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Невід’ємною складовою розвитку

суспільства та держави є морально-

духовне становлення молоді, її підготовка

до активної, творчої, соціально-значущої

професійної діяльності. Важливу роль у

цьому процесі відіграє позашкільна

освіта.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

• виховання громадянина України;

• створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і

фізичного розвитку вихованців, учнів;

• забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;

• надання вихованцям знань, умінь, навичок і технологій

формування та розвитку життєвої компетентності в

найголовніших сферах людського життя.
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У МИНУЛОМУ РОЦІ ЦЕНТР ЗДІЙСНЮВАВ:

• освітню (гурткову);

• організаційно-масову;

• інструктивно-методичну роботу.

ВИЗНАЧАЛЬНИМИ БУЛИ ТАКІ НАПРЯМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

• художньо-естетичний,

• науково-технічний,

• національно-патріотичний,

• соціально-реабілітаційний,

• туристсько-краєзнавчий,

• бібліотечно-бібліографічний.
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ГУРТКОВА РОБОТА

У минулому році в Центрі працювали 24 гуртки, клуби,

творчі об’єднання, (39 груп) в яких навчалися 734 учні .

напрям кількість гуртків, груп кількість учнів

художньо-естетичний 13/13 290

науково-технічний 1/1 18

соціально-

реабілітаційний

6/6 111

туристсько-краєзнавчий 2/2 40

національно-

патріотичний

1/9 135

бібліотечно-

бібліографічний

1/8 140

Всього 24/39 734
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гурток народного танцю  “Щедрик” (ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери послуг”.)

студія народного танцю “Мальви”  (ДПТНЗ “Вінницьке  міжрегіональне ВПУ”.)

хореографічні гуртки:

ГУРТКИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ:
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гурток сучасного танцю “Вернісаж” (ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери послуг”)

гурток сучасного танцю “Ідеал” (ВПУ № 11 м. Вінниці)
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Зразковий гурток естрадного співу “Мрія” (ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери послуг”)

гурток естрадного співу “Конвалія” (ДНЗ “ЦПТО № 1 м. Вінниці”)

гуртки естрадного співу:
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Зразкова музично-театральна студія “Голівуд”

(ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери послуг”)
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правовий клуб “Феміда” (ДПТНЗ “Вінницьке  міжрегіональне ВПУ”)

клуб “Салон мистецтв” (ВПУ № 11 м. Вінниці) 

клуби за інтересами:
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гуртки науково-технічної творчості:

Зразковий гурток  “Вироби з 

природних матеріалів” 

(ДПТНЗ “Гніванський ПЛ”)

Студія “Гроно” 

(ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери 

послуг”)11



гурток “Школа лідерів” 

(Вінницький ДЦЕВУ ПТНЗ)

гурток “Школа гендерного 

виховання” 

(ДНЗ “ЦПТО № 1” м. Вінниці)

гурток “Волонтер”

(ВПУ № 11 м. Вінниці)

тренінг-група “Пізнай себе”

(ВХПТУ № 5 м. Вінниці)

гуртки соціально-реабілітаційного напряму:
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ГУРТКОВА РОБОТА В ЗП (ПТ) О ОБЛАСТІ:

напрями роботи гуртків ЗП (ПТ) О
кількість 

гуртків

кількість 

учнів

відсоток учнів, 

зайнятих

у гуртковій роботі

художньо-естетичний 124 1746 13,8

науково-технічний 95 1103 8,7

соціально-реабілітаційний 47 804 4,8

еколого-натуралістичний 17 248 1,7

туристсько-краєзнавчий 18 2296 2

військово-патріотичний 25 352 2,8

гуманітарний 57 619 6,3

дослідницько-експериментальний 18 261 2

фізкультурно-спортивний 133 211 18,1

інші 183 2232 17,6

Всього: 717 9872 77,8

Велика увага приділялась розвитку гурткової роботи і в закладах професійної

(професійно-технічної) освіти області. В минулому році зайнятість учнів у гуртках

становила близько 78 відсотків від загального контингенту учнів.

Станом на 01 січня 2019 року в ЗП (ПТ) О області працює 717 гуртків, в яких

навчається близько 10 тисяч учнів.
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ЗРАЗКОВІ  ХУДОЖНІ  КОЛЕКТИВИ

Найвищим показником результативності роботи гуртків є

присвоєння їм почесного звання «Зразковий художній колектив».

Наш Центр спільно з закладами професійної (професійно-

технічної) освіти проводить системну роботу в цьому напрямі.

У 2018 році було підтверджено звання «Зразковий художній

колектив» двом гурткам:

№ 

з/п назва гуртка назва навчального закладу

1 ХОРЕОГРАФІЧНИЙ  ГУРТОК 

«ЮНІСТЬ»

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

2 ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ 

«НАДБУЖАНКА»

ВИЩЕ ХУДОЖНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 5

М. ВІННИЦІ
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В ЗП (ПТ) О області працює 15 «Зразкових художніх колективів»,

з них 3 – Вінницького державного центру естетичного виховання.

№ 

з/п Назва  ЗП (ПТ) О

Кількість 

Зразкових 

гуртків

1 ДПТНЗ “Вінницьке ВПУ сфери послуг”

Вінницький державний центр естетичного виховання учнів ПТНЗ 2

2 Вище художнє ПТУ № 5 м. Вінниці 2

3 ДНЗ “Крижопільський професійний будівельний ліцей” 2

4 ДПТНЗ “Козятинське ВПУ залізничного транспорту” 2

5 ДНЗ “Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільника” 2

6 ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіольне ВПУ” 1

7 ДНЗ “Вінницький ЦПТО технологій та дизайну” 1

8 ДНЗ “ВПУ № 7 м. Вінниці” 1

9 ДПТНЗ “Гніванський професійний ліцей”

Вінницький державний центр естетичного виховання учнів ПТНЗ 

1

10 Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області 1

Всього: 15
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА:

• організація змістовного дозвілля учнів ЗП (ПТ) О;

• залучення учнів до участі в обласних, Всеукраїнських,

Міжнародних масових заходах;

• художньо-естетичне, національно-патріотичне виховання

учнівської молоді.
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Обласні фестивалі та конкурси:

фестиваль-огляд художньої самодіяльної творчості учнів ЗП (ПТ) О

«Подільські зорі»  на тему: “Планета миру і добра” та 

заключний Гала-концерт переможців фестивалю

Яскравими заходами 2018  року були:
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обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу

«Молодь обирає здоров’я!» 

Профорієнтаційний захід «ПрофіСтарт: обери своє майбутнє».
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VІ регіональний фестиваль технічної творчості учнів ЗП (ПТ) О 

«Творча молодь Вінниччини» 
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обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва

«Знай і люби свій край»                  

Виставки-конкурси:

обласна виставка-конкурс  великодніх композицій

«Воскресни, писанко!»                  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
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обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді

«Наш пошук і творчість - тобі, Україно!»

обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!»
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обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

«Об’єднаймося ж, брати мої!»

обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої  експедиції учнівської молоді  

«Моя Батьківщина – Україна»
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«Перлини рідного краю» та Гала-концерт переможців фестивалю, присвячений 

Міжнародному Дню студента  

Справжнім святом мистецтва Подільського краю став

обласний фестиваль-конкурс народного мистецтва 
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Загалом, у 2018 році було проведено 27 масових заходів, у яких взяли участь

більше 10 тисяч учнів ЗП (ПТ) О. 10 закладів показали високі результати, про що

свідчить минулорічна рейтингова таблиця.

Назва закладу

Місце Кількість

заходів

Кількість

балів

ЗП (ПТ) О міста Вінниці

ДПТНЗ «Вінницьке ВПУ сфери послуг» 1 31 2198

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ» 2 32 2038

Вище художнє ПТУ №5 м. Вінниці 3 24 1313

Вище професійне училище №11 м. Вінниці 4 24 1158

ДНЗ «Вище професійне училище №7 м. Вінниці 5 23 1153

ДНЗ «Вінницький ЦПТО переробної промисловості» 6 29 1058

ДНЗ «Вінницький ЦПТО технологій та дизайну» 7 24 883

ДНЗ «ЦПТО торгівлі та харчових технологій» 8 24 878

ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці 9 19 688

Витяг з рейтингової таблиці участі учнів  ЗП (ПТ) О області в 

обласних та Всеукраїнських масових заходах у 2018 році
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ЗП (ПТ) О області

Професійно-технічне училище №14 смт. Вороновиця 1 20 1618

ДПТНЗ «Гніванський професійний ліцей» 2 25 1188

ДНЗ «Крижопільський професійний будівельний ліцей» 3 23 1005

ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне ВПУ ЗТ» 4 24 1003

ДПТНЗ «Жмеринське ВПУ» 5 22 948

ДПТНЗ «Хмільницький аграрний ЦПТО» 6 22 935

ДНЗ «Гущинецьке ВПУ» 7 20 888

Теплицький професійний аграрний ліцей 8 19 870

ДНЗ «Професійно-технічне училище №21 м. Калинівка» 9 23 783

Вище професійне училище № 42 м. Погребище 10 22 725

ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» 11 19 715

Михайловецький професійний аграрний ліцей 12 22 685

ДНЗ «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» 13 16 643

Комаргородський професійний аграрний ліцей 14 20 555

ДНЗ «Барський професійний ліцей» 15 23 540

ДПТНЗ «Мазурівський аграрний ЦПТО» 16 20 535

Вище професійне училище № 41 м.Тульчин 17 16 500

ДНЗ «Браїловский професійний ліцей» 18 17 490

ДО «Заболотненське ВПУ № 31» 19 17 455

Кузьминецький професійний аграрний ліцей 20 13 415

Зозівський професійний аграрний ліцей 21 17 375
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І місце - 13 учнів

ІІ місце - 13 учнів

ІІІ місце - 17 учнів

Диплом учасника - 12 учнів

Всього:  43 учні

ДОСЯГНЕННЯ У ВСЕУКРАЇНСЬКИХ  ТА МІЖНАРОДНИХ МАСОВИХ ЗАХОДАХ  

У 2018  РОЦІ

У минулому році близько 300 учнів взяли участь у 19-ти Всеукраїнських і Міжнародних

масових заходах, 43 учасники стали переможцями, 12 - отримали Диплом учасника.
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Високі результати у Всеукраїнських і Міжнародних масових заходах

показали наступні заклади:

• ДПТНЗ “Вінницьке вище професійне училище сфери послуг.”

• ДПТНЗ “Вінницьке міжрегіональне ВПУ”.

• ДНЗ “Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій

та дизайну”.

• ДНЗ “Вище професійне училище № 7 м. Вінниці”.

• ДНЗ “Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниці”.

• Професійно-технічне училище № 14 смт. Вороновиці.

• ДПТНЗ “Козятинське міжрегіональне ВПУ залізничного

транспорту”.

• Вище професійне училище № 11 м. Вінниці.

• Вище художнє ПТУ №5 м. Вінниці.

• ДНЗ “Вінницький ЦПТО переробної промисловості”.

• ДПТНЗ “Хмільницький аграрний ЦПТО”.
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З метою запобігання правопорушенням серед учнів, зменшення рівня

злочинності та формування ціннісного ставлення до свого здоров'я упродовж

2018 року в ЗП (ПТ) О області продовжувалась робота з реалізації

Регіональних програм: по профілактиці злочинності і правопорушень учнів

ПТНЗ та «За здоровий спосіб життя», в ході яких було проведено 8 заходів:

• регіональний огляд роботи Рад з профілактики

правопорушень;

• молодіжну акцію «Скажи наркотикам: «Ні!»;

• фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я!»;

• Всеукраїнський тиждень права;

• соціальний проект «Всеукраїнський правовий диктант»;

• конкурс «Моральний вчинок»;

• конкурс малюнків «Здай кров заради життя»;

• благодійну акцію «Серце до серця».

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА ПРЕВЕНТИВНЕ 

ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
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У навчальних закладах продовжували працювати 

Ради з профілактики правопорушень

Щорічний моніторинг стану роботи Рад доводить, що в ЗП (ПТ) О

здійснюється просвітницька робота щодо запобігання протиправній поведінці,

наркоманії, алкоголізму; надається допомога соціально дезадаптованим

категоріям підлітків; підвищується рівень роботи з батьками.
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Чіткі завдання і стратегії роботи мала Обласна рада лідерів

учнівського самоврядування ЗП (ПТ) О, яка координувала

роботу органів учнівського самоврядування в навчальних

закладах та сприяла формуванню досвіду громадянської

поведінки лідерів шляхом залучення їх до справ і турбот

навчального закладу, до організації різноманітних акцій і масових

заходів.

РОБОТА ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УЧНІВ  ЗП (ПТ) О

Благодійна акція у  Вінницькому центрі комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю “Промінь”

30



Благодійна акція у  Вінницькому обласному дитячому будинку “Гніздечко”

Обласний Форум “Студентська

Рада Вінниччини”

Обласний навчальний семінар-

практикум лідерів
31



МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНІ КІМНАТИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПРИ ЗП (ПТ) О  

Осередками виховної роботи стали 10 музеїв та 7 музейних кімнат, що

працюють при ЗП (ПТ) О, 3 з них – мають звання «Зразковий музей»:

Зразковий музей історії училища при ДПТНЗ

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне

училище».

Зразковий музей Почесних громадян м. Вінниці при

ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти

технологій та дизайну».

Зразковий музей «Історія родини – в історії країни»

при ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище

сфери послуг».

Упродовж року в музеях проводилась плідна

пошуково-дослідницька робота, в результаті якої

було поновлено ряд експозицій та виставок,

присвячених героям Операції об’єднаних сил.32



кількість 

бібліотек 

кількість 

бібліотечних 

працівників 

підключення 

до мережі 

“Інтернет”

комп’ютерне 

забезпечення 

електронні 

бібліотеки

кількість 

бібліотечних 

гуртків

29 38 29 
79

одиниць  

9

ЗП  (ПТ) О
28

РОБОТА БІБЛІОТЕК ЗП (ПТ) О

№ з/п Назва ЗП (ПТ) О

1 ДПТНЗ «Жмеринське ВПУ»

2 ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне ВПУ»

3 Вище художнє ПТУ №5 м. Вінниці

4 ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне ВПУ ЗТ»

5 ДПТНЗ «Вінницьке ВПУ сфери послуг»

6 ДНЗ «Професійно-технічне училище №21 м. Калинівка»

7 ДО «Заболотненське ВПУ № 31»

8 Вище професійне училище № 41 м.Тульчина

9 Вище професійне училище № 42 м. Погребища

Електронні бібліотеки ЗП (ПТ) О
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ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

категорії педпрацівників форми роботи

культорганізатори та художні керівники семінари-практикуми;

методичні секції;

круглі столи;

майстер-класи;

творчі звіти, презентації;

тренінги;

консультації;

відкриті заходи, взаємовідвідування занять

гуртків;

огляди наукової, методичної, педагогічної

літератури;

вивчення і узагальнення передового

педагогічного досвіду.

керівники музеїв та музейних кімнат

керівники гуртків декоративно-ужиткового

мистецтва та технічної творчості

керівники правових клубів та гуртків

керівники туристсько-краєзнавчих гуртків

бібліотечні працівники

Упродовж минулого року було проведено 9 методичних секцій, 5 обласних

семінарів-практикумів та інші форми методичної роботи для культорганізаторів і

художніх керівників, бібліотечних працівників, керівників музеїв і гуртків різних

профілів.
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗП (ПТ) О

Методичні  

матеріали

(91)

інформаційні 

буклети і 

дайджести

(6)

інструктивно
-методичні 

листи

(62)

інформаційні 
календарі

(2)

методичні 
посібники

(3)

методичні 
рекомендації 

(9)

Умови про 

проведення 

обласних   

масових  

заходів

(9)

Планово та систематично здійснювалось інструктивно-методичне

забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти з різних

аспектів виховної роботи. Упродовж року було розроблено та направлено в ЗП

(ПТ) О області цілий ряд методичних матеріалів.
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Сьогодні в закладі працює потужний, творчий педагогічний колектив, який

у 2018 році двічі брав участь у Міжнародних виставках-презентаціях «Сучасні

заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті» і був відзначений Золотою і

Срібною медалями та Дипломами Міністерства освіти і науки України.

З нагоди 100-річчя позашкільного руху та за систематичну участь у

Всеукраїнських масових заходах і високий рівень підготовки переможців

колектив був нагороджений Грамотою і Подякою Українського державного

центру позашкільної освіти МОН України.

ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

36



ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
НА 2019 РІК  

• Створення умов для здобуття учнями ЗП (ПТ) О якісної позашкільної

освіти через компетентнісну спрямованість навчально-виховної роботи.

• Продовження та посилення роботи з національно-патріотичного виховання

учнів, як пріоритетного напряму виховної роботи.

• Забезпечення роботи з модернізації системи виховної роботи в ЗП (ПТ) О

області.

• Сприяння соціальному становленню учнів, вихованців з особливими

потребами у процесі навчально-творчої діяльності в гуртках.

• Здійснення ефективного методичного забезпечення в ЗП (ПТ) О області з

різних аспектів виховної роботи.

• Покращення матеріально-технічної бази закладу.
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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