
Звіт  
директора училища Стецького Р.В. 

про виконання умов контракту  

за період роботи 

з 01.07.2017р. по 30.06.2022р. 



Програма 
кандидата на посаду директора  Вищого професійного училища №29 м. Львова 

Стецького Романа Васильовича 

 Моє  бачення щодо перспектив розвитку сучасного професійно – технічного навчального закладу полягає у формуванні 

професійного, адаптованого до сучасних умов праці, кваліфікованого робітника. Основна мета: 

1) збереження та збільшення контингенту учнів; 

2) підвищення якості профорієнтаційної роботи (надати можливість учням самостійно висвітлювати життя та роботу 

навчального закладу); 

3) розширення галузей для яких здійснює підготовку навчальний заклад шляхом оновлення та відкриття нових професій 

відповідно до потреб економіки та ринку праці, зокрема «Рихтувальник кузовів», «Майстер з діагностики та 

налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення», «Кухар дитячого харчування», «Візажист»;  

4) збільшення переліку платних послуг від навчально-виробничої діяльності майстерень та доходів від виробничої практики 

учнів та ефективне їх використання за принципом прозорості та  рейтингу; 

5) раціональне стимулюванням працівників навчального закладу шляхом преміювання за додатковий об’єм робіт, 

навантаження, складність та напруженість, високі показники навчально-виробничій діяльності, в тому числі за рахунок 

спеціального фонду; 

6) покращення умов проживання та побуту учнів у гуртожитку (доступ до багатошвидкісного Internet); 

7) створення сприятливих умов постійного професійного росту та підвищення їхньої кваліфікації, підтримка та розвиток 

молодих педагогів; 

8) налагодження співпраці із міжнародними партнерами в галузі професійної освіти, з обміном досвіду як серед учнів, так і 

педагогічних працівників; 

9) впровадження в навчальний процес інноваційних та інформаційних технологій (створення електронних підручників, 

електронної бібліотеки, on-line розкладу занять, оцінювання, позакласних заходів); 

10) підвищення співпраці з асоціацією роботодавців промисловості, машинобудування та сфери обслуговування, з метою якої 

здійснюється підготовка якісного кваліфікованого робітника відповідно до потреб регіону; 

11) підвищити зацікавленість учнів у спортивно – оздоровчому напрямі шляхом оновлення матеріально – технічної бази; 

12) оновлення матеріально – технічної бази із залученням багатовекторних інвестиції в розвиток навального закладу, в тому 

числі за рахунок замовників кадрів (створення навчального ресторану та кафе). 

 



Вище професійне училище № 29 м. Львова 

• Вище професійне училище №29 м. Львова є закладом 
професійної (професійно-технічної) освіти та 
забезпечує ступеневу підготовку 
висококваліфікованих робітників для підприємств 
машинобудівної, автомобільної, харчової та інших 
галузей промисловості м. Львова, Львівської області та 
України. 

• Училище засноване у 1944 році, як ремісниче училище 
№ 3. У 1955 році реорганізовано в училище №8. 

 • У 1963 року училище реорганізовано у Міське професійно-технічне училище №29. 

• У 1990 році училище реорганізоване у Вище професійне училище №29 м. Львова. 

• За час існування підготовлено понад 14 тисяч кваліфікованих робітників; 
проводиться підготовка і перепідготовка робітничих кадрів. 

• На сьогодні в училищі навчається 718 учень за 10 робітничими професіями освітньо-
професійного ступеня кваліфікований робітник та двома спеціальностями освітньо-
професійного ступеня фаховий молодший бакалавр. 

 

 



Вище професійне училище № 29 м. Львова 

Професії на основі базової середньої освіти  
9 класів:  

 

• Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів.  Електрозварник ручного 

зварювання. Водій автотранспортних 

засобів (категорії “В“, "С") 

• Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. 

• Кухар. Офіціант 

• Кухар. Кондитер 

• Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 

• Перукар (перукар-модельєр).  Візажист 

 

 
 
 



Вище професійне училище № 29 м. Львова 

Професії на основі  
повної загальної середньої освіти 11 класів 

 

• Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

• Кухар.  Бармен 

• Перукар (перукар-модельєр) 

 
 

Спеціальності на основі  
ОКР «кваліфікований робітник» 

 
• 181 Харчові технології 

 
• 274 Автомобільний транспорт 

 
 
 
 



Інформація щодо контингенту учнів  

за 2016-2022 роки  

Показник 

Роки 

01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Кількість 
учнів 

станом на: 
676 685 698 686 695 698 718 



Кількість учнів  
із соціально-незахищених категорій  

Показник Сироти, осіб Інші, осіб Всього, осіб 

2016 рік 19 42 61 

2017 рік 16 37 53 

2018 рік 16 37 53 

2019 рік 14 41 55 

2020 рік 11 29 40 

2021 рік 16 32 48 

2022 рік 17 24 41 



Інформація щодо виконання показників 
регіонального замовлення за 2016-2021 роки 

Показник 
Роки 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Обсяг регіонального замовлення на 
підготовку кадрів - всього, в т.ч.: 300 320 290 295 295 311 

кваліфікований робітник, осіб 240 260 240 240 235 270 

молодший спеціаліст  
(фаховий молодший бакалавр), осіб 

60 60 50 55 60 40 

Виконання регіонального замовлення на 
підготовку кадрів - всього, в т.ч.: 299 308 290 291 282 311 

кваліфікований робітник, осіб 247 259 240 236 222 263 

молодший спеціаліст  
(фаховий молодший бакалавр), осіб 

52 49 50 55 60 48 

Виконання регіонального замовлення, % 99,7 96,3 100,0 98,6 95,6 100,0 



Інформація  
щодо відрахування учнів до завершення 

терміну навчання за 2016-2022 роки 

Відрахування учнів всього, 
 у тому числі за роками: 

Всього 
в тому числі за курсами навчання: 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс 

2016 13 4 1 0 2 6 

2017 21 6 6 5 2 2 

2018 27 9 6 0 9 3 

2019 30 5 4 2 10 9 

2020 24 4 5 0 4 11 

2021 31 9 5 3 2 12 

2022 4 0 1 0 3 0 



Змінено сайт закладу 



Відкрито сторінки закладу  
у соціальних мережах Facebook та Instagram  



Профорієнтація  
 Соціальні мережі 

 Групи в месенджерах (Telegram, Facebook, Viber) 

 Дні відкритих дверей 

 Статті в онлайн-медіа 

 Сюжети на телебаченні, радіо 

 Статті друковані на шпальтах газет 

 Зовнішня реклама (білборди, постери) 

 Друковані матеріали (брошури, листівки, флаєри та ін. 

 Платна реклама у Facebook 

 

 

 

 



Кошти, які були витрачені  
на профорієнтаційну роботу  

Показник Сума, грн. 

2016 рік 10 000,00 

2017 рік 10 000,00 

2018 рік 11 000,00 

2019 рік 12 000,00 

2020 рік 12 000,00 

2021 рік 12 000,00 

2022 рік 13 000,00 



Започатковано провадження освітньої  діяльності  (Ліцензування) у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти.  

З  професії  Перукар (перукар-модельєр) за наступними видами: 

 Первинна професійна підготовка з ліцензованим обсягом 30 осіб 

 Перепідготовка з ліцензованим обсягом 15 осіб 

 Підвищення кваліфікації Перукар 2-го, 1-го класу з ліцензованим 

обсягом 15 осіб 

З професії «Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення»  за видом освітньої діяльності - первинна професійна 

підготовка з ліцензованим обсягом 30 осіб 

З професії «Візажист» за видом освітньої діяльності - первинна 

професійна підготовка з ліцензованим обсягом 30 осіб 

 

У 2021 році  проведено атестаційну експертизу закладу освіти з  

професій «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», 

«Візажист» 



Участь у Міжнародному конкурсі української мови  
імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О за 2016-2022 роки 

2017р. Дрейсвіна  Богдана – учениця ІІ курсу, ІІІ місце у другому етапі  

2020р. Панасенко Мар’яна – учениця І курсу, ІІІ місце у другому етапі  

2021р. Юрчук Олеся – учениця І курсу, ІІІ місце у другому етапі  

2021р. Панасенко Мар’яна – учениця ІІ курсу, ІІ місце у другому етапі  

Участь в конкурсах фахової майстерності  
з автомобільного напрямку за 2016-2022 роки 

2016 р. Обласний конкурс водіїв, ІІ місце – Вишневський Ігор  

2017р. Конкурс “Електрозварник ручного зварювання”, ІІІ місце – Мирка Тарас 

2019р. Конкурс за спеціальністю “Автомобільний транспорт” серед студентів 

коледжів та ВПУ у м. Дублянах, ІІ місце – Бокало Ю., Мирка Т., Прийма О.  



Участь в конкурсах фахової майстерності з 
перукарського, манікюрного, візажного напрямку 

 за 2017-2022 роки 
2017р. Відбірковий тур Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової 

естетики, макіяжу та нарощування декорування вій. 

 Учениця ІІ курсу Маслянка Анна зайняла ІІ місце у номінації: «Жіноча повсякденна 

стрижка та укладка» 

 Учениця ІІ курсу Сидорчук Єлизавета зайняла ІІІ місце у номінації: «Модна жіноча 

укладка «Кудрі – хвилі» 

2017р. Фестиваль «Галицький талант»  

 Учениці ІІ курсу Вирста Роксоляна, Антонишин Соломія –  ІІІ місце. 

2018р. у місті Мукачево відбувався перукарський конкурс в якому брали участь 

різноманітні країни а саме: Угорщина, Польща, Румунія, Ізраїль, Словаччина, 

Італія 

 Учениця ІІІ курсу Сидорчук Єлизавета зайняла І місце у номінації: «Фантазійна 

зачіска з елементами постижерних виробів» та Кубок Карпат 2018. 

2018р. у місті Києві відбувався конкурс перукарського мистецтва «Кришталевий 

Янгол»  

 Учениця ІІІ курсу Сидорчук Єлизавета зайняла І місце та кубок Євразії у номінації: 

«Фантазійна зачіска». 

 



Участь в конкурсах фахової майстерності з 
перукарського, манікюрного, візажного напрямку 

 за 2017-2022 роки 
2018р. відбувся Чемпіонат України з перукарського мистецтва у місті Львові 

 Учениця І курсу Шаферова Дарина здобула І місце у номінації: «Чоловіча повсякденна 

стрижка та укладка» 

 Кубок кращої команди серед ПТНЗ м. Львова та Львівської області 

2019р. Відбірковий тур Чемпіонату України з перукарського мистецтва, нігтьової 

естетики, макіяжу та нарощування декорування вій. 

 Учениця І  курсу Таканаєва Наталія здобула ІІ місце у номінації: «Чоловіча повсякденна 

стрижка та укладка» 
2019р. у місті Мукачево відбувався перукарський конкурс «Кубок Карпат 2019» в якому 

брали участь різноманітні країни а саме: Угорщина, Польща, Румунія, Ізраїль, 

Словаччина, Італія 

 Учениця І курсу Катренич Соломія здобула І місце у номінації: «Фантазійна зачіска з 

елементами постижерних виробів» 

 Учениця І курсу Катренич Соломія здобула ІІ місце у номінації: «Коктельна зачіска з 

елементами плетіння», також здобула два кришталевих кубки. 

2019р. у місті Кам’янці-Подільському відбувався конкурс перукарської майстерності 

«Grand epforia» 

 Учениця І курсу Дуб Наталія здобула ІІ місце у номінації: «Фантазійна зачіска з елементами 

постижерних виробів» 

 



Участь в конкурсах фахової майстерності з 
перукарського, манікюрного, візажного напрямку 

 за 2017-2022 роки 

2019р. відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» з компетенції «Перукарське мистецтво» 

 Учениця ІІ курсу Шаферова Дарина здобула ІІ місце у номінації: «Чоловіча 
повсякденна стрижка та укладка» 

2021р. відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 
професії: «Перукар»  

 Учениця ІІІ курсу Столяр Ярина здобула ІІІ місце у номінації: «Виконання 
сучасної зачіски на основі стилю Ретро – 60-х» 

2021р. відбувся І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 
«WorldSkills Ukraine» з компетенції «Перукарське мистецтво» 

 Учениця ІІІ курсу Пісна Ольга здобула ІІ місце у номінації: «Чоловіча повсякденна 
стрижка та укладка» 



Протягом всіх років по підсумках участі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Львівської 

області в різноманітних конкурсах та конкурсах 
художньої самодіяльності рейтингово були на І місці  

Показник Посіли місце  

2016 рік ІІ 

2017 рік І 

2018 рік І 

2019 рік І 

2020 рік І 

2021 рік І 

2022 рік І 



Спортивні досягнення  
за 2016-2022роки 

2017р. Обласні змагання з шахів  

– команда дівчат у складі: Воробйова Роксолана, Бета Любов – ІІІ місце  

– учениця ІІ курсу Воробйова Роксолана здобула ІІ в особистому заліку  

2017р. Обласні змагання з легкоатлетичного кросу – Козовенко Любов – ІІ місце  

2017р. Змагання за програмою обласних спортивних ігор з настільного тенісу 

– команда дівчат у складі: Гема Мар’яна, Ціхоцька Кароліна, Маруняк Юлія – ІІІ місце 

2018р. Обласні змагання з шахів  

– команда дівчат у складі: Воробйова Роксолана, Бета Любов – І місце  

– учениці ІІІ курсу Воробйова Роксолана та Бета Любов – І місце в особистому заліку  

2018р. Обласні змагання з волейболу – команда юнаків – ІІІ місце  

2018р. Змагання за програмою обласних спортивних ігор з легкої атлетики  

– учениця І курсу Письків Марія – І місце у штовханні ядра 

– учениця І курсу Гусак Діана – І місце у стрибки з розбігу  

– учениця І курсу Дуб Наталія – ІІІ місце у бігу на 400 м  

2019  Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» 

(«Джура») – ІІ місце  

2017-2019рр. участь у обласних змаганнях «Свято Героїв» – І місце 



Інформація  
надходження та використання коштів загального фонду за 2016-2021роки 

№ 
з/п 

Назва  КЕКВ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Оплата праці  2111 5237397 8606982 10585080,17 11358400 13473803,51 15860420 

2 Нарахування на заробітну  плату 2120 1008507,12 1864731,52 2305514,32 2480400 2938430,75 3419610 

3 Предмети, матеріали,обладнання  та інвентар  2210 233085,79 301000 125883,83 260000 92922,89 48663,35 

4 Медикаменти та перев’язувальні  матеріали   2220 2388,01 4099,69 0 4000 8796 8800 

5 Продукти харчування  2230 351568,26 489000 504525,67 449553,99 331309,2 536135,87 

6 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 361499,83 284879,29 0 910393,95 701886,28 1086033,98 

7 Витрати на відрядження  2250 1468,59 2258,72 0 440 0 0 

8 Оплата комунальних послуг  2270 846076,67 1228428,1 1459969,65 1310553,61 813093,51 2248340,11 

Оплата теплопостачання  2271 175414,94 401290,14 371556,46 323485,35 263852,74 646560,71 

Оплата водопостачання  та водовідведення  2272 35480,2 44325,27 44999,97 61475,75 48631,61 139828,39 

Оплата електроенергії 2273 191801,53 228491,55 276857,66 276380 244140,41 551981,6 

Оплата природного газу  2274 443380 554321,14 766555,56 627100 243183,02 887144,21 
Оплата інших енергоносії  та інших комунальних 
послуг   2275 0 0 0 22112,51 13285,73 22825,2 

9 
Дослідження, розробки, окремі  заходи по 
реалізації  державних (регіональних програм  2280 2000 2250 0 1436 2400 4000 

10 Стипендії 2720 2974400 3507800 4208534 4061800 4163840 4560860 

11 Інші виплати населенню  2730 34800 40416 89350 60342 52854 28548 

12 ВСЬОГО   11053191,27 16331845,32 19278857,64 20897319,55 22579336,14 27801411,31 

Кредиторська заборгованість на 01.01.2021р  485659,57 

в т. числі:  2210 45629,95 

2230 30691,39 

2240 104478,61 

2270 304859,56 

Капітальний ремонт  



Інформація  
надходження по спеціальному фонду за 2016-2021роки 

№ 
з/п Назва  КЕКВ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. ВСЬОГО   593275,45 1075587,37 1315761,32 1653996,9 1722989,45 2298647,38 

   в т. числі від господарської діяльності    483425,76 899987,26 1228222,94 1538816,29 1642235,81 2160217,48 

Інформація  
надходження по спеціальному фонду  

інші джерела власних надходжень за 2016-2021роки 
№ 
з/п Назва  КЕКВ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. ВСЬОГО   335345,16 332523,09 564059,92 396674,14 475352,47 1117406,16 

Інформація  
про виплату премій за 2016-2021роки 

№ 
з/п Назва  КЕКВ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Всьгого  2111 378911,73 652092,84 1243085,85 1521151,97 1628445,9 1185601,54 

  премія квартальна  2111 344654,33 578368,84 581371,53 1180197,15 1170390 729782,68 

  премія одноразова  2111 34257,4 73724 661714,32 340954,82 458055,9 147746,36 

  премія святкова  2111           308072,5 



Гуртожиток 
 Замінено всі вікна на енергозберігаючі 

(металопластикові вікна) 147шт. 



Гуртожиток 
 Заміна умивальників та унітазів   

в сан вузлах з 1 по 9 пов.  



Гуртожиток 
 Відремонтовано  

та створено блок 102 під хостел 



Гуртожиток 
 Ремонт 1 пов. 



Гуртожиток 
 Ремонт підлоги санвузлів 3,4,5 пов. 



Гуртожиток 
 Виведено із кімнат розетки  

в коридори блоків 



Гуртожиток 
 Заміна перил  

на сходовій клітці 1-9 пов. 



Гуртожиток 
Обладнано запасні виходи  



Гуртожиток 
 Придбані вогнегасники  

та зроблені протипожежні щити 



Гуртожиток 
Встановлено світильники 



Гуртожиток 
 Встановлено відеоспостереження   

1-9 пов. та зовні 



Гуртожиток 
 Встановлена електронно-перепускна 

система для учнів 



Гуртожиток 
 Ремонт обідніх залів 1-9 пов. 



Гуртожиток 
 Встановлено кухонні меблі 1-9 пов. 



Гуртожиток 
 Встановлено мікрохвильові печі  

1-9 пов. 



Гуртожиток 
 Придбано 22 дерев’яних ліжок 



Гуртожиток 
 Укладання ламінату в 5 кімнатах 



Укомплектування МТБ  
напрямку «Громадське харчування»  

кухня-лабораторія «Смак» 





 



 







Ремонт фасаду училища  
та укладка бруківки 



Укладка бруківки біля ІІІ корпусу 



Монтаж рекламного банера  
на фасаді училища 



Ремонт фасаду  
кузні та токарної майстерні 



Облицювання плиткою підлогу  
І поверх ІІІ корпусу 



 



Ремонт  методичного кабінету 



Ремонт  методичного кабінету 



Облицювання плиткою сходові клітки   
і монтаж кованих перил  

ІІІ корпусу  та I-ІV поверх І корпусу 



 



Ремонт  актової зали 



Стіна історичної пам’яті 



Меморіальна стіна  
(учнів, які загинули в АТО) 



Інсталяція Божої Матері 



Створення кімнати  
психологічного розвантаження  

«Громадський простір» 



Укладання ламінату  
в коридорі ІІ поверху ІІ корпусу 



Ремонт туалетів  



Встановлення рецепції  
для барменів 



Ремонт в 24 каб. 



Ремонт в 27 каб. 



Ремонт  в 9 каб.  



Створення НПЦ  
«Автомобільний транспорт» 



Створення НПЦ  
«Автомобільний транспорт» 



Створення НПЦ  
«Автомобільний транспорт» 



У 2021 році в рамках проєкту «Lviv IT Cluster 
Academy» укладено меморандум про співпрацю 
між Асоціацією «Львівський Кластер 
інформаційних технологій та бізнес-послуг», ТОВ 
«ПЕТРАМ РІЕЛЕСТЕЙТ», департаментом освіти і 
науки Львівської обласної державної 
адміністрації, департаментом гуманітарної 
політики Львівської міської ради та Вищим 
професійним училище №29 м. Львова. 

Мета меморандуму: необхідність реформування 
та підтримки професійної освіти Львівщини та 
потреба ІТ-галузі у належно підготовлених 
фахівцях. 

Створення НПЦ  
«Інформаційних технологій» 



В межах проєкту оновлено 
матеріально-технічну базу 
навчального закладу на суму 
понад 1,5 млн. грн., з яких 
внесок роботодавців – понад 1,2 
млн. грн.: 

• відремонтовано та здано в 
експлуатацію дві сучасних 
комп’ютерних лабораторії; 

• передано 20 одиниць сучасних 
персональних комп’терів та 20 
сучасних ноутбуків; 

• створено комп’ютерну 
мережу, підключено до 
мережі INTERNET; 

• придбано навчальне 
обладнання.   

 

Створення НПЦ  
«Інформаційних технологій» 



Ремонт в 4 каб. 



Створення НПЦ  
«Перукарське мистецтво» 



Створення НПЦ  
«Перукарське мистецтво» 



Ремонт коридору  
ІІ поверху І корпусу 



Становлення  
відео спостереження в училищі 



Ремонт коридору  
І поверху І корпусу 



Облагороджено територію  
між ІІ та ІІІ корпусами 



Міжнародна співпраця  
у межах Програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» 



Укладання договорів про спільну діяльність з: 
Національним університетом «Львівська політехніка» 

Львівським інститутом економіки та туризму 
Відокремленим структурним підрозділом НЛУ імені М.П. Драгоманова 

«Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» 



Найбільшими підприємствами-партнерами навчального закладу, які надають робочі місця 

учням для проходження виробничого навчання та виробничої практики, а також допомагають у 

розширенні та зміцненні матеріально-технічної бази є:  

• у галузі автомобільного транспорту: приватне мале підприємство «Вітас», державне 

підприємство «Львівський бронетанковий завод», Львівське комунальне автотранспортне 

підприємство № 1, ТзОВ «Львівське АТП-14631», ТзОВ «АВЕРС», ТзОВ «Науково-виробниче 

підприємство «ІМВО», компанія «DNIPRO-M», ТзОВ «Компанія Сервіс-Центр», СТО «Сервіс 

ТАЧКИ», ТзОВ «Захід Бош Сервіс», ПП «Топій-Ко», ПП «РОТЕН», ПП «Ярослав-Транс». 

• у сфері громадського харчування, готельно-ресторанного бізнесу та індустрії 

гостинності: ТОВ «ГРЮНЕР ФУД» (мережа ресторанів «CELENTANO»), ФОП «Степанків Б.І.» 

(готельно-ресторанний комплекс «На Озері», Кондитерський дім «Степанків»), ФОП «Лупул 

Ю.Д.» (готельно-ресторанний комплекс «АРТА»), готельно-ресторанний комплекс «Таурус», 

готельно-ресторанний комплекс «Акваріус», кафе-кондитерська «Рудий Кіт», швидкий ресторан 

«OPEN», ресторан «Львів», ресторан «Галерея Лицарів», ресторан «Диканька», мережа закладів 

харчування «Томатіна», асоціація закладів індустрії гостинності «HoReCa Lviv». 

• у сфері індустрії краси: салон краси «VALENTINO», «Студія краси «A-Studio», «Студія краси 

«Анни Остап’юк», «Студія краси «Наталії Надич», салон краси «Каре», салон краси 

«АЛЕКСАНДРО», салон краси «Art Hair Centre», салон краси «Мандарин», салон краси 

«Версаль», салон краси «Рена», салон-перукарня «Mi Familia», перукарня «Fat Tony’s Barbershop». 

• у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій та ІТ-галузі: Асоціація «Львівський 

Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг», локація креативу «KIVSH», ТОВ «ПЕТРАМ  

РІЕЛЕСТЕЙТ», ТОВ «EPAM  SYSTEMS». 

 

Співпраця навчального закладу  
з роботодавцями та партнерами 



У травні 2021 року підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією «Львівський 

Кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг», ТОВ «ПЕТРАМ РІЕЛЕСТЕЙТ», 

департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, департаментом 

гуманітарної політики Львівської міської ради та Вищим професійним училище №29 

м.Львова, результатом якого стало розроблення оновленої навчальної програми з професії 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», оновлення матеріально-

технічної бази шляхом встановлення сучасної комп’ютерної техніки, обладнання та 

устаткування, навчання учнів із залученням експертів проекту «Lviv IT Cluster Academy» та 

відкриття у грудні 2021 року на базі навчального закладу сучасного навчально-практичного 

центру інформаційно-комп’ютерних технологій.  

У грудні 2021 року на базі навчального закладу за підтримки підприємств-партнерів 

сфери індустрії краси та за рахунок коштів спеціального фонду училища відкрито перший на 

теренах Львівщини навчально-практичний центр за напрямком «Перукарське мистецтво». 

Окрім цього, навчальний заклад співпрацює з Львівським обласним та міським центрами 

зайнятості населення, Національним університетом «Львівська політехніка», Національним 

університетом харчових технологій, Львівським національним аграрним університетом, 

Львівським інститутом економіки і туризму, Національним педагогічним університетом імені 

М. П. Драгоманова. 

Співпраця навчального закладу  
з роботодавцями та партнерами 



Спільна участь представників закладу освіти 

напрямку Харчові технології  

разом з командою EU4Skills, МОН України,  

НМЦ ПТО у Львівській області  

у розробці Стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти  

та освітньої програми професії “Кондитер” 

на основі компетентнісного підходу. 



Недопрацьовано:  
• достатня кількість відрахувань учнів; 

• не здійснено відкриття нових професій: «Рихтувальник кузовів», 
«Майстер з діагностики та налагодження електричного устаткування 
автомобільних засобів», «Кухар дитячого харчування»; 

• недостатній рівень надання послуг навчальним закладом: зокрема, 
на низькому рівні підготовка незайнятого населення, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації; 

• неналежний рівень умов проживання  в кімнатах гуртожитку; 

• нераціональний  рівень матеріального заохочення працівників; 

• недостатня співпраця з роботодавцями та міжнародними 
партнерами; 

• недостатній рівень впроваджень інновацій та ІТ в навчальний 
процес; 

• низький рівень спортивної матеріально-технічної бази; 

• недостатній рівень інвестицій в розвиток навчального закладу 
вцілому. 

 

 



Перспективи та плани розвитку  
ВПУ №29 м. Львова 



Завдання Центру - сформувати новий імідж сучасної професійної освіти, надавати 
високоякісні послуги у сфері підготовки кваліфікованих кадрів, забезпечувати набуття фахової 
передвищої освіти, підвищення кваліфікації, опанування високотехнологічними професіями 
галузевого чи різногалузевого спрямування, стати платформою для об'єднання інтересів та 
налагодження співпраці закладів професійної освіти, регіональних органів влади й регіональних 
рад професійної освіти, бізнесу, торгово-промислових палат, галузевих об'єднань, 
роботодавців, профспілок, здобувачів професійної освіти. 
Функції центру: 
• забезпечують здобуття професійних кваліфікацій на всіх рівнях професійної освіти впродовж 

життя всім категоріям населення із урахуванням гендерної рівності; 
•розробляють та упроваджують інноваційні освітні програми, підвищують професійну 

майстерність здобувачів професійних кваліфікацій; 
• визначають критерії результативності внутрішньої системи забезпечення якості, 

формують взаємну довіру між замовниками, надавачами та здобувачами освітніх послуг 
завдяки створенню на їх базі системи зовнішнього оцінювання кваліфікацій (кваліфікаційних 
центрів) як складової частини  національної системи моніторингу якості та 
результативності професійної освіти; 

•розвивають соціальне партнерство; забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників, майстрів виробничого навчання, наставників, інструкторів; оновлюють та 
модернізують фахові та педагогічні навички персоналу закладів освіти та наставників з 
виробництва; 

•формують сучасне освітнє середовище закладу, високотехнологічне, із відповідними 
матеріальними ресурсами, високим рівнем кадрового забезпечення, що моделює чи відтворює 
умови праці на робочому місці; 

• створюють інформаційно-комунікаційний простір професійної освіти регіону, пропагують 
переваги здобуття професійних кваліфікацій, забезпечують функціонування центрів 
розвитку професійної кар'єри. 



Особлива подяка!  
Салон краси «VALENTINO» 

ТОВ «Fast Food Systems», Pizza Celentano  

Асоціація «Львівський Кластер інформаційних технологій та бізнес-
послуг» 

«Lviv IT Cluster Academy» 

ТОВ «ПЕТРАМ  РІЕЛЕСТЕЙТ», «KIVSH» 

ТОВ «EPAM  SYSTEMS» 

ПП “Степанків” 

Приватне мале підприємство «Вітас» 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 

 

 



Дякуємо усім спонсорам та меценатам, яким небайдужий  
розвиток навчального закладу  та котрі вболівають  

за майбутнє наших учнів – фахівців своєї справи! 



«Сказати, що ми зробили все,  
що могли, не досить.  

Ми маємо домогтися того,  
що потрібно - і тільки тоді  

ми знайдемо і справжній успіх». 

Вінстон Черчилль 




