


Гончаренко 
Алла Іванівна, 

директор,
педагогічний стаж 26 років,

стаж керівної роботи 24 роки,  
спеціаліст вищої категорії,

старший викладач 



 Реалізація державної політики у сфері освіти;

 Дотримання  Конституції,  Законів України “Про

освіту”,  “Про професійно-технічну освіту” та інших 

нормативно-правових актів,  що регламентують 

діяльність навчального закладу;

 Створення сприятливих умов для якісної підготовки 

КР та МС, згідно з пріорітетами державної та 

регіональної соціально-економічної політики;

 Ефективна діяльність навчального закладу 



 Пріоритетні завдання діяльності і заходи за 

2012-2017 р.р.;

 Забезпечення належної якості професійної та 

загальноосвітньої підготовки;

 Вдосконалення виховної роботи та соціального 

захисту учнів;

 Фінансово - господарська діяльність;

 Вдосконалення механізму управління 



Формування мобільного інтерактивного робітника

високої кваліфікації, здатного самостійно навчатися,

професійно зростати, орієнтуватися у змінах,

досягненнях, в застосуванні нових виробничих

технологій



 2012  - 2015 р.р. 
вдосконалення  

діяльності   КВППУ,

 З нагоди 100 річчя ПТНЗ 
нагороджений Знаком 

пошани за вагомий внесок 
в розвиток освіти

 2015-2017 р.р. 

створення 
Центру











Ліцензовано 18 професій та 3 спеціальності МС. Навчання здійснюється за 10 
професіями та 3 спеціальностями МС.

 Розроблено державні стандарти 

2013 р. Брошурувальник;

2015 р. Друкар  флексографічного

друкування;

2016 р.  Коректор.

 2013р. Проведена атестація  

закладу

 2013р. 2014 р.  Акредитовано 2 

спеціальності МС

 2016 р. Ліцензування 8  ППП, 3 ПТН, акредитація МС, ліцензування 
загальноосвітньої підготовки

 2017 р.  доатестація 5 професій  навчального закладу 
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ПДУ
34%

Під 
опікою

55%

БСТ
11%

Сироти

48%

18%

31%
3%0%

потребують захисту

Напівсироти

Мати-одиначки29

Багатодітні сім’ї51

Батьки з зони АТО5

Діти-інваліди 11

Батьки-інваліди 7

Переселенці з зони АТО  15



Викладачі
41-29%

майстри в/н
35- 32%

адміністрація,
спеціалісти

30-21%

обслуговуючий
персонал 
27- 18%

135  осіб



 Заслужені  працівники 2

 Нагороджені нагрудним 

знаком “Софія Русова”

та “Антон Макаренко” -6

 Нагороджені нагрудним 

знаком “Відмінник

освіти України” - 16

 Старші викладачі 5

 Викладачі-методисти 9



ВИКЛАДАЧІ
МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ

категорія

спеціалісти

2

1

вища 

звання

майстер 
в/н

2 категорія

1 категорія



Тараненко Олександр за великоформатною 

офсетною друкарською   машиною  

Heidelberg XL-105

ПРАКТИКА НА ПІДПРИЄМСТВАХ











Інформаційна підтримка  компанії “HEIDELBERG”

Відвідування учнями представництва  в місті  Києві



 2013-2014 н.р.- 3 місце  2014-2015 н.р.- 2 місце

 2015-2016 н.р. – 1 місце. Перемога в номінації 

“Краща загальноосвітня підготовка”

 2016-2017 н.р.- 1 місце 



2013 р. Соціальне партнерство 

“ХейделбергКВППУ – поліграфічні 

підприємства” (1 місце)

2014 р. Впровадження технології  контролю 

знань учнів “My test”  (лауреат)

2015 р. Впровадження екотехнологій в полігра-

фії (2 місце)

2016 р. “Давайте розмовляти англійською!”
(2 місце)





Кращий методичний збірник – 2013 – 2016 р. 

Краща експозиція методичної  роботи 

2013 р.- 2 м. 2014 р.- лауреат  

2015 р.- 1 м. 2016 р.-1 м. 2017р.-3 м.



 2012р.  Міжнародна конференція в м. Дніпропетровськ;

 2013 р. Виступ на серпневій конференції ПТО м. Києва;

 2014р. Міжнародна конференція ПТНЗ поліграфічного спрямування в м. 

Львові;

 2015 р. Науково-методичний семінар НАПНУ Інститут ПТО; проведення 

Всеукраїнської учнівської наукової конференції ПТНЗ поліграфічного 

спрямування;

 2016р. Виступ на серпневій  конференції ПТО  м. Києва, участь в  науковій 

конференції ПТНЗ поліграфічного спрямування  в м. Харкові.





 2016 р. 

 Федерація роботодавців України
швейної галузі “Нелегкий прорив
легкої промисловості “, 1 місце в
номінації “Чоловічий одяг”(м.Київ)

 Відкритий чемпіонат України з
перукарського мистецтва, 1 , 2, 3 м.

 2017 р.

 Федерація роботодавців
України швейної галузі
“Легкий прорив легкої
промисловості “, 3 місце в
номінації “Одяг для
ресторанного бізнесу” (м.Львів)





Гурток «Видавництво 

юних поліграфістів»

Музейний гурток  “Пошук”

Театральний гурток
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 Придбання нового

обладнання та устаткування;

 Заміна меблів;

 Придбання ІКТ;





 Оформлення  витягу з Державного реєстру на майно та 

передача в комунальну власність,  інвентаризація 

земельних ділянок; 

 Програма енергозбереження (встановлення 

енергозберігаючих  вікон);

 Ремонт  приміщень, споруд,  мереж та комунікацій.



 Створення центрів  оперативної поліграфії та сфери 

обслуговування;

 Оновлення змісту навчання та ліцензування  нових 

професій;

 Підвищення компетенції педагогів та керівного складу;

 Співпраця з центрами зайнятості та асоціаціями;

 Участь в міжнародних грандах та залучення додаткових 

інвестицій



Структура нової школи



Формула нової школи




