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І. Коротко про себе 

Народився 11 червня 1950 року в селі Нова Буда Бородянського району 

Київської області в простій робітничій сім’ї. 

Свою трудову діяльність розпочав у 1969 році після закінчення ПТУ №17 

м. Києва спочатку слюсарем, а потім бригадиром Локомотивного депо Київ-

Пасажирський. Вищу освіту здобув у Київському Державному педагогічному 

інституті, де навчався з 1974 до 1978 року. Після закінчення інституту 

працював методистом, старшим методистом Київського міського управління 

профтехосвіти, старшим інспектором Державного комітету України з 

профтехосвіти, завідувачем методичного кабінету з підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації робітничих кадрів Міністерства промислового 

будівництва України. Директором Вищого професійного училища № 25 м. 

Києва працюю з листопада 1986 року. 

Майже все своє життя віддаю себе улюбленій справі навчання та 

вихованню молоді, підготовці її до самостійного життя.  

За майже тридцять два роки моєї роботи на посаді директора путівку в 

самостійне життя отримало понад 12 тисяч кваліфікованих робітників та 

спеціалістів із числа випускників училища. 

За особистою ініціативою та безпосередньою моєю участю був 

побудований і в 1988 році зданий в експлуатацію єдиний серед ПТНЗ міста 

Києва навчально-спортивний комплекс із двома ваннами басейну, спортивним 

та тренажерним залами, стадіоном із трибунами на 1500 місць, іншими 

спортивними спорудами та майданчиками, де оздоровлюються не тільки 

здобувачі освіти училища, а й мешканці Дніпровського та інших районів м. 

Києва. 

Вище професійне училище № 25 м. Києва – перший навчальний заклад 

професійно-технічної освіти України, який на своїй базі у 2007 році, разом із 

всесвітньо відомою компанією «Bosch», відкрив навчально-практичний центр із 

забезпечення теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти, майстрів 
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виробничого навчання та викладачів для роботи на сучасному професійному 

електроінструменті будівельного профілю фірми «Bosch». 

Незважаючи на демографічну кризу та відсутність гуртожитку, 

навчальний заклад із року в рік, систематично, виконує план державного 

замовлення з підготовки робітничих професій, на які існує значний попит на 

ринку праці. 

Починаючи з 01.09.2009 року, ВПУ № 25 здійснює прийом молоді для 

навчання учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із числа 

дезадаптованої молоді, для надання їм базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

та допрофесійної підготовки. 

Починаючи з 2014 року, училище надає можливість здобувачам освіти, 

які успішно опанували будівельні професії, здобути початкову вищу освіту та 

кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія». 

У 2013 році училище пройшло атестаційну експертизу та отримало 

ліцензію на здійснення первинної професійної підготовки за дев’ятьма 

професіями, а у 2016 році – визнано акредитованим за напрямком «Архітектура 

та будівництво», спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія». 

За вагомий внесок у розвиток національної освіти, значні успіхи в 

підготовці висококваліфікованих робітничих кадрів у 2007 році трудовий 

колектив училища був нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів 

України. 

За вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний 

розвиток столиці України, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм у 2006 році Указом Президента України Морзе Юрію 

Леонтійовичу присвоєне почесне звання – заслужений працівник освіти 

України. 
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І. Загальні положення 

У своїй діяльності Вище професійне училище № 25 м. Києва керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про Професійно-

технічну освіту», «Положенням про професійно-технічний навчальний заклад», 

«Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах», «Порядком надання робочих місць для 

проходження здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних навчальних 

закладів виробничого навчання та виробничої практики» та іншими 

нормативно-правовими актами, а також Статутом училища. 

Значну увагу у своїй роботі приділяє вдосконаленню виховного процесу 

серед здобувачів освіти, подальшому зміцненню та розвитку навчально-

матеріальної бази училища, питанням соціального захисту учасників 

навчального процесу: насамперед, дітей-сиріт, напівсиріт, здобувачів освіти з 

багатодітних та малозабезпечених сімей, розвитку фізичної культури та спорту 

серед них. 

А також виконанню планів регіонального (державного) замовлення, 

підготовці конкурентоспроможних робітників, випуску здобувачів освіти та їх 

працевлаштуванню, налагодженню більш тісної співпраці з підприємствами та 

організаціями – замовниками робітничих кадрів, з якими училищем укладені 

прямі договори, розширенню співпраці із соціальними партнерами, з метою 

укріплення матеріальної бази та підвищення рівня професійних 

компетентностей педагогів та здобувачів освіти,  використанню та 

застосуванню в освітньому  процесі сучасної техніки, інструментів, матеріалів, 

технологій, передового педагогічного досвіду в організації навчання учасників 

навчального процесу, бережного, ефективного та раціонального використання 

коштів державного бюджету та спецфонду; дотриманню фінансової 

дисципліни. 
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ІІ. Навчально-виробнича робота 

ВПУ № 25 – провідний навчальний заклад, який здійснює підготовку 

робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, науковоємних 

професій, а саме: 

№ з/п 
Код за Національним 

класифікатором України 

Назва професії 

1.  
7124 

7132 

Столяр будівельний 

Паркетник 

2.  

7133 

7132 

7141 

Штукатур 

Лицювальник-плиточник 

Маляр 

3.  

7136 

 

7212 

Монтажник санітарно-технічних  систем і 

устаткувань 

Електрозварник ручного зварювання 

4.  
7129 

7124 

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 

Столяр будівельний 

5.  

7231 

 

7212 

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

Електрозварник ручного 

зварювання 

6.  

4112 

4115 

Оператор комп’ютерного набору 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

7.  
5141 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник 

8.  
7436 

7433 

Швачка 

Кравець 

9.  

4121 

 

4212 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

Касир (в банку) 

До того ж навчальний заклад здійснює підготовку молодших спеціалістів 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Станом на 

01.01.2018 р. кількість здобувачів освіти даної категорії становить – 28 осіб. 

Прийом здобувачів освіти на навчання до ВПУ №25 м. Києва 

здійснюється відповідно до регіонального замовлення,  укладених договорів 

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між училищем 

та підприємствами - замовниками робітничих кадрів; в межах ліцензованого 

обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил 

прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. № 499. 
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Основними замовниками робітничих кадрів є такі підприємства м.Києва: 

Українська державна корпорація «Укрбуд», «Північно-український будівельний 

Альянс», ТОВ «Озбуд-Сервіс», ПП «Скорпіо-Буд», ПАТ «Дарницький завод 

ЗБК», ТОВ «ЗМВ «Експозитор», ТОВ «Конвалія», ТОВ «Дана», ТОВ НВЦ 

«Наталка» та інші. 

За період із 2013 до 2018 рр. було прийнято до училища на навчання 

понад 1160 осіб. 

Незважаючи на демографічну кризу та відсутність гуртожитку, 

навчальний заклад із року в рік, систематично, виконує план регіонального 

замовлення на 95-97 відсотків із підготовки кваліфікованих робітників та 

молодших спеціалістів, на які існує значний попит на ринку праці. 

Показники виконання плану регіонального замовлення з підготовки 

кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів 

Навчальний 

рік 

Планові показники 

прийому 

(осіб) 

Фактичні 

показники прийому 

(осіб) 

Відсоток 

виконання 

(осіб) 

2013-2014 230 234 100% 

2014-2015 285 255 89,5% 

2015-2016  255 255 100% 

2016-2017  255 204 80% 

2017-2018  235 214 91,0% 
 

Починаючи з 01 вересня 2009 р., ВПУ № 25 здійснює прийом молоді для 

навчання учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів із числа 

дезадаптованої молоді, для надання їм базової загальної середньої освіти (9 кл.)  

та допрофесійної підготовки.  

Майже всі здобувачі освіти, які успішно закінчили таке навчання, 

залишаються  надалі в училищі й за три роки подальшого  навчання здобувають 

повну загальну середню освіту (11 кл.) та отримують дипломи кваліфікованих 

робітників із 2-3 робітничих професій. 

Починаючи з 2014 року, училище надає можливість здобувачам освіти, 

які успішно опанували будівельні професії, здобути початкову вищу освіту та 

кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Будівництво та цивільна 

інженерія». 
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У 2013 році училище пройшло атестаційну експертизу  та отримало 

ліцензію на здійснення первинної професійної підготовки за дев'ятьма 

професіями, а у 2016 році визнано акредитованим за напрямком 19 

«Архітектура та будівництво», спеціальність «Будівництво та цивільна 

інженерія».  

За період 2013-2018 роки закінчили навчальний заклад понад 1275 осіб, з 

яких отримали дипломи – 1198 осіб, зокрема дипломи з відзнакою – 156 осіб, 

свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації – 75 осіб.  

Результати випуску здобувачів освіти у період 2013-2018 рр. 

Навчальний 

рік 

Всього 

здобувачів 

освіти, що 

закінчили 

навчання 

(осіб)  

Зокрема: 

Отримали 

дипломи з 

відзнакою 

(осіб) 

Отримали 

дипломи 

кваліфікованого 

робітника, 

молодшого 

спеціаліста 

(осіб) 

Свідоцтво про 

підвищення 

робітничої  

кваліфікації 

(осіб) 

2012-2013  374 52 358 16 

2013-2014 247 32 232 15 

2014-2015  246 26 228 18 

2015-2016  228 22 212 16 

2016-2017  178 15 168 10 

2017-2018  

(станом на 17.04.2018) 

27 7 27 8 

 

Результатом діяльності педагогічного колективу училища є показник 

працевлаштування випускників. Щорічно в училищі проводиться моніторинг 

працевлаштування випускників та закріплення їх на першому робочому місці за 

отриманою професією. Крім того, щорічно майстрами виробничого навчання 

проводиться анкетування роботодавців, що дає можливість проаналізувати 

слабкі та сильні сторони підготовки майбутніх випускників та визначити 

пріоритетні напрямки співпраці. Усі ці заходи впливають на результати 

працевлаштування здобувачів освіти. 
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Аналізуючи звіти з працевлаштування, помітно, що спостерігається 

високий відсоток працевлаштованих на інші підприємства, тому що, в 

результаті нестабільної економічної ситуації в країні, сьогодні не завжди є 

можливість направити випускників на підприємства-замовники робітничих 

кадрів, договори з якими укладені 2-3 роки тому. За останні п’ять років в 

училищі спостерігається тенденція працевлаштування випускників у 

середньому не нижче 94,5%. 

Професійно-практична підготовка учасників навчального процесу 

залежить від належної організації виробничого навчання в навчальних 

майстернях та виробничої практики здобувачів освіти на підприємствах. Згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999 р. «Про 

затвердження порядку надання робочих місць для проходження учнями, 

слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та 

виробничої практики» в училищі  укладено двохсторонні договори для 

проходження виробничого навчання та виробничої практики з підприємствами 

будівельного профілю та сфери послуг м.Києва. Майстри виробничого 

навчання контролюють проходження професійної підготовки на виробництві 

згідно з графіком. Для організації виробничої практики в умовах виробництва 

між училищем і підприємствами укладається понад 80 договорів щорічно. 

Також у період із 2013 до 2018 року  укладено понад 250 довгострокових 
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Дані про працевлаштування здобувачів освіти



9 
 

договорів про надання освітніх послуг між училищем і замовниками 

робітничих кадрів м. Києва.   

 

ІІІ. Навчально-виховний процес 

Організація виховної роботи в навчальному закладі здійснюється згідно з 

Положенням про організацію й проведення виховної роботи в ПТНЗ. У річному 

плані розроблений розділ «Виховна робота». 

На підставі річного плану виховної роботи розробляється план виховної 

роботи на місяць, який затверджується директором училища. Орієнтуючись на 

план виховної роботи, класні керівники навчальних груп розробляють плани 

роботи з групами, які вносяться до журналів виховної роботи груп та 

затверджуються заступником директора з навчально-виховної роботи.  

Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи училища є питання 

правової освіти та профілактичної роботи із запобігання правопорушень серед 

учнівської молоді, яке з часом стає ще більш актуальним, особливо з огляду на 

складність контингенту.  

Також розроблено план заходів щодо запобігання серед здобувачів освіти 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, захворювання ВІЛ-інфекціями, 

профілактики злочинності, волоцюзтва та безпритульності.  

В училищі працює психологічна служба, яка складається з психолога та 

двох соціальних педагогів. Упродовж року служба проводить діагностичну, 

корегувальну та профілактичну роботу зі здобувачами освіти всіх курсів. 

Особлива увага приділяється учасникам навчального процесу з «групи ризику», 

здобувачам освіти пільгової категорії. 
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Соціальний склад контингенту 

Вищого професійного училища № 25 м.Києва 

Категорії осіб: 
Навчальні роки 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

особи з числа дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування 

25 21 23 31 30 

особи з обмеженими 

можливостями 
16 6 5 9 8 

напівсироти й діти, які 

виховуються в неповних сім’ях 
126 139 124 142 152 

особи з багатодітних сімей 49 47 43 38 47 

здобувачі освіти, переміщені з 

тимчасово окупованої території 

Донецької та Луганської 

областей 

- 9 14 13 12 

 

В училищі працює медичний пункт. Медичний працівник проводить 

лікувально-профілактичні заходи, санітарно-просвітницьку роботу, санітарно-

епідеміологічні заходи.  

Соціальні служби щорічно проводять бесіди зі здобувачами освіти із 

числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.  

В училищі створена Рада профілактики правопорушень, злочинів, 

алкоголізму та наркоманії серед учасників навчального процесу. Засідання 

проводяться 1 раз на місяць або за необхідності.  

Для вдосконалення навчально-виховного процесу та соціального захисту 

здобувачів освіти  училища створено батьківський комітет, який здійснює свою 

діяльність на підставі Положення про батьківський комітет ВПУ № 25 м. Києва.  

В училищі є актова зала, де проходять концерти, театральні постановки, 

репетиції гуртків. Для успішної організації дозвілля учнівської молоді в 

училищі створена система гурткової роботи. На базі працюють:  

- 2 гуртки художньої самодіяльності, в яких задіяні більше 60 осіб; 

- 7 спортивних секцій, в яких займаються понад 180 осіб. 

 Для фізичного виховання раціонально використовується спортивна база 

училища. Щорічно проводяться училищні спартакіади. Команди училища 

займають перші та призові місця в змаганнях учнівської молоді Дніпровського 

району та серед ПТНЗ м. Києва.  
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У 2012  році здобувачі освіти ВПУ № 25 посіли ІІІ місце серед учнівської 

молоді ПТНЗ у турнірі з шахів та І місце з міні-футболу – у 2014 році.  

Також у 2017 році здобувачі освіти брали активну участь у 

Всеукраїнському змаганні з баскетболу серед юнаків ПТНЗ, де посіли ІІІ місце.  

У  2018 році в спортивному комплексі Вищого професійного училища м. 

Києва № 25 відбулися змагання з міні-футболу серед студентської молоді 

Дніпровського району міста Києва. Команда нашого училища виборола ІІ 

місце.  

Здобувачі освіти училища беруть активну участь у відкритих виховних 

заходах училища, конкурсах та фестивалях, які проходять не лише на базі 

училища, але й на базі міських установ та закладів. 

Упродовж звітного періоду учасники навчального процесу та педагогічні 

працівники училища брали участь у багатьох різноманітних заходах. Протягом 

вересня-жовтня 2014 року здобувачі освіти та працівники ВПУ № 25 брали 

активну участь в акції «Столична профтехосвіта – бійцям АТО» та 

підтримали воїнів, передавши матеріальну допомогу бійцям 12-го батальйону 

територіальної оборони «Київ». Брали участь у міському фотоконкурсі «Моя 

вишиванка», де посіли ІV місце.  

У 2015 році на базі нашого навчального закладу проводили міську 

конференцію серед учнівської молоді ПТНЗ «Подорожуємо в Євросоюз!». 

Велику роль відіграє культурно-естетичне виховання здобувачів освіти. 

Були відвідані музеї Великої Вітчизняної війни, Національний музей 

Чорнобиля,  виставки прикладного мистецтва. У 2015 році брали участь у 

міському  історичному квесті «Дорогами війни», де команда учнівської молоді 

училища посіла І місце та у фестивалі пісень часів ІІ Світової війни. 

В училищі  проводяться урочисті лінійки, конкурси, вікторини, виховні 

години до пам’ятних дат, огляди художньої творчості. Актив учнівського 

самоврядування кожного року бере участь у міських оглядах-конкурсах 

художньої самодіяльності, отримуючи призові місця, а саме: ІІ місце в 

номінації «Вокалісти та дуети», ІІІ місце – «Хореографічний жанр» та VІ місце 

– «Музичний жанр». 
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Серед виховних напрямів найбільш актуальними виступають патріотичне 

й громадянське виховання, спрямовані передусім на розвиток патріотизму, а 

саме: почуття любові до Батьківщини, свого народу, відданості справі 

зміцнення державності, активної громадянської позиції. 

 У 2016 році у Вищому професійному училищі № 25 м. Києва відбувся 

урочистий захід, присвячений відкриттю меморіальної дошки випускнику 

училища Олександру Звіннику, який загинув під час виконання військового 

обов'язку в зоні АТО й був нагороджений Указом Президента України орденом 

"За мужність" III ступеня (посмертно). 

В училищі створені умови для розвитку системи колективної творчості, 

упровадження нових інноваційних форм виховної роботи, таких як: мітинг-

реквієм «Небесна сотня: герої, які змінили хід історії», День Соборності 

України, Тиждень толерантності, вихованості й культури. За ініціативою членів 

учнівського самоврядування проведені акції милосердя на теми: «Допоможемо 

героям АТО», Благодійна акція в навчально-реабілітаційному центрі для дітей 

із розладом слуху, «Допоможемо випускнику Володимиру Стетію», «Подаруй 

посмішку дітям, які знаходяться в зоні АТО» та ін. 

У роботі зі здобувачами освіти із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, особлива увага приділяється їх 

соціальному захисту, а саме: здійсненню своєчасних матеріальних виплат, які 

передбачені чинним законодавством, організації змістовного дозвілля, 

організації літнього відпочинку та оздоровлення,  їх працевлаштування після 

закінчення училища. Учасники навчального процесу з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування своєчасно отримують усі виплати 

згідно з чинним законодавством, забезпечені єдиними сирітськими  квитками, 

застраховані в компанії «Страхова компанія «ПЗУ Україна» та двічі на рік 

проходять безкоштовне медичне обстеження.   

У Вищому професійному училищі № 25 м. Києва функціонує кафетерій 

на 30 посадкових місць, у якому харчуються діти-сироти.  

Одним із важливих напрямків посилення виховної роботи є організація 

діяльності учнівського самоврядування. 
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Здобувачі освіти під керівництвом педагогів активно працюють над 

упровадженням у виховний процес сучасних технологій, нових форм та методів 

роботи. Підтримуються сторінки Вищого професійного училища № 25 м. Києва 

в соціальних мережах Facebook та Instagram, де оперативно з’являються всі 

новини громадського життя. 

За звітний період якісно оновлено та модернізовано офіційний сайт 

училища, на якому своєчасно розміщуються новини училищного життя, 

інформація для викладачів, майстрів, здобувачів освіти, батьків, абітурієнтів.  

У 2018 році Вище професійне училище № 25 м. Києва посіло ІІІ місце в 

номінації «Веб-сайти закладів професійної (професійно-технічної) освіти» у 

VIIІ Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт навчального закладу та  

нагороджене грамотою Міністерства освіти і науки України. 

 

IV. Навчально-методична робота 

Організація навчально-методичної  роботи в навчальному закладі 

здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про професійно-

технічну освіту». 

З метою вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти постійно 

проводяться контрольні роботи (директорські, семестрові), результати яких 

розглядаються на педагогічній раді, вносяться пропозиції щодо усунень 

прогалин у знаннях. Постійний моніторинг показує, що значна частина 

випускників засвоює програмовий матеріал. 

Прослідковується зниження якості знань із таких предметів, як 

математика та фізика, предметів, які завжди були складними для розуміння 

здобувачами освіти професійно-технічної освіти. Проте з більшості базових 

предметів показники знань підвищуються на 3-4 відсотки.  

Щороку, з метою визначення рівня знань здобувачів освіти ІІІ курсу, в 

терміни, визначені робочими навчальними планами, проводиться Державна 

підсумкова атестація із загальноосвітніх предметів. 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjizayixsTaAhXEO5oKHeOTAgMQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw2eVsV3makWC6R4jWux7ZHx
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За підсумками Державної підсумкової атестації у 2017 році 

випускники показали наступний рівень знань: 
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15% 43% 32% 10% 12% 37% 36% 15% 13% 38% 42% 7% 

 

Моніторинг результатів ДПА свідчить про зростання знань високого 

рівня з математики та української мови, що є результатом індивідуального 

підходу викладачів щодо підготовки здобувачів освіти до екзаменів та 

бажанням молоді якісно підготуватися до ДПА, зовнішнього незалежного 

оцінювання та мати можливість продовжити навчання у вищому навчальному 

закладі. 

Спостерігається тенденція до збільшення охочих брати участь у 

зовнішньому незалежному оцінюванні. 

33% 34%

42% 43% 43%

31% 32%

48%
51%

54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Математика Фізика Хімія Українська мова Зарубіжна 

література

Динаміка якості знань здобувачів освіти

із базових дисциплін

у відсотках від їх загальної кількості

І курс ІІІ курс



15 
 

 

 
 

Бажання здобувачів освіти навчатися залежить від якісної підготовки 

викладача до уроку та забезпечення предмета. Для цього в училищі створені всі 

необхідні умови: бібліотека поповнюється новими підручниками та науково-

методичною літературою; більшість уроків теоретичного навчання 

(«Інформаційні технології», «Технологія столярних робіт», «Охорона праці», 

«Перукарська справа»,  «Манікюрна справа», усі загальноосвітні предмети) 

проходять із використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм. 

Комп’ютерною технікою володіють 95% педагогічних працівників. 

Навчальні кабінети, рекреації та коридори оформлені навчальними 

посібниками та наочною агітацією в єдиному художньому стилі, що має велике 

значення не тільки для навчання, а й для виховання здобувачів освіти. 

Обладнання кабінетів відповідає вимогам охорони праці й санітарно-

епідеміологічної служби міста.  Оформлення кабінетів відповідає їх профілю, 

естетичним вимогам. 

За звітний період проведено певну роботу завідувачами кабінетів із 

вдосконалення методичної, матеріально-технічної бази навчальних кабінетів. 

Кабінети хімії, біології, інформатики, фізики укомплектовані необхідними 

засобами пожежогасіння. У кабінетах загальноосвітніх предметів оформлено 

куточки з підготовки до ДПА й ЗНО. 
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За останні п’ять років в усі навчальні кабінети були закуплені нові 

учнівські столи та стільці. Щороку ремонтні роботи проводяться в кількох 

кабінетах, так у 2013 – відремонтований кабінет біології, у 2014 – кабінет 

української мови та літератури, у 2015 році – кабінет зарубіжної літератури та 

кабінет із предмета «Захист Вітчизни», який у міському огляді-конкурсі посів ІІ 

місце. У 2016 році модернізований та осучаснений другий кабінет української 

мови та літератури, інформатики, у 2017 – кабінет математики, на початку 2018 

– кабінет перукарської справи, охорони праці, манікюрної справи та кабінет 

креслення. 

За звітний період створено два нових кабінети: кабінет технології 

штукатурних, лицювальних, плиткових та малярних робіт та кабінет дизайну й 

малювання. 

Кабінети спецдисциплін мають цілеспрямовані підсобні приміщення, де 

зосереджені: повне комплексно-методичне забезпечення з предметів, технічні 

засоби навчання, наочність (зразки інструментів, інвентар, роздаткові 

матеріали, додаткове обладнання та навчальна література). Все це відображено 

в паспортах кабінетів, які доповнюються згідно зі змінами, що відбуваються в 

навчально-матеріальній базі. Обладнання всіх кабінетів відповідає нормам та 

вимогам навчальних планів і програм. 

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно з 

Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Положенням про методичну роботу», наказом Міністерства освіти і науки 

України № 582 від 12 грудня 2000 року «Про удосконалення методичної роботи 

в системі професійно-технічної освіти» та затвердженим планом роботи 

училища на рік, в якому відображені основні напрямки діяльності 

педагогічного колективу, а саме: 

– удосконалення змісту, форм і методів навчання й виховання здобувачів 

освіти; 

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем 

освіти, педагогіки й психології; 

– створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; 
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– організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у 

розвитку педагогічної творчості, вивченні та узагальненні передового 

педагогічного досвіду, тощо. 

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив протягом 

декількох років, – «Удосконалення педагогічної майстерності як засіб розвитку 

творчої особистості педагога й здобувача освіти через інноваційні технології». 

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який 

затверджується щорічно на засіданні педагогічної ради протоколом № 1. 

Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми роботи 

педагогічного колективу та приймає рішення з основних важливих питань 

діяльності навчального закладу. З питань, які обговорюються, виносяться 

рішення з визначенням термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють 

контроль за їх виконанням. 

Для методичного  забезпечення навчально-виховного процесу в останні 

роки звітного періоду діяли: 

- 7 методичних комісій; 

- 3 циклові комісії; 

- Школа молодого педагога;  

- Школа педагогічної майстерності; 

- Методична рада. 

В училищі щовівторка проводяться інструктивно-методичні наради для 

вирішення окремих поточних питань та доведення конкретних навчально-

виробничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам. 

Відповідно до графіка проводяться тематичні та предметні тижні. 

 Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища. Усі звіти 

про відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях 

методичних комісій.  

Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в організації та 

проведенні загальноміських методичних секцій та заходів. 
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Проведення методичних заходів 

Форми методичної 

роботи 

Роки/кількість 

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Разом 

Семінари 7 5 4 6 7 29 

Круглий стіл 4 2 1 3 5 14 

Конференції 

(для педагогів) 

2 2 1 1 1 7 

Конференції (для 

здобувачів освіти) 

1 2 1 - 2 6 

Педагогічні читання 2 2 1 1 1 7 

Методичні виставки 1 4 2 2 4 13 

Майстер-класи 6 8 5 7 8 34 

Огляди-конкурси 

кабінетів 

1 1 1 1 1 5 

Огляди-конкурси 

майстерень 

1 1 1 1 1 5 

Фотоконкурс 1 1  1  3 

Предметні тижні 10 13 14 14 14 65 
 

 

Загальноміські заходи, які були проведені на базі ВПУ № 25 м. Києва 

Навчальний 

рік 
Проведені загальноміські заходи 

2013-2014  

– Міська методична секція заступників директорів із навчально-

виробничої  роботи ПТНЗ м.Києва  (17.10.2013) 

– ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії серед учнів ПТНЗ м.Києва 

(14.11.2013) 

– Всеукраїнський навчально-практичний семінар «Організаційно-

педагогічні та методологічні засади проведення загальноосвітньої 

підготовки та професійного навчання з дезадаптованою молоддю» 

(27.11.2013) 

– Міська методична секція методистів ПТНЗ М.Києва (06.12.2013) 

– Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ м. 

Києва (12.12.2013) 

– Міська методична секція заступників директорів із навчально-виховної  

роботи ПТНЗ м.Києва (04.02.2014) 

– Міський огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів ПТНЗ 

м.Києва (лютий 2014) 

– Міський огляд-конкурс бардів і поетів серед учнів ПТНЗ м.Києва 

(березень 2014) 

– Конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» серед учнів ПТНЗ 

м.Києва (24.04.2014) 

– «Педагогічна хвиля» та міський семінар для заступників із НР та НВР 

загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва (квітень 2014) 

2014 - 2015  

− Міська методична секція викладачів основ електроніки, фізики, 

математики (30.10.2014) 

− Міська методична секція практичних психологів ПТНЗ м.Києва 

(20.02.2015) 
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− Міська методична секція педагогічних працівників легкої, 

поліграфічної промисловості й сфери послуг ПТНЗ м.Києва 

(25.03.2015) 

− Турнір із міні-футболу серед дівчат-учнів ПТНЗ м.Києва (травень 

2015) 

− Турнір із футболу серед юнаків-учнів ПТНЗ м.Києва (травень 2015) 

− Зональні ігри з настільного тенісу серед учнів ПТНЗ м.Києва  

− ХІІІ спартакіада Дніпровського району м.Києва з міні–футболу)  

2015 - 2016  

- Міська методична секція викладачів природничих дисциплін ПТНЗ 

м.Києва (07.10.2015) 

- Змагання серед команд - учнів ПТНЗ із міні-футболу (грудень 2015) 

- Міська методична секція викладачів суспільно-гуманітарних 

дисциплін ПТНЗ м.Києва (25.02.2016) 

- Змагання серед команд учнів ПТНЗіз баскетболу (березень 2016) 

- Міська методична секція викладачів предмета «Захист Вітчизни» 

(24.05.2016) 

- Святковий концерт для ветеранів Другої світової війни та Перемоги 

(07.05.2016) 
 

2016 – 2017 

- Міська методична секція педагогічних працівників будівельних та 

деревообробних професій ПТНЗ м.Києва (23.09.2016) 

- Міська методична секція старших майстрів ПТНЗ м.Києва (01.11.2016) 

– Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ 

м.Києва (15.11.2016) 

- Міська методична секція директорів ПТНЗ м.Києва (21.12.2016) 

- ХV спартакіада Дніпровського району м.Києва із міні-футболу) 

- Змагання серед команд учнів ПТНЗ з міні-футболу 

- Змагання серед команд учнів ПТНЗ з баскетболу (квітень 2017) 

2017 – 2018  

- Змагання серед команд здобувачів освіти ПТНЗ з міні-футболу 

Грудень 2017) 

- Міська методична секція педагогічних працівників інформаційно-

комунікативних мереж (секретар керівника, оператор комп’ютерного 

набору, касир, обліковець, адміністратор, оператор)(11.04.2018) 

- Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ м. 

Києва 
 

Для організації на належному рівні методичної роботи в училищі 

постійно проводяться різноманітні семінари, конференції, педагогічні читання, 

тощо. 
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Результати участі здобувачів освіти ВПУ № 25 м. Києва у ІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад із базових загальноосвітніх дисциплін за останні 

5 років 

 

 

 

Результати участі здобувачів освіти ВПУ № 25 м. Києва у конкурсах 

професійної майстерності  за останні 5 років 
 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Маляр  - ІІ місце 

Монтажник сан.-

тех.систем – ІІ 

місце  

Креслення – V 

місце 

Кравець – V 

місце 

Лицювальник

-плиточник – 

ІІІ місце  

Маляр – І 

місце 

Обліковець- – 

ІV місце 

Слюсарна 

справа  – VІ 

місце 

Перукар – VІ 

місце 

Підсумки не 

підведені 

 

 

Результати участі працівників училища у загальноміських 

конкурсах 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

ІІ місце в огляді-

конкурсі на 

організацію 

цивільного захисту; 

ІІІ місце – Вернісаж 

педагогічної 

творчості; 

ІV місце  в конкурсі 

на кращий 

методичний кабінет 

VІ місце  в конкурсі 

на кращий кабінет 

англійської мови 

ІІ місце  в конкурсі 

на кращий кабінет із 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

ІІІ місце в конкурсі 

фахової майстерності 

серед майстрів із 

професії «Обліковець 

з реєстрації 

бухгалтерських 

даних» 

ІV місце  в конкурсі 

на стан організації 

фізичного виховання  

VІ місце  в 

конкурсі на 

кращий 

кабінет 

української 

мови та 

літератури 

І місце в 

конкурсі 

«Знайди 

героя 

Чорнобиля 

поруч», який 

проводив 

Національний 

музей 

«Чорнобиль» 

Підсумки не 

підведені  

 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Англійська мова – І 

місце 

Географія – ІІ місце   

Математика - ІІІ 

місце  

Українська мова - V 

місце 

Англійська мова 

– І місце 

Українська мова 

- VІ місце 

Англійська 

мова – І місце 

Історія – ІІ 

місце 

Математика - 

ІІІ місце 

 Англійська 

мова – ІІІ місце 

Історія - V 

місце 

Географія – V 

місце 

Англійська мова 

– І місце 

Географія – V 

місце   

Зарубіжна 

література - V 

місце   
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Педагогічні працівники активно працюють над саморозвитком та 

самоосвітою. Беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

конференціях, семінарах, тренінгах та виставках. Педагоги друкують свої 

напрацювання у фахових виданнях. Лише за минулий рік дев’ять викладачів 

брали участь у п’яти міжнародних та двох всеукраїнських конференціях, один 

викладач став лауреатом конкурсу «Панорама творчих уроків – 2016»,  

проведеного журналом «Профтехосвіта», у якому протягом року були 

надруковані три статті викладачів училища. 

Вище професійне училище № 25 м.Києва бере участь у міжнародних 

проектах. За звітний період ВПУ № 25 м.Києва, з метою ведення спільної 

навчально-практичної роботи, організації стажування педагогів, налагодило 

співпрацю з міжнародними соціальними партнерами, такими як: Відкрита 

європейська академія економіки й політики (м.Прага, Чехія); Університет 

економіки (м.Бидгощ, Польща); Фірма Bosch (Німеччина). 

У 2016-2017 навчальному році училище працювало над розробкою 

Державних стандартів професійно-технічної освіти на компетентнісній основі з 

професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». 

Щорічно педагогічні працівники ВПУ № 25 проходять атестацію на 

встановлення певної кваліфікаційної категорії. 
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Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу  

Організацію освітнього процесу в училищі забезпечують 166 працівників 

(за штатним розкладом), з них 60 – педагогічних.  

Якісний склад педагогічних працівників ВПУ № 25: 

- Спеціаліст вищої категорії  - 17 осіб; 

- Спеціаліст І категорії – 6 осіб; 

- Спеціаліст ІІ категорії – 6 осіб; 

- Спеціаліст – 9 осіб. 
 

З них мають педагогічні звання: 

- Старший викладач – 6 осіб; 

- Викладач-методист – 5 осіб; 

- Заслужений працівник освіти – 1 особа. 

Майстрів виробничого навчання – 22 особи, присвоєно педагогічні 

звання: 

- Майстер виробничого навчання  ІІ категорії – 2 особи; 

- Майстер виробничого навчання І категорії – 12 осіб. 

 

 
 

 

Для якісної підготовки кваліфікованих робітників та молодших 

спеціалістів, з метою набуття нових педагогічних компетентностей, 

викладачі та майстри виробничого навчання постійно  підвищують свою 

кваліфікацію на курсах та в період стажування. 
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В училищі розроблено та затверджено Положення «Про стажування 

педагогічних працівників», розроблено графік проходження стажування, 

укладені договори з підприємствами для проходження стажування майстрів 

виробничого навчання в умовах виробництва. 

Проходження стажування педагогічними працівниками  

в період із 2014 року до 2018 року 

Роки На базі Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Стажування 

викладачі майстри в/н викладачі майстри в/н 

2014 7 7 6 8 

2015 4 1 1 2 

2016 11 3 5 8 

2017 3 3 3 6 

2018 6 - - - 

 

 

У квітня 2017 року атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів я був атестований 

на відповідність займаній посаді директора ПТНЗ, а в травні 2018 року 

пройшов навчання (І сесія) в Університеті менеджменту освіти НАПН України 

з підвищення кваліфікації.  

22

19

16

27

9

0

5

10

15

20

25

30

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік

Атестація педагогічних працівників у період

із 2014 року до 2018 року



24 
 

V. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Цілісний майновий комплекс ВПУ №25 розташований на земельній 

ділянці загальною площею – 3,3449 га. Кадастровий номер земельної ділянки 

8000000000:66:079:0004. На підставі рішення Київської міської ради від 

24.12.2009 р. № 1032/3101, училищу видано Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою від 08 липня 2010 року серія ЯЯ № 380321. 

До цілісного майнового комплексу ВПУ №25 входять комплекс будівель 

за адресою м. Київ, вул. Старосільська, будинок 2 (інформаційна довідка  

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності 

на нерухоме майно – індексний номер довідки 71252958; реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна 1063572580000, виданий 24 березня 2016 року). 

До складу комплексу ВПУ № 25 входять такі будівлі, спортивні споруди 

та майданчики: 

 
 

№ 

п/п 

Інвентарний 

номер 
Назва майна 

Площа/розмір 

об’єкта, кв.м. 

1. 10320002 Навчально-спортивний корпус 3402,5 

2. 10310001 Навчальний корпус  2293,7 

3. 10310002 Суспільно-побутовий корпус 1794,9 

4. 10310003 Блок навчально-виробничих майстерень 2197,2 

5.  10310004 Господарський корпус  252,6 

6. 10310001 Спортивний корпус стадіону  46,7 

7. 10310007 Побутовий корпус  47,8 

Загальна площа: 10035,4 

Матеріально-технічна база Вищого професійного училища № 25 дає 

змогу забезпечити навчальний процес з усіх професій та спеціальностей  

відповідно до вимог стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Для здійснення професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки, виховання, проведення позаурочної роботи в училищі створені: 

- 23 навчальні кабінети; 

- 10 навчальних майстерень; 

- бібліотека; 
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- актова зала; 

- спортивні зали. 

Професійно-практична підготовка проводиться в навчальних майстернях 

училища, які оснащені сучасним інструментом, інвентарем та необхідними 

матеріалами, які використовуються для проведення уроків виробничого 

навчання. Щорічно проводиться оновлення, реконструкція та дооснащення 

майстерень.  

Викладачі та майстри виробничого навчання під час підготовки та 

проведення уроків використовують комп'ютери та іншу оргтехніку, якою 

обладнані їхні робочі місця.  

Усього у ВПУ № 25 нараховується 160 одиниць комп'ютерів та іншої 

оргтехніки. Усі комп'ютери об'єднані в єдину локальну мережу з вільним 

виходом до мережі Internet. 

Починаючи з 2013 року, більше як у 90% навчальних кабінетів проведена 

повна заміна парт та меблів на нові, проведені капітальні та поточні ремонти, 

закуплене сучасне навчальне обладнання: комп’ютери, принтери, проектори та 

інша оргтехніка. 

Додатково створено два нових кабінети та дві майстерні. 

Усі навчальні майстерні повністю забезпечені інструментами та 

матеріалами. 

Відновлено роботу інструментальної комори. 

 Проведений капітальний ремонт фасаду навчально-спортивного 

комплексу, ремонт покрівлі навчального та побутового корпусів, навчальних 

майстерень, навчально-спортивного комплексу та інших будівель.  

Силами майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти виготовлено 

12 столярних верстатів. 

Розпочаті роботи з розробки проектно-кошторисної документації, пошуку 

інвесторів та інвестицій для проведення капітального ремонту навчально-

спортивного комплексу, стадіону з трибунами, інших спортивних споруд та 

майданчиків. 

Та зроблено ще багато іншого. 



26 
 

 

VI. Фінансово-господарська діяльність 

ВПУ № 25 є юридичною особою, діє на підставі Статуту та фінансується 

з місцевого бюджету територіальної громади м. Києва. Його майновий стан та 

результати господарської діяльності відображаються у фінансовій звітності 

(баланс, звіти, тощо), яка щоквартально подається до територіального органу 

Управління державної казначейської служби України у Дніпровському районі 

м. Києва та головному розпоряднику бюджетних коштів Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації). 

 

Надходження, касові видатки загального фонду 
 

Показники 

Період 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
І кв. 

2018 року 

1. Надійшло 

коштів, в тис. грн, 

зокрема: 

 

12 291,0 12  728,8 13 126,1 14 458,8 19 535,1 5 706,9 

1.1. Оплата праці  

 

5 830,6 5 737,7 5 883,6 7 414,4 11 061,8 3 490,0 

1.2. Нарахування на 

заробітну плату 

 

2 129,5 2 104,2 2 151,9 1 642,1 2 458,6 76,8 

1.3.Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

- - 0,7 2,7 124,4 - 

1.4. Продукти 

харчування 

 

250,7 319,7 451,3 447,6 499,5 118,4 

1.5. Оплата послуг 

(крім комунальних) 

33,8 - 65,0 12,0 122,3 27,3 

1.6. Оплата 

комунальних послуг 

та електроносіїв 

 

1 039,1 2 128,8 2 062,7 2 525,2 2 035,6 1 179,9 

1.7. Стипендії 

 

2 641,2 2 401,0 2 403,4 2 233,6 2 627,6 814,5 

1.8. Інші виплати 

населенню 

83,8 37,4 31,0 40,4 95,6 - 
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Заробітна плата працівникам та стипендія здобувачам освіти 

виплачується вчасно та в установлених законодавством розмірах, 

заборгованість із виплати заробітної плати та стипендії відсутня. Кредиторської 

та дебіторської заборгованостей за фінансовими зобов’язаннями немає. 

Заборгованості перед бюджетом із сплати податків, обов’язкових платежів, 

зборів немає. Заборгованість перед Пенсійним фондом України відсутня.  

 

1.9. Окремі заходи 

для реалізації 

державних програм 

282,3 - 49,5 140,8 509,7 - 

2. Касові видатки  

загального фонду 

 

12 291,0 12 728,8 13 126,1 14 458,8 19 535,1 5 706,9 

2.1. Оплата праці  

 

5 830,5 5 737,7 5 883,6 7 414,4 11 061,8 

 

3 490,0 

2.2. Нарахування на 

заробітну плату 

 

2 129,5 2 104,2 2151,9 1 642,1 2 458,6 76,8 

2.3. Предмети, 

матеріали, 

обладнання та 

інвентар 

 

- - 0,7 2,7 124,4 - 

2.4. Продукти 

харчування 

 

250,7 319,7 451,3 447,6 499,5 118,4 

2.5. Оплата послуг 

(крім комунальних) 

 

33,8 - 65,0 12,0 122,3 27,3 

2.6. Оплата 

комунальних послуг 

та  

електроносіїв 

 

1 039,1 2 128,8 2 062,7 2 525,2 2 035,6 1 179,9 

 2.7. Стипендії 

 

2 641,2 2 401,0 2 430,4 2 233,6 2 627,6 814,5 

 2.8. Інші виплати 

населенню 

83,8 37,4 31,0 40,4 95,6 - 

2.9. Окремі заходи 

для реалізації 

державних програм 

282,3  49,5 140,8 509,7 - 
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Аналізуючи наведені вище показники, спостерігаємо збільшення 

фінансування училища за 2017 рік порівняно з 2013 роком на майже 7 млн.    

250 тис. грн. 

Надходження, касові видатки спеціального фонду 

Додатковими джерелами фінансування училища є кошти спеціального 

фонду, які формуються за такими видами надходжень: 

 

Показники 

Період 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
І кв. 

2018 року 

1. Надходження до 

спеціального фонду, 

тис. грн, зокрема: 

997,2 802,6 1 157,2 1 060,6 1 180,6 373,0 

1.1. Дохід від надання 

освітніх послуг, тис. 

грн 

326,7 304,8 383,7 474,6 470,1 180,7 

1.2. Дохід від 

виробничої практики 

та  господарської 

діяльності, тис. грн 

 

251,7 167,7 207,0 190,9 253,9 109,3 

1.3. Дохід від передачі 

в оренду незадіяних в 

навчальному процесі 

приміщень, тис. грн 

343,4 247,6 348,1 316,3 393,5 71,6 

1.4. Дохід від 

благодійних внесків, 

грандів, проектів та 

подарунків, тис. грн 

 

75,4 82,5 214,4 78,8 63,1 11,4 

1.5. Касові видатки 

спеціального фонду, 

тис. грн 

784,6 947,1 1 117,2 1  105,1 1 158,5 281,1 

 

За 2017 рік надходження до спеціального фонду в порівнянні з 2013 

роком збільшились майже на 404 тис. грн. 

Щороку кошти, що надходять до спеціального фонду ВПУ № 25, 

спрямовуються на ремонт та відновлення матеріальної бази училища,  

придбання інструменту, матеріалів, обладнання, комп'ютерів та інших товарів 

для здійснення статутної діяльності. 
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Результат фінансової діяльності 

Показники 

Рік 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 
І кв. 

2018 року 

Фінансовий результат, 

тис. грн 

137,6 77,7 195,1 215,5 46,0 91,9 

 

Фінансовий результат за 2017 рік зменшився порівняно з 2016 роком на 

169,5 тис. грн за рахунок фактичних витрат попереднього року загального та 

спеціального фонду та за рахунок коригування зносу основних засобів на 

кінець року. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним, спеціальним 

фондами  відсутні. 

Нині Вище професійне училище № 25 міста Києва є навчальним закладом 

професійної (професійно-технічної) освіти, з потужною матеріально-технічною 

базою та якісним кадровим потенціалом, що забезпечує організацію підготовки 

робітничих кадрів та молодших спеціалістів високого рівня кваліфікації, 

конкурентоспроможних на ринку праці столичного регіону. 

Дякую за увагу! 
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