
ЗВІТ ПРО РОБОТУ 

ПРОТЯГОМ 2019/2020 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Директор     С.І.Одайський

Чернівецьке вище професійне училище 

радіоелектроніки



Контингент учнів у 2019/2020 н.р.
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На базі 11 

класу

82 72 154 29 2 51 - 72

На базі 9 

класу

154 70 224 - 2 70 5 147

Молодші 

спеціалісти

24 30 54 19 8 - - 27

Всього: 260 172 432 48 12 121 5 246



Перевірка якості викладання предметів та якості 

підготовки і напрямів удосконалення 

матеріальної бази професій:

Предмети Професії

«Українська мова і література» «Слюсар електромонтажник».

«Громадянська освіта»

Зроблено аналіз стану якості викладання предметів та якості 

підготовки і напрямів удосконалення матеріальної бази професій, 

надано пропозиції, прийнято рішення, спрямовані на  поліпшення  

якості викладання.



На базі училища проведено обласні заходи:

1. 17.10.2019 р. проведено науково-практичний семінар

«Управління розвитком закладів професійної (професійно-

технічної) освіти на засадах педагогічної логістики».

2. 22.10.2019 р. відбулося урочисте закриття Конкурсу

професійної майстерності «WORDLSKILLS UKRAINE» та

нагородження переможців

3. 19.11.2019 р. проведено обласний етап конкурсу

«WORLDSKILLS UKRAINE» в номінації "Електромонтажні

роботи"

4. 15.11.2019 року проведено (не)формальну міжучилищну

учнівську регіональну конференцію «Масштаби Кулішевої

особистості».

5. 14.12.2019 року, проведено обласний етап Х Міжнародного

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської

молоді імені Тараса Шевченка



На базі училища проведено обласні заходи:

6. 10.01.2020 р. на відбувся ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади

з французької мови.

7. 26.01.2020 року, на відбувся ІІІ етап Всеукраїнської

учнівської олімпіади з німецької мови.

8. Фінальний етап ІХ Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса

Шевченка

9. 05.03.2020 р. відбувся семінар-практикум викладачів

суспільно-гуманітарних дисциплін закладів професійної

освіти області з проблеми використання сучасних

педагогічних технологій при вивченні суспільно-

гуманітарних дисциплін в умовах підготовки здобувачів

освіти до ЗНО(ДПА)



Атестація педагогів у 2019-2020 н.р.

Присвоєно кваліфікаційні категорії:

спеціаліст ІІ категорії – 3 чол. (2 викладачі та 1 соціальний 
педагог)

спеціаліст вищої категорії - 1чол.

Підтверджено кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст – 1 чол.;

Встановлено тарифні розряди майстрам виробничого 
навчання:

12 тарифний розряд - 3 чол.

Підтверджено кваліфікаційні категорії та педагогічне звання:

майстер виробничого навчання ІІ категорії та 14 т.р. - 1 чол.

Відповідає займаній посаді з підвищенням тарифного 
розряду:

бухгалтер, 10 т.р. – 1 чол.



Проведення дослідно-експериментальної

роботи у 2019/2020 н.р.

Проведення всеукраїнського експерименту за
темою «Стандартизація наскрізної соціально-
психологічної моделі масового впровадження
медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику»

1. 19.06.2020, участь ІІІ Всеукраїнській науково-
практичній інтернет-конференції (з
міжнародною участю), Писаревська Г.М.
“Хмарні сервіси Google як засоби формування
медіакультури кваліфікованого робітника”



Проведення дослідно-експериментальної роботи

за темою «Управління розвитком

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти на засадах педагогічної логістики»

 15.04.20 р. проведено вебінар методистів, заст. дирек. з нав., навч.-
метод. роботи ЗП(ПТ)О Чернівецької області з теми: «Управлінський
та методичний супровід як елемент педагогічної логістики розвитку
професійної компетентності педагогічних працівників» (у межах 
педагогічного експерименту всеукраїнського рівня).

 28.05.20 проведено вебінар (логістична онлайн-студія) методистів, 
заступників директорів з навчальної, навчально-методичної роботи
ЗП(ПТ)О області на тему: «Управління розвитком креативності
педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти як елемент педагогічної логістики».

 24.06.2020 р. відбувся вебінар методистів, заступників директорів з 
навчальної, навчально-методичної роботи закладів професійної
(професійно-технічної) освіти «Вимоги до розробки інноваційних
навчальних ресурсів у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти як елемент педагогічної логістики» ( у межах педагогічного
експерименту всеукраїнського рівня)



Участь у проектній діяльності

05.12.19 р. здобувачі освітніх послуг

Чернівецького вищого професійного

училища радіоелектроніки, директор

Савелій Одайський та викладач

професійно-теоретичних дисциплін

Ілля Хортюк взяли участь у стартовій

конференції з нагоди відкриття проєкту

«ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ –

платформа для підготовки

кваліфікованих фахівців у сфері

енергоефективності».

Представники закладу освіти

представили проєкт енергозберігаючої

моделі водонагріваючої установки та

отримали сертифікати.



Організовано конкурси (в училищі):

 До Дня вчителя проведено фотоконкурс «Велика

і благородна професія - учитель», результати конкурсу.

 Відповідно до плану роботи Чернівецького вищого

професійного училища радіоелектроніки на 2019/2020

н.р., 20.02.2020 року на базі центру електротехнічних

робіт відбувся конкурс фахової майстерності серед

здобувачів професійної освіти з професії «Слюсар-

електрик з ремонту електроустаткування».

 У березні-квітні проведено конкурс фоторобіт «Весна

прийшла у рідний край»,

https://photos.app.goo.gl/1cUbZ6tatYEQRSf89

https://drive.google.com/file/d/1StNg3VNR5JcXrzsEpgywpKX-YJsK46nu/view?usp=sharing
https://photos.app.goo.gl/1cUbZ6tatYEQRSf89


28.11.2019 р. відкрито навчально-практичний

центр електротехнічних робіт



Робота НПЦ електротехнічних робіт

 23.12.2019 р. на базі навчально-практичного центру

електротехнічних робіт проведено майстер-клас для

педагогічних працівників «Схема підключення

вуличного освітлення на сонячній панелі».

 Майстер-клас на тему: Ремонт розетки

https://youtu.be/s2Y9UCTayew

 Автономне вуличне освітлення

https://youtu.be/W7T_Da6uXYk

 Ремонт електричної дрилі https://youtu.be/g_oNCFl3PFo

 Відеоурок дистанційного виробничого навчання на тему:

«Підключення трифазного асинхронного

електродвигуна». https://youtu.be/EW9LxU9MM44

https://youtu.be/s2Y9UCTayew
https://youtu.be/W7T_Da6uXYk
https://youtu.be/g_oNCFl3PFo
https://youtu.be/EW9LxU9MM44


Дистанційна робота



Опанували інструменти для 
дистанційної роботи



Результати участі в конкурсах:
Обласний рівень/ призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

Всеукраїнський рівень/ призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

11 грудня 2019 року, Всеукраїнська учнівська

олімпіада з інформаційних технологій,

міський етап, Пономарчук Анатолій, (диплом

ІІІ ступеня)

23 грудня 2019 року, Всеукраїнський

конкурс учнівських творчих робіт “Я –

журналіст!”, номінація фото

Коновчук Степан (ІІ місце)

14 грудня 2019 року в обласному етапі Х

Міжнародного мовно-літературного конкурсу

учнівської та студентської молоді імені Тараса

Шевченка. Федоряк Микола – отримав ІІ

місце (викладач Філіп Юлія) та Паун

Радислав отримав ІІ місце (викладач Борбель

Любов).

Всеукраїнський конкурс учнівської та

студентської творчості імені Марії Фішер-

Слиж «Змагаймося за нове життя»,

присвячений Лесі Українці, відеопроект

здобувачів освітніх послуг отримав І

місце.

21 грудня 2019 року у ІІІ етапі ХХ

Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика. Мензак Юрій отримав ІІІ

місце (викладач Борбель Любов).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і

науки України від 13.05.2020 №622 «Про

нагородження переможців X

Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді

ім. Т. Шевченка» здобувача освітніх

послуг Чернівецького вищого

професійного училища радіоелектроніки

Федоряка Миколу нагороджено

дипломом І ступеня.

ІІІ місце у ІІ етапі конкурсу «Професійний

талант року - 2019». Біньовський Андрій,

професія «Майстер з діагностики та

налагодження електронного устаткування

автомобільних засобів».



Результати участі в конкурсах:
обласний рівень/ призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

всеукраїнський рівень/ призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

Конкурси

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських

олімпіад із зарубіжної літератури. Федоряк

Микола отримав диплом ІІ ступеня,

другокурсниця Крива Марія - диплом ІІІ

ступеня

12.11.2019 р. Абдулаєв Юрій 

Всеукраїнському конкурсі соціальних 

фото- та відеоробіт в рамках 

національного проекту отримав диплом та 

спеціальний приз у номінації «Краща 

відеоробота»

22 січня 2020 року в обласному конкурсі-

змаганні з радіоелектронного конструювання

команда училища взяла участь у конкурсі та

посіла ІІІ призове місце. Склад команди –

Чигрин Василь та Лучко Дмитро.

Учасники театрального гуртка «Аматор»,

керівник Дмитро Леончик у номінації

«Театральне мистецтво» презентували

постановку на твір І.С. Нечуя-Левицького

«Кайдашева сім’я» та отримали диплом ІІІ

ступеня.



Результати участі в конкурсах:
обласний рівень/ призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

всеукраїнський рівень/ 

призове місце

(І, ІІ, ІІІ) або участь (У)

Спортивні заходи

19.11.2019 р на спортивній базі Чернівецького вищого професійного

училища радіоелектроніки проведено змагання з баскетболу 3х3

(юнаки). Команда Чернівецького вищого професійного училища

радіоелектроніки (тренер Марчук В.В.) виборола І місце

У 2019 році з змаганняхз волейболу стала збірна команда юнаків

Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки виборола

І місце. (тренер - Завадський Олександр Віталійович.)

07.02.2020 року на базі Чернівецького вищого професійного училища 

радіоелектроніки відбувся традиційний, вже VІІІ , баскетбольний

турнір, баскетбольний турнір присвячений пам'яті Чемпіона України

Аркадія Хочь та Заслуженого працівника фізичної культури Дички Б.М. , 

команда училища - ІІІ місце

09.10.2019 року на стадіоні "Буковина" відбулись обласні змагання з

легкої атлетики. За результатами змагань наші легкоатлети завоювали ІІІ

місце. 



Інформаційно-видавнича діяльність
На рівні навчального закладу

1. Л.А. Пуюл Розробка уроків виробничого навчання з теми «Освоєння процесів фотозйомки»

2. Л.А. Пуюл Розробка уроків виробничого навчання з теми «Вивчення фотоапаратури,

освітлювального обладнання навчальної майстерні та обладнання фотолабораторії»
3. І.С. Денис

Н.В. Озарчук

Збірник матеріалів письмового інструктування та інструкційно-технологічних карт з теми

«Слюсарні роботи»

4. В.С. Нікітюк Посібник «Ремонт силового електрообладнання автомобілів та електромобілів»
5. І.М. Хортюк Навчальний посібник «Основи конструювання та технології виробництва

радіоелектронної апаратури» (т.1)

6. О.С. Брандес

Н.А. Мінченко

Збірка теоретичного матеріалу до теми «Трансформатори»

7. К.П. Яковишина Збірник відкритих заходів з охорони праці на тему «Основи пожежної безпеки»

8. О.С. Брандес

Н.А. Мінченко

Розробка уроку теоретичного навчання «Спецтехнологія експлуатації та ремонту

електричних машин»

9. О.С. Брандес

Н.В. Озарчук

Розробка уроку теоретичного навчання «Електротехніка з основами промислової

електроніки»

10. Г.М. Писаревська Розробка уроку з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації»

11. Я.О. Висоцька Розробка уроку з предмету «Економіка підприємства»

12. Х.І. Багрій Зошит-практикум (для самостійних робіт) з іноземної мови (за професійним

спрямуванням) (І, ІІ частини)

13. Г.М. Писаревська Посібник для самостійної роботи учнів з вивчення навчальної дисципліни «Інформатика

в спеціальності»

14. Я.О. Висоцька Робочий зошит для самостійних робіт (І частина)



Інформаційно-видавнича діяльність
На рівні навчального закладу (виховна робота)

15. Л.А. Борбель Поетична студія «Сучасні митці про націю нескорених»

Літературна вітальня: Заходи до ювілейних дат (з досвіду роботи)

Збірка «Тарасовими шляхами» (з досвіду роботи класного керівника)

16. О.К. Кавнічук Квест «Любов до Батьківщини починається з родини»

На обласному рівні

17. Н.А. Мінченко Стаття на тему: «Використання

інтерактивної платформи

LearningApps.org. на уроках

виробничого навчання та під час

виховної роботи».

газета «Освіта Буковини», 

18. І.В. Дерій Стаття про проведення відкритої

виховної справи «Революція гідності».

газета «Освіта Буковини»

На рівні НМЦ ПТО ЧО (методичний вісник)

19. Ю.Л. Філіп Методична розробка відкритого уроку з

української мови «Складні випадки

правопису ненаголошених голосних,

м’якого знака, апострофа». З нагоди 100-

річчя Василя Сухомлинського Методичний вісник №3 

20. Х.І. Багрій План уроку іноземної мови (за

професійним спрямуванням) «Світ

професій»

На Всеукраїнському рівні



Створено YouTube-канал закладу освіти 
https://www.youtube.com/channel/UChfDKUUYptOSuzSPpJFsQ1g

На каналі вже 135 відеоробіт, з них 51 відеоурок:

Найактивніше створювали відеоуроки: Писаревська Г.М. – 9 уроків,

ВисоцькаЯ.О. – 7 уроків, Денис І.С. – 4 уроки, Хортюк І.М. – 4 уроки,

Борбель Л.А. – 4 уроки, Гринько Д.А., Запотінський Н.В. – 3 уроки.

https://www.youtube.com/channel/UChfDKUUYptOSuzSPpJFsQ1g?fbclid=IwAR3W25zCuH2lGaXFUQi6rRsE2zDTHH_JkHzbMJBrNY_n0aNXFvtY28D5ukE


Викладач Відеоробота

Ілля Хортюк

1. Відеоурок, теоретична частина, "Що треба знати про пристрій, щоб виконати якісно

ремонт?"https://youtu.be/e_MNqdL0F5Y

2. Відеоурок, Практична частинаРемонт підсилювача.https://youtu.be/AD8-VODr-s0

3. Основи ремонту і регулювання РТА, «Побудова алгоритмів пошуку несправностей телевізійного

приймачаhttps://youtu.be/jjFc02nN3mM

4. Урок-практикум "Ремонт плати індикації підсилювача звукової частоти"Радіотехніка У-101-

стерео"https://youtu.be/mtPbLXxp-QQ

Іван Денис

На базі Навчально-практичного центру електротехнічних робіт:

1. Майстер-клас на тему: Ремонт розеткиhttps://youtu.be/s2Y9UCTayew

2. Автономне вуличне освітленняhttps://youtu.be/W7T_Da6uXYk

3. Ремонт електричної дриліhttps://youtu.be/g_oNCFl3PFo

4. Відеоурок дистанційного виробничого навчання на тему: «Підключення трифазного асинхронного

електродвигуна». https://youtu.be/EW9LxU9MM44

Галина Писаревська

1. Урок технологій комп’ютерної обробки інформації. «Photoshop, створення

банера»https://youtu.be/dNGJ34tE2CU

2. Урок технологій комп’ютерної обробки інформації«Створення простої анімації у програмі
PhotoShop».https://youtu.be/WH21VbjHVvI

3. Урок технологій комп’ютерної обробки інформації.«PhotoShop. Створення
колажів»https://youtu.be/-23rsvyxYyQ

4. Урок інформаційних технологій, спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»«Особливості
побудови графіків в MO Excel»https://youtu.be/rLqHPv2GpPA

5. Урок інформаційних технологій, спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»«Особливості
опрацювання документів складної структури в MO Word»https://youtu.be/Ev0v7HoeJ_Y

6. Урок інформаційних технологій, спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»«Побудова схем в
MS Word»https://youtu.be/h5YVMa0YZbc

7. Урок інформаційних технологій, спеціальність «Телекомунікації та радіотехніка»«Додавання та
видалення цифрових підписів у файлах MSOffice»https://youtu.be/VCgRkH2OZHw

8. Урок інформаційних технологій. "Бути медіаграмотним: десять необхідних
компетентностей",https://youtu.be/Nnb73P8y38Y

9. Урок технологій комп'ютерної обробки інформації. "Photoshop. Виділення зображення за
допомогою каналів та масок",https://youtu.be/apakhtFrigE

Відеоуроки педагогів Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки 
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Дмитро Гринько та 

Нікіта Запотінський

1. Ремонт глибинного насосаhttps://youtu.be/WT70-pdc8Lw

2. Заміна щеплення та внутрішніх пильників в автомобілі (частина 1)https://youtu.be/Di0yOwkTpxY

3. Заміна щеплення та внутрішніх пильників в автомобілі (частина 2)https://youtu.be/tTBQbyhS5Wk

Яна Висоцька

1. Стартап: що це таке?https://youtu.be/8g1qgUZA1S4

2. Основи підприємництва. Сутність підприємництваhttps://youtu.be/9G0j6Uujqcg

3. Технологія створення власної справи. Частина 1https://youtu.be/muxTsAejvd0

4. Відеоурок з організаційно-правових та економічних аспектів функціонування енергетики «Енергетика: 
історія та основні терміни»https://youtu.be/owGYuFeb9Qs

5. Відеоурок з економіки підприємства "Підприємство, функції підприємства та роль
підприємця",https://youtu.be/bIHWRNyuWc0

6. Відеоурок "Енергетична Хартія. Договір Енергетичної Хартії", https://youtu.be/Z-VDsbAFrjg

Любов Борбель

1. Урок української мови «Варіанти граматичного зв’язку підмета і присудка»

https://youtu.be/H793ZtwWles

2. Урок української мови«Пасивні конструкції з дієсловами на –ся»https://youtu.be/gjFXf4nspn0
3. Урок української мови «Синтаксичні конструкції з формою на –но, -то»https://youtu.be/lkCw0aclhW0
4. Відеоурок української літератури Повість "Тіні забутих предків", https://youtu.be/h0JMbLbnKlc

Любов Петровська

1. Відеоурок з історії України. Тема уроку "Дисидентський рух"https://youtu.be/AbOVbfvKsJw

2. Виховна година "Героїв України вшановуємо у своїй учнівській родині",

https://youtu.be/KeHP5AVgXmM

Галина Горбаль
Відеоурок геометрії «Призми»https://youtu.be/1pt1tV3jUk0

Відеоурок алгебри "Похідна та її застосування",https://youtu.be/JhMwBuO6dmw

Ірина Урбанська

1. Відеоурок біології «Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування

видів»https://youtu.be/ehZwaqUKfpU

2. Відеоурок біології "Статеві клітини. Лабораторна робота №2 Вивчення будови статевих клітин",

https://youtu.be/kvSv2JLuYCg

Юлія Філіп 1. Урок української мови «Апостроф. Позначення м’якості» https://youtu.be/X920snvO704

Олена Лютик Урок англійської мови. Дистанційне навчання. https://youtu.be/Y5E-9VjukOc

Христина Багрій 1. Урок іноземної мови. Мовні штампи в аеропорту https://youtu.be/A-uWPBRTV2U

Омелян Брандес
Відеоурок технологій ремонту та обслуговування електроустаткування, "Електропривід трифазного

асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором", https://youtu.be/DXqNWLggyY0

Наталія Фаль
1. Професія "Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури", "Як робити

діагностику. Пошук несправностей в електронних приладах та схемах", https://youtu.be/am_inbuPr0M

Відеоуроки педагогів Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки 
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Створено блог приймальної комісії:



Плани на 2020/2021 навчальний рік

–Розробити робочі навчальні плани на 2020/2021 н.р.;

–провести роботу з підготовки навчального закладу до акредитації освітньої програми “Монтаж і експлуатація електроустаткування

підприємств і цивільних споруд”, спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

–Реалізація проекту “Створення Центру професійної досконалості на базі Чернівецького вищого професійного училища

радіоелектроніки”;

–Організація первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, проведення майстер-класів та

стажування на базі навчально-практичного центру електротехнічних робіт;

–розробити план заходів узагальнювального етапу (червень 2020р.– червень 2021 р.) роботи у всеукраїнському експерименті за

темою «Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну

практику»;

–Продовжити роботу у межах педагогічного експерименту всеукраїнського рівня: «Управлінський та методичний супровід як

елемент педагогічної логістики розвитку професійної компетентності педагогічних працівників»;

–розробити план заходів коригувального етапу роботи колективу над навчально-методичною проблемою «Підвищення рівня

професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної

особистості»;

–визначити, досвід роботи яких педагогів слід вивчати і з яких питань;

–визначити об'єкти, форми і терміни контролю навчального процесу та його результативності, відповідно до системи внутрішнього

забезпечення якості освіти;

–визначити зміст і форми підвищення фахового рівня педагогів (самоосвіта, курсова перепідготовка, стажування) на наступний

навчальний рік;

–розробити пропозиції щодо вдосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів.



– Реалізація проекту “Створення Центру 
професійної досконалості на базі Чернівецького 
вищого професійного училища радіоелектроніки”

Основне завдання на 2020/2021 навчальний рік



Більш докладна інформація про діяльність закладу освіти на сайті ЧВПУР -

http://cvpur.cv.ua/. 


