеці наших вихованців та 

працівників. 

Ми зуміли успішно завершити навчальний рік. Виконали заплановані програмою та 

навчальними планами завдання. Здійснили випуск наших учнів, які успішно виконали дипломні 

проєкти та захистили Державну кваліфікаційну атестацію. 

Учні працевлаштовані та продовжують навчання. Важливим моментом для нас є 

надання можливості нашим учням отримувати передвищу освіту за ОКР «Фаховий молодший 

бакалавр». 

Значна частина наших випускників продовжує навчання за спеціальностями «Дизайн» 

(4 групи: 1,2 курс) та «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (1 група) у 

Львівському вищому професійному художньому училищі. 

Ми вдало завершили розпочаті виробничі завдання 

Ми по новому оцінили та змістили акцент у національно-патріотичній роботі, адже 

сьогодні Україна та свідомий дух українського громадянина – основне: ми навчаємось, ми 

волонтеримо, робимо все можливе на своєму місці. Ми потрібні Україні сьогодні. Наша робота 

потрібна. 

Своїм завданням ми бачимо і в посиленні співпраці з обласними ОТГ. Саме цьогоріч, 

саме в часи війни, наші педагогічні працівники не відступили, не знизили свою активність у 

профорієнтації, адже учні шкіл фізично не мали змоги завітати до стін нашого закладу, провели 

численні виїзні майстер-класи у різних локаціях не лише з профорієнтаційною метою, а й у 

налагодженні зв’язків та співпраці, посилення єдності у вихованні молодого покоління, ланки 

загальної та професійно-технічної освіти. 

Наш заклад став домівкою для внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у 

гуртожитку Львівського ВПХУ. Організація побуту, розвитку та навчання ВПО та їх дітей лягло 

на плечі адміністрації та колективу училища. 

Ми побачили, на скільки важливо, допомагати і відчувати вдячність, приймати 

допомогу та бути вдячними. 

Так, саме завдяки місцевій владі (Департаменти) та нашим іноземним партнерам 

(Фонди) ми зуміли організувати нашу різносторонню діяльність під час воєнного стану. Було 

організовано проведена об’ємна робота з ВПО:  

- належні житлові умови для ВПО,  

- сприяння їх психологічному добробуту, підтримці здоров’я,  

- заняття для різностороннього розвитку дітей з числа ВПО. 

- курсів підвищення кваліфікації та перекваліфікації  

(столяри, флористика. 

 

Наші успішні учні, їх виконані роботи, вдячність ВПО, усмішки дітей, слова вдячності 

з фронту, подяка від ЗСУ – визнання нашої роботи як цілісного єдиного колективу, який робить 

все для майбутнього нашої держави. 

 

Силами адміністрації та колективу Львівського вищого професійного художнього 

училища, зі підтримки наших колег та партнерів, ми зуміли розпочати новий навчальний рік 

2022-2023. 

Ми здійснили набір на навчання, прийняли учнів на художнє та будівельне відділення.  

Ми облаштували надійне укриття, адже безпека наших учнів та працівників – це 

першочергове завдання. 



Ми плануємо навчальний процес. Збагачуємо та переорієнтовуємо планування 

виховної роботи. Плануємо нові виробничі завдання.  

Щиро впевнені у реалізації запланованого, адже місія у нас – зробити все можливе 

задля перемоги нашої країни та відбудови України, формування покоління свідомих українців! 

 

 

 


