
ЗВІТ 

директора за 2014-2015 навчальний рік 

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, 

щоб зробити певні підсумки роботи колективу училища, оцінити діяльність 

директора на посаді протягом 2014 – 2015 навчального року.  

Використовуючи 70-річний досвід педагогічної діяльності колектив 

Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища домігся  непоганих 

результатів в організації навчально-виховного процесу з підготовки 

висококваліфікованих робітників, які спроможні вирішувати проблеми сфери  

виробництва регіону, можуть знайти  себе на ринку праці. 

Як відомо наш навчальний заклад на протязі 2014-2015 н.р. здійснює 

підготовку робітничих кадрів за 7 інтегрованими, чотирьма широкопрофільними 

(укрупненими) професіями та готує молодших спеціалістів за спеціальністю 

«Комерційна діяльність» для підприємств регіону.  

Співпрацює з місцевою службою зайнятості уже більше 22 років. На протязі 

2014-2015 навчального року на базі училища пройшли курсову підготовку групи 

центру зайнятості - 185 чол., що на 22% менше порівняно з минулим роком, 

індивідуальну курсову підготовку 151 чол., що на 3% більше порівняно з минулим 

роком. 
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Контингент. Контингент ВМВПУ на 01.09.2014 р. складав 928 учні, з них на 

І курс було зараховано 379 учнів. Середня наповнюваність в групах складала 26,3. 

На ІІ ступені (професійна підготовка) навчалось 873 учня (навчання за державним 

замовленням – 835 учнів, на контрактній основі – 38 учнів), на ІІІ ступені (рівень 

“молодшого спеціаліста”) – 55 учнів (навчання відбувається на бюджетній і 

контрактній основі).  

 
Збереження контингенту. Гострим питанням є збереження контингенту  

За навчальний рік з училища було відраховано 33 учнів, з них:  

 І курс – 22 

 ІІ курс – 8 

 ІІІ курс – 3  

Провели відрахування: 

 3 учні – групи №33; 10; 44; 41 

 2 учні – групи №13; 14; 20; 12; 32 

 1 учень – групи №35; 9; 42; 15; 1; 6; 29; 34; 25; 17 

 
Втрата контингенту  в 2014-2015 н. р. збільшилась на 30% в порівнянні з 2013-

2014 н.р.  
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Навчальний заклад у цьому році закінчили 446 випускників, з яких одержали 

диплом з відзнакою 24 учні, що становить 5% від загальної кількості, це на 1 

відсоток більше порівняно з минулим навчальним роком 1 золота медаль – Воронюк 

Катерина гр. №19, 2 срібних медалі (Расулова Маргарита, Ткачук Олена - гр. №19). 

 
Аналіз проведення ДКА показав, що цей рік теж дав гарні результати: 

змістовні друковані роботи, високий рівень професійної майстерності показали учні 

під час проведення кваліфпробних робіт, є схвальні відгуки про підготовку учнів з 

підприємств, де вони проходили практику. Окремим учням відразу запропонували 

працевлаштування. 

Після здачі ДКА наступний етап і дуже важливий – працевлаштування 

випускників. У лютому був проведений випуск учнів 2 груп № 22,33, а у червні – 16 

груп. Станом на сьогодні питання працевлаштування залишається відкритим, адже 

працевлаштовано  лише 218 учнів із 446, що становить 49%. 

Виконання плану виробничої діяльності.  

Соціальне партнерство сьогодні є необхідним для вирішення нагальних 

питань працевлаштування та проходження виробничої практики на оплачуваних 

робочих місцях  

На протязі 2014-2015 н.р. велика увага приділялась виконанню плану 

виробничої діяльності. Заключали договора з підприємствами. Основні роботодавці 

під час практики це – ТОВ «Енергобудмонтаж», Регіональний центр оцінювання 

якості знань освіти, Хлібконцернпром, ФОП «Музіванов», ВКП «Інтер-Агро», 

Укртелеком, ресторан «Шахерезада», завод продтоварів «Солодка мрія», УДППЗ 

Укрпошта, Сільпо, Українські товари і т. д. 

За 1-ше півріччя 2015 року станом на 19.06.2014 виконано всього плану 

виробничої діяльності на  суму 389109,00 грн., в тому числі виготовлено бланкової 

продукції на суму 30800,00 грн., виконано замовлення та надання послуг населенню 

на суму 16 400 грн.  
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Належним чином попрацювали майстри виробничого навчання:  

Цимбалюк Д.М. (гр. № 40 ) – 140% 

Ісайкіна М.В. (гр. №46) – 112,8% 

Коваль І.А. (гр. №29) – 102%  

Андрущенко Л.С.  (гр. № 8) – 96% 

Профорієнтація. З метою поліпшення якісного складу учнів педагогічний 

колектив щорічно проводить профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді в 

школах. Педагогічні працівники, закріплені за районами Вінницької області та 

міськими школами, відвідують закріплені школи, де проводять профорієнтаційну 

роботу. У роботі було задіяно лише 732 учні, а решта 20% учнів? Серед міських 

шкіл було охоплено профорієнтаційною роботою 6276 учнів (9 класів – 4041, 11 

класів – 2235), серед інших населених пунктів – 5633 учнів (9 класів – 3441, 11 

класів – 2192).  

Не в повній мірі використано ресурс для проведення профорієнтаційної 

роботи в окремих групах: 

№ 6 – 1 учень із 26 не прийняли участь 

№ 12– 3 учні із 27 не прийняли участь 

№ 13 – 2 учні із 29 не прийняли участь 

№ 14 – 9 учнів із 27 не прийняли участь 

№ 20 – 3 учні із 26 не прийняли участь 

№ 10 – 3 учні із 30 не прийняли участь 

№ 17 – 6 учнів із 31 не прийняли участь 

№ 25 – 11 учнів із 32 не прийняли участь 

№ 41 – 5 учнів із 34 не прийняли участь 

№ 44 – 12 учнів із 33 не прийняли участь 

№ 48 – 2 учнів із 30 не прийняли участь 

№ 4 – 7 учнів із 27 не прийняли участь 

№ 7 – 3 учнів із 25 не прийняли участь  

№ 22 – 15 учнів із 25 не прийняли участь 

№ 46 – 4 учнів із 25 не прийняли участь 

№ 33 – 3 учнів із 27 не прийняли участь 

№ 34 – 7 учнів із 28 не прийняли участь 

№ 35 – 12 учнів із 26 не прийняли участь 

№ 42 – 9 учнів із 28 не прийняли участь 

№ 45 – 13 учнів із 33 не прийняли участь 

№ 8 – 3 учнів із 24 не прийняли участь 

№ 9 – 4 учнів із 20 не прийняли участь 

№ 16 - 1 учнів із 22 не прийняли участь 

№ 18 – 4 учнів із 28 не пройшли участь 

№ 23 – 9 учнів із 24 не пройшли участь 

№ 32 – 9 учнів із 23 не пройшли участь 

№ 36 – 10 учнів із 28 не прийняли участь 

Педагогічні працівники. Навчально-виховний процес в училищі 
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забезпечують 90 педагогічних працівників, з них 56 – викладачів (2 сумісника), 34 - 

майстра виробничого навчання. Педпрацівники мають такі рівні кваліфікації: 

1 Кандидат педагогічних наук – 1 

2 Викладачі вищої категорії – 27   Викладачі-методисти – 13 

3 Викладачі І категорії – 15    Старші викладачі - 5 

4 Викладачі ІІ категорії - 12 

5 Спеціалісти - 2 

6 Майстри в/н 12 тарифного розряду – 12 Майстри в/н І категорії - 6 

7 Майстри в/н 11 тарифного розряду –4  Майстри в/н ІІ категорії - 4 

8 Майстри в/н 10 тарифного розряду - 10 

9 Майстри в/н 9 тарифного розряду – 8 

Це свідчить про те, що в училищі працюють досвідчені, кваліфіковані, 

освічені кадри. Колектив працездатний, творчий. 

Підвищення кваліфікації. Важливим етапом методичної роботи є 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

Викладачі загальноосвітніх предметів підвищують кваліфікацію у 

Комунальному вищому навчальному закладі «Вінницька академія неперервної 

освіти», а викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання – 

проходять курси при НМЦ ПТО у Вінницькій області . За 2014-2015 н.р. курси 

підвищення кваліфікації пройшли 13 педагогічних працівників.  

Прядун В.С. пройшла стажування по цукровій флористиці в англійській 

техніці виконання. Майстри виробничого навчання з кухарського напряму відвідали 

міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу в м. Київ. 

Контроль за навчально-виховним процесом. З метою контролю якості 

навчання занять теоретичного та виробничого навчання адміністрацією 

відвідувались уроки згідно графіка та здійснювалась  перевірка обліково–плануючої 

документації. 

У навчальному закладі розроблені і затверджені правила внутрішнього 

розпорядку, дотримання якого з боку всіх членів навчально–виховного процесу є 

обов’язковим. Особлива увага приділяється відвідуванню занять та поведінці учнів. 

Аналіз успішності та відвідування учнів фіксується у журналах теоретичного та 
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виробничого навчання. Мною особисто було відвідано та проаналізовано 36 уроків 

та занять викладачів і майстрів виробничого навчання. 

Втрати навчального часу становлять 111659 годин, всього без поважних 

причин 5249 годин, що на 21% менше порівняно з минулим навчальним роком. 

«Лідерами» по пропусках без поважних причин  є групи № 46– 560 годин, № 44– 

537 годин, № 25 – 508 годин, № 23– 497 годин, № 20– 461 година, № 17– 440 годин, 

№ 45– 435 годин, гр. №34 – 314 годин, . № 35- 301 година, гр  № 7– 272 години, № 

13– 202 години.  

 

З метою здійснення внутріучилищного контролю двічі на рік проводяться 

ДКР, за результатами яких можна оцінити рівень знань, умінь і навичок учнів. 

Результати контролю знань за рік: 

 ДКР – якість знань з загальноосвітніх дисциплін становить 50 % 

 якість знань із спеціальних дисциплін становить 74 % 

 

 Результати державної підсумкової атестації - загальноосвітні дисципліни – 

якість знань 46%, що на 6% менше порівняно з минулим навчальним роком 

- спеціальні дисципліни - якість знань 73% 
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 Результати ККЗ – 82%. 

 
Аналізуючи стан викладання у 2014-2015 н.р. слід відзначити високий 

методичний рівень проведення відкритих уроків викладачів Капітанчук В.О., 

Мельнічук Л.В., Щербанюк Л.О., Помаз Н.В., Мазуренко С.П., Кравець В.В., 

Коношевич Т.В., Бондарчук М.В., Моргун Р.В., Грибик Т.А., Бережок С.М., 

Примчук О.І., Кирильчук М.Л., Петрової В.О.,Гавриш Н.Л. майстрів в/н Лукашенко 

М.М., Прядун В.С., Педоренко А.М., Колесник Н.А., Расулової Т.М. Їх уроки 

свідчать про високу педагогічну майстерність, вони охоче діляться власними 

напрацюваннями, власним досвідом роботи, внаслідок чого рівень навчальних 

досягнень учнів оцінюється хорошими показниками.  

 У 2014-2015 н.р. 53% майстрів виробничого навчання не провели відкриті 

уроки та 8% викладачів. 
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Трудова та виконавська дисципліна.  Трудова, виконавська дисципліна в 

училищі базується на свідомому і сумлінному ставленні усіх працівників до 

виконання своїх функціональних і посадових обов'язків, до оволодіння новітніми 

освітніми технологіями, до формування сучасних професійних компетенцій. Але 

поряд з тим ряд педагогічних працівників спрацювали неефективно. Їм 

неодноразово вказувалось на недоліки в роботі.  

Було попереджено керівництво груп № 17, 25, 44, 34, 33, 16, 23, 35, 20, 25, 46 

за халатне відношення та неефективну роботу  з учнями, які пропускають заняття 

без поважних причин.  

Отримали  зауваження майстри виробничого навчання груп № 23, 42, 22 за 

несвоєчасне оформлення документації для проходження виробничої практики 

учнями груп.  

За ігнорування вимог адміністрації, бездіяльність в плані виховної роботи, 

невиконання посадових обов’язків  було оголошено 3 догани: Войцещук А.Г., Ткач 

Ж.М. та Колісник К.В.  

Міжнародна співпраця. Другий рік поспіль на базі нашого начального 

закладу працюють експерти із Німецької служби старших експертів.  Старший 

експерт ділився своїм багаторічним професійним досвідом в галузі комп'ютерних та 

мережевих технологій (LAN і WLAN), а також технічного обслуговування 

комп'ютерів і мереж з майстрами та викладачами спеціальних дисциплін в області 

монтажу інформаційного та комп'ютерного обладнання. 

В рамках співпраці Вінницької області з французьким ліцеєм «Рессен» 

відбулася поїздка Корженко С.Г. та учня гр. №23 Калинчука М.М. до даного 

навчального закладу.  Там вони мали змогу обмінятися досвідом, познайомитися з 

організації навчально-виховного процесу. 

Методичне забезпечення навчального процесу. Педагогічні працівники 

здійснюють творчу роботу по розробці та забезпеченню навчального процесу 

навчальними, методичними посібниками, рекомендаціями, збірниками контрольних 
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завдань, тестів.  

З кожного предмета та виробничого навчання розроблено електронний 

навчально-методичний комплекс, що підключений на освітній сервер училища та 

дає можливість використовувати навчальний матеріал дистанційно, при підготовці 

учнів до уроків, відпрацюванні лабораторних робіт, сприяє індивідуальній роботі 

учнів по ліквідації прогалин у знаннях. 

Література. В училищі функціонує електронна бібліотека. Навчальний заклад 

забезпечений підручниками з професійно-технічного циклу на 85%, з 

загальноосвітніх предметів на 93%. Систематично виписуються періодичні видання 

професійного, методичного спрямування, які дають змогу отримати інформацію про 

нові методики викладання, нові технологічні процеси та ін. 

Підсумки методичної роботи. У навчальному закладі діє певна система 

методичної роботи. Вже не один рік педколектив працює над проблемою 

«Забезпечення підготовки фахівців на основі використання комп’ютерної техніки і 

впровадження інноваційних технологій в навчальний процес». Керівництво 

методичною роботою здійснює методична рада, яка працює на базі методичного 

кабінету. 

Педагогічний колектив активно залучається до роботи у обласних семінарах, 

засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. 

Так, на базі навчального закладу був організований та проведений обласний семінар 

заступників директорів з теоретичного навчання, де були проведені 3 відкриті уроки 

з використанням сучасних інтерактивних методів навчання викладачами Бережок 

С.М., Капітанчук В.О., Ткачук Г.Е.  

Протягом року на базі навчального закладу проводились заняття для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації в рамках яких викладачі та майстри виробничого 

навчання проводили відкриті уроки: Лукашенко М.М., Прядун В.С., Коваль І.А., 

Черниш Т.М., Березюк Л.В., Андрущенко Л.С., Педоренко А.М., Молодова Н.А., 

Мазур Р.А., Олійник Л.М., Мельнічук Л.В., Расулова Т.М., Янківська Г.А., Джус 

М.В. Всього 14 педагогічних працівників. 

У поточному навчальному році вересні місяці було нагороджено училищною 

педагогічною премією: Мельнічук Л.В. – І премією (2500 грн.), Прядун В.С. – ІІ  

премією (2000 грн.) 

У жовтні місяці на базі навчального закладу відбулася творча зустріч із 

вчителями фізики та інформатики Тернопільського району Тернопільської області, в 

червні місяці – з представниками Хмельницького науково-методичного центру ПТО 

ПК. 

Брали участь у семінарі українсько-канадського проекту «Навички для 

працевлаштування» м. Львів (листопад 2014р.), м. Івано-Франківськ (травень 2015р.) 

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються досвідчені 

педагогічні працівники. Вони є головами методичних комісій (7), керівниками 

підструктур. За їх активної участі проходять предметні тижні, декади, олімпіади, 
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конкурси фахової майстерності, методичні засідання, тощо.  

За результатами методичної роботи проводяться підсумки - це конкурси 

проектів, ЕНМК, методичних напрацювань, дидактичних матеріалів, комплексно-

методичного забезпечення кабінетів, творчий педагог. 

У результаті огляду-презентації були визначені кращі проекти року: 

І місце: «Бумеранг добра» - керівники Коваль  І.А., Дриманова  А.А. 

ІІ місце: «Лідер очима молоді» - керівники Гавриш  Н.Л., Петрова В.О. 

ІІІ місце: «Творіть добро, щоб кращим став цей світ» - керівники Коваль І.А. 

Захарчук М.Л., Драчук Н.В. 

У результаті конкурсу-презентації ЕНМК переможцями стали: 

І місце – Бережок С.М., Коношевич Т.В., Березюк Л.В.  

ІІ місце –Грабенко О.А., Ткачук Г.Е., Гнатюк О.М. 

ІІІ місце – Кобилянська Т.П., Помаз Н.В., Вінярська В.В. 

У конкурсі дидактичних матеріалів та позаурочної діяльності переможцями у 

номінації «Краща методична комісія» стали: 

 І місце – МК суспільно-гуманітарних дисциплін 

 ІІ місце – МК спеціальних інформаційних дисциплін  

 ІІІ місце – МК природничо-математичних дисциплін 

у номінації «Краща підструктура» стали: 

 І місце – центр сучасних освітніх технологій (Ткачук Г.Е.). 

 ІІ місце – методична комісія класних керівників (Грибик Т.А.) 

 ІІІ місце – науково-пошукове товариство «Еврика» (Кирильчук М.Л.).  

у номінації «Творчий викладач»: 

 І місце – Коношевич Т.В. 

 ІІ місце – Грибик Т.А.  

 ІІІ місце – Щербанюк Л.О. 

у номінації «Творчий майстер»: 

 І місце – Колесник Н.А. 

 ІІ місце – Коваль І.А. 

 ІІІ місце – Березюк Л.М., Андрущенко Л.С. 

Кожний навчальний рік – це сходинка у подальшому розвитку, нові проблеми, 

які необхідно розв’язувати. А щоб ця сходинка була інноваційною та 

результативною, необхідно об’єктивно проаналізувати попередній досвід. 

Безумовно, у досвіді нашого колективу є багато здобутків та досягнень. 

Наші досягнення у 2014-2015 н.р. на Міжнародному, Всеукраїнському та 

обласному рівнях: 

 Грант у сумі 20 000 грн. за ІІ місце за темою «Створення Центру 

моніторингу гармонійного розвитку особистості на базі професійно-технічного 

навчального закладу». 

 Золота медаль на Шостому Міжнародному форумі-презентації «Інноватика 
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в сучасній освіті – 2014». 

 Золота медаль на Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 

2015». 

 ІІ та ІІІ місце  в  ІІ етапі Міжнародного літературно-мистецького конкурсу 

для української молоді та діаспори України «Життя – Тобі» – Мілецька М. 

Крижанівська Н. (викладачі Грибик Т.А., Яричук Н.В.). 

 У ІІ етапі конкурсу  «Об єднаймося, брати мої»  колективна творча  робота 

учнів Зеленько О., Вишнівської А., Карпова Р., Кублій Л., Миськової О. посіла І 

місце (викладач Грибик Т.А.). 

 У ІІ етапі Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «А 

ми тую славу збережемо» Шахрай В. посів І місце (викладач Піщик О.В.). 

  У ІІ етапі конкурсу з української мови ім. Петра Яцика Вишнівська А. 

посіла ІІІ місце (викладач Мазуренко С.П.). 

 Перемога в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з «Інформаційних 

технологій»: Сорочинська Маргарита (І місце - ІІІ етап), Фурман Світлана (ІІ місце - 

ІІІ етап) - викладач Фурман А.В., Сулима (II місце в ІІ етапі) – викладач Мельнічук 

Л.В. 

  У конкурсі на краще читання поезій С. Травневої учениця Крижанівська І. 

посіла ІІ місце (викладач Кравець В.В.). 

  У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з радіотехніки Барицький 

Б. посів 2 місце в дистанційній дослідницькій олімпіаді з радіотехніки  ДДОРТ - 

викладач Ткачук Г. Е.  

 Прийняли участь у ІІ етап Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів 

«Моя Україна»  - нагороджені дипломами: І ступеня - Вовчок Р. гр№48 (робота 

подана на І етап конкурсу), ІІ ступеня - Романюк П. гр №45, ІІІ ступеня - 

Перевертень К. гр. №48. 

 Участь у ІІ етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» - нагороджені 

дипломами: І ступеня у номінації «Художня вишивка» Кротюк В. (робота подана на 

Всеукраїнський етап конкурсу); ІІ ступеня Кобліков О.; ІІІ ступеня у номінації 

«Живопис» Рудковська А.  

 Участь у обласному фестивалі-конкурсі художньої самодіяльної творчості 

учнів ПТНЗ «Подільські зорі» присвяченого 70-чю завершення війни у Європі на 

тему: «А пам’ять священна»  - нагороджені дипломами: І ступеня у номінації 

«Художнє виконавство» вокальний ансамбль «Душі криниця» (керівник Т. Будюк); І 

ступеня у номінації «Сольний спів» Максимець А.; І ступеня у номінації 

«Хореографічне мистецтво» хореографічний гурток «Мальви» керівник 

Македонська О.; І ступеня у номінації «Художнє читання» Ткачук О., Ісоян Д. 

керівник Кравець В.; ІІ ступеня у номінації «Театральне мистецтво» учні гр. 48 

керівник Біла Л., Гавриш Н. 

 Надруковано статті педагогічних працівників училища у фахових виданнях: 
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 Журнал «Професійно-технічна освіта», №1, 2015. «Формування 

здоров’язбережувального середовища навчального закладу», Мельнічук Л.В., 

Петелько В.В та «Центр сучасних освітніх технологій у професійно-

технічному училищі», Ткачук Г.Е. 

 Журнал «Інформатика», №4, лютий 2015, ст.21-27. «Обмін миттєвими 

повідомленнями. Поняття форуму», Чорба Т.О.; 

 Журнал «Професійно-технічна освіта», №3, 2014, ст.26-29. «Компетентісний 

підхід до вивчення математики», Щербанюк Л.О. 

 Газета «Українська мова та література», №4 (812), лютий 2015,ст.. 30-38, 

«Василь Стус: дорогами мужності і болю», Ластівка І.В. 

 Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини» № 6 та 7: Коломійчу Л.О., 

Бзовська Н.П., Лукашенко М.М., Мельник Л.І., Гавриш Н.П., Петрова В.О., 

Грибик Т.А., Кравець В.В., Пахолюк О.М. 

Досягнення в спорті 2014-2015 н.р. 

В рамках обласної Спартакіади ПТНЗ:  

 Міні-футбол – спартакіада ДПТНЗ області дівчата ІІІ місце; юнаки ІІ місце 

(відповідальний Моргун Р.В.) 

 Волейбол - спартакіада ПТНЗ області дівчата ІІІ місце (відповідальний 

Петелько В.В.) 

 Шахи - спартакіада ПТНЗ області дівчата І місце; юнаки ІІІ місце 

(відповідальний Петелько В.В.) 

 Настільний теніс - спартакіада  ПТНЗ області дівчата ІІ місце. 

(відповідальний Миронюк Б.В.) 

  Бокс – кубок України   серед жінок - учениця групи № 32 Кублій Ліана 

зайняла ІІІ місце у ваговій категорії 60 кг., а  учениця групи № 14 Іщенко 

Анастасія V місце у ваговій категорії 57 кг. 

 А також з числа наших учнів неодноразові чемпіони і призери міста та 

області (відповідальний Джога В.І.) 

 Легкоатлетична естафета до Дня Перемоги - ІІ місце. (відповідальна 

Петелько О.К.)  

 В загальному підсумковому заліку - спартакіада ДПТНЗ області дівчата - 

І місце; юнаки – VI місце. 

Відділ інформаційних технологій. Сьогодні в навчальному закладі 

практично все те, що є на ринку з основних технічних засобів і застосовується в 

навчальному процесі. Лише комп’ютерів, ноутбуків і нетбуків – 301одиниця. 

Планшети, проектори, інтерактивні дошки, телевізори, безпровідні точки доступу, 

документкамери та ряд іншого сучасного обладнання. 

Починаючи з вересня 2014 року було придбано три ноутбуки, один ПК і один 

мультимедійний проектор. 

Більше 80 комп’ютерів в кабінетах та лабораторіях: 404а, 224, 203, 220, 115 та 

інших на даний час потребують модернізації, а можливо і заміни, так як не 

відповідають вимогам сучасного програмного забезпечення 
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З червня 2014 швидкість Інтернету підняли до 45 Mb без збільшення оплати.  

Виховна робота. Виховна робота у 2014-2015 навчальному році була 

направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на 

кожному з вікових етапів, на адаптацію в учнівському колективі, на формування 

демократичного світогляду та ціннісних орієнтирів, на засвоєння морально-етичних 

норм поведінки, на формування усвідомленого вибору здорового способу життя, на 

осмислення самовизначення у вибраній професії, на пропаганду духовних надбань 

українського народу, на виховання любові до рідної землі, на формування правової 

культури, негативного ставлення до протиправних діянь, на розвиток учнівського 

самоврядування. 

З метою залучення учнів до позаурочної роботи з вересня місяця  на базі 

училища розпочали роботу 19 гуртків. Гурткова робота досить різноманітна та 

працює за такими напрямами: художньо-естетичний (4), з другого семестру перестав 

працювати гурток «Аматор» у зв’язку із недостатнім рівнем проведення занять та 

низькою відвідуваністю учасників гуртка, спортивний (9 із них 6 оплачуваних), 

декоративно – ужитковий (4 - жоден неоплачуваний), гуртки технічної творчості (2), 

предметні понад (40), проекти, та інші напрями. Загалом в ній приймають участь 

близько 410 учнів, що в порівнянні з 2014 роком на 9% менше. Заняття відбуваються 

згідно з другим розкладом.  

Взяли участь в обласному конкурсі бібліотечних виставок «А пам’ять 

священна…». Нагороджені дипломом І ступеня Вінницького державного центру 

естетичного виховання Жила Н.П., Дмитрик Н.Ю. 

Участь у Обласному конкурсі творчих робіт «Співець любові та свободи» - 

нагороджені дипломом Вінницького державного центру естетичного виховання: І 

ступеня у номінації «М. Коцюбинський – художник слова»  Жила Н.П., І ступеня у 

номінації «Талант, як сонце у душі»  Дмитрик Н.Ю. 

Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у 2014-2015 н. р., 

присвячений Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж брати мої!» на 

тему: «Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами» - нагороджені дипломом 

Вінницького державного центру естетичного виховання: І ступеня в номінації  

«Література»: Зеленько О., Карпов Р., Миськова О., Юхимець М., Вишневська А., 

Кублій Л. -  керівник  Грибик Т.А. 

Участь у ІІ етапі Міжнародного конкурсу для української молоді «Життя тобі» 

- нагороджені дипломом ІІ ступеня Вінницького державного центру естетичного 

вихованняЮхимець М. (Керівник Грибик Т.А.) 

Участь у ІІ етапі Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та 

студентської молоді «А ми тую славу збережемо» - нагороджені дипломом І ступеня 

Вінницького державного центру естетичного виховання за напрямом «біографія 

Героїв радянського Союзу, Героїв України» Шахрай В. (керівник Піщик О.В.) 

Протягом року відбувалась співпраця з молодіжними організаціями міста: 

«Червоний Хрест», «Джерело Надії», «Паросток», «Розвиток. Розвиток». 
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Громадська організація ім. Реріхів систематично запрошувала учнів, що мешкають 

в гуртожитку на організовані зустрічі. 

До Всесвітнього Дня бібліотеки проведена акція «Подаруй бібліотеці 

книжку». Жилою Н.П. та Дмитрик Н.Ю систематично проводяться бібліотечні 

уроки: «Виховуємо людину і громадянина», «Цінність держави визначається 

цінністю її громадян», «Ти людина і ти неповторна, тож брудним не сміти 

почуттям», «Знай свої права, виконуй свої обов’язки», «Славетні жінки України». 

Протягом року було проведено ряд  благодійних акції: 

- «Будь милосердним»  

- «Збудуй храм в душі своїй»  

- «Зігрій солдата»  

- концерт «Повертайся живим» 

- «Герою випускнику» 

- «Разом до перемоги» 

- «Ветеран живе поруч» 

-  «Даруймо радість дітям» - для дітей - сиріт Вінницького дошкільного 

дитячого будинку «Гніздечко» до Міжнародного дня захисту дітей.  

-  «Вогник добра».  

-  «Серце до серця»   

Організовано Свято обдарованої молоді, де було відзначено 169 учнів у різних 

номінаціях. 

Проводилась робота соціально- психологічною служби училища. Надавалась 

інформаційно-консультативна допомога учням у формуванні здорового способу 

життя «Ми проти куріння», «Ми за здоровий спосіб життя», профілактики 

насильства в освітньому середовищі. Здійснювалась розробка, друк та поширення 

інформаційних матеріалів серед учнів навчальних закладів щодо шкідливого впливу 

на організм людини тютюну, алкоголю та наркотиків. 

Проводились бесіди, запрошувались працівники медичних установ та 

організацій (лікар-нарколог, фтизіатр, психолог) здійснювалась індивідуальна 

робота з учнями, схильними до правопорушень та з дітьми із сімей, що опинились в 

складних життєвих ситуаціях.  

Постійно проводиться акція «Урок» - рейд-перевірка представниками 

адміністрації та членами Ради учнівського самоврядування щодо дотримання 

учнями правил внутрішнього розпорядку. Поведінка виявлених учнів розглядалась 

на засіданнях Штабу профілактики правопорушень та на Раді гуртожитку.  

Систематично відбуваються профілактичні зустрічі з учнями, схильними до 

правопорушень, які проводяться  працівниками Першого відділу Вінницького 

міського відділу УМВС України у Вінницькій області. 

Контроль за відвідуванням учнів занять ведеться щоденно за розробленою 

формою, отримані дані систематично аналізуються адміністрацією.  
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На 01.09.2014 р. в гуртожиток було поселено 369 учнів, що на 3% менше в 

порівнянні з минулим роком.  Але із зменшенням кількості проживаючих не 

зменшується кількість проблем в гуртожитку.  

Одним із негативних факторів, можна відмітити те, що вихователі гуртожитку 

майстри та класні керівники на недостатньому рівні володіють інформацією, щодо 

житлових проблем учнів, не проявляють ініціативності щодо їх вирішення. 

Особлива увага приділяється учням-сиротам, та учням з особливими 

потребами. У 2014 – 2015 н.р. на базі училища навчались 11 дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. Систематично відбувався соціальний 

супровід, проводились акти обстеження житлово-побутових умов проживання. Діти 

мали змогу безкоштовно харчуватися в їдальні училища, при необхідності були 

забезпечені гуртожитком, фінансовою допомогою на придбання навчальної 

літератури, одягу та м’якого інвентарю. Щомісячно учні отримували компенсацію 

продуктами харчування та коштами. Усі учні зазначеної категорії охоплені 

гуртковою роботою та за кожним з учнів закріплений наставник з числа 

педагогічних працівників та батьківського комітету. Випускники із цієї категорії 

учнів попередньо працевлаштовані на підприємствах міста та області на 75 %. 

Станом на 30.06.2014 року перехідний контингент серед дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування складає 4 чоловік.  

Загалом за 2014-20154 н. рік було проведено більше 52 загальноучилищних 

заходи, серед яких є конкурси плакатів, газет, малюнків; відкриті виховні години 

присвячені пам’ятним датам, тематичні виставки, зустрічі з видатними людьми; 

традиційні вечори відпочинку. 

Харчування. Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення 

умов для раціонального харчування учнів.  

Протягом року в училищі щоденно харчувалися в середньому 300 учнів.  Як 

додаток до денного раціону дітей в училищі працює буфет, у який в протягом 

зазначеного періоду для покращення якості обслуговування та розширення 

асортименту придбано електроплиту та витяжку на загальну суму 4 тис 950 грн. 

Спорт. До дня фізичної культури і спорту було проведене урочисте засідання 

фізкультурних активів ВМВПУ, на якому підводились підсумки роботи за 2013-

2014 н.р., нагороджувались кращі учні. Нагородили грамотами 45 учнів майже зі 

всіх груп. 

В день святкування 70-ти річчя училища викладачами фізичної культури був 

проведений «День туризму». Було задіяно 12 груп – 225 учнів.  

Під час проведення благодійного ярмарку, організовувались змагання та 

потішні козацькі розваги.  

Під час зимових канікул були проведені змагання для інженерно-

педагогічного колективу «Різдвяний марафон». В програмі були такі змагання: 

дартс, баскетбол, волейбол, футбол, настільний теніс. Не зважаючи на щільний 

графік роботи, в змаганнях прийняло участь 12 майстрів в\н та 8 викладачів.  

Згідно календаря спортивно-масових заходів: 
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- проводилась першість училища з легкоатлетичного кросу серед учнів 1-

курсу; 

- проводилась першість училища з міні-футболу серед учнів 1-курсу. База – 9-

11 класів. Прийняли участь 94 учні; 

- проводилась першість училища з баскетболу серед учнів 1-курсу. База – 9-11 

класів. Прийняло участь 55 учнів. 

- проводилась першість училища з настільного тенісу серед учнів 1-курсу. 

База  9-11 класів. Прийняло участь 42 учні. 

- проводилась першість училища з футзалу серед навчальних груп. Ігри 

проходили по коловій системі. Прийняло участь 98  учнів. 

 - проводились змагання з волейболу серед навчальних груп. Ігри проходили 

по коловій системі. Прийняло участь 108  учнів. 

- проводилась першість училища з шахів серед навчальних груп.  Прийняло 

участь 45  учнів 

Проводилась робота над організацією, на базі нашого училища та 

проведенням зональних змагань з міні-футболу серед дівчат в рамках обласної 

Спартакіади. 

Організовувались та готувались  команди для участі в загальноміському 

проекті «Студентська ліга 2015». З настільного тенісу, наші учні зайняли І місце, а з 

боулінгу  - ІІ місце. 

Для учнів училища працюють спортивні секції з 9 видів спорту: волейбол, 

баскетбол, футбол, настільний теніс, легка атлетика, загальна фізична підготовка, 

шахи, шашки, бокс, бойовий гопак. В них було залучено залучено 197 учнів. 

Для учнів, які  за станом здоров’я не можуть займатись в основній групі і 

відносяться до спеціальної медичної групи (всього 97 учнів), було створено 4 

медичних групи. Опрацьована нова програма для СМГ та методичні рекомендації по 

проведенню занять з даним  контингентом.   Постійно проводився аналіз проведення 

цих уроків. 

Охорона праці. Згідно з вимогами законодавства України в училищі створена 

служба охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Питанням охорони праці та безпеки життєдіяльності приділяється належна 

увага. В плані роботи училища на поточний навчальний рік закладено ряд заходів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. План цієї роботи аналізується на 

засіданнях педагогічної ради, інструкційно-методичних нарадах, видаються 

відповідні накази. 

Належна увага приділяється виконанню норм пожежної безпеки. Відповідним 

наказом призначені відповідальні особи з пожежної безпеки, є накази про створення 

в училищі постійно діючої пожежно-технічної комісії, добровільної пожежної 

дружини. Відповідальними особами складено план заходів протипожежної безпеки 

на закріплених за ними ділянках і об'єктах. Приміщення і територія училища 

утримуються в належному протипожежному стані, є в наявності необхідна 

документація, в робочому стані аварійне освітлення.  

Травматизм. У 2014-2015 н.р. виробничого травматизму серед працівників не 

було. Зменшилася кількість дитячого травматизму під час навчального процесу. 

Нажаль стався 1 прикрий випадок на перерві: учень групи № 45 – Болобанов Є. 
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через пустощі та наніс колото-різану рану учениці групи № 8 Адамовській Ю.  

Фінансово-господарська діяльність  

Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок державного 

бюджету; юридичних та фізичних осіб; центрів зайнятості; спонсорських 

надходжень. І. За період з 01.09.2014 по 01.06.2015 рр. на баланс училища по 

бюджету надійшло коштів у сумі 9178,1 тис.грн., які використано:  

1 На заробітну плату 4322,6 тис.грн. 

2 Нарахування на зарплату 1431,3 тис.грн. 

3 Стипендія учням 2331,0 тис.грн. 

4 Харчування учнів 149,4 тис.грн. 

5 Оплата комунальних послуг 880,3 тис.грн. 

а Теплопостачання 755,9 тис.грн. 

б водопостачання та водовідведення 31,4 тис.грн. 

в Електроенергія 93,0 тис.грн. 

г Сміття 2,0 тис.грн. 

6 Оплата за послуги 22,0 тис.грн. 

7 Придбання матеріалів 39,4 тис.грн.  

ІІ. Надійшло коштів по спецрахунку у сумі 763,8 тис.грн., а саме: 

1 Індивідуальне навчання 126,5 тис.грн.  

2 Навчання незайнятого населення 201,2 тис.грн.  

3 За практику учнів 139,7 тис.грн.  

4 За навчання учнів 126,6 тис.грн.  

5 Інші надходження 0,8 тис.грн. 

ІІІ. Використано кошти: у сумі 692,3 тис.грн., а саме: 

1 Заробітна плата та відрахування із 

зарплати 

321,2 тис.грн. 

а Із зарплати виплати по центру зайнятості 117,9 тис.грн. 

б Індивідуальне навчання 45,8 тис.грн. 

2 Оплата комунальних послуг 14,2 тис.грн. 

4 Харчування 53,8 тис.грн. 

4 Пенсія 9,2 тис.грн. 

5 Придбання предметів постачання і 

матеріалів 

53,4 тис.грн. 

IV. Надійшло коштів від піклувальної ради: 387,7 тис.грн. Із них 

використано за 6 місяців 2015 року: 

1 Закупка матеріалів 248,2 тис.грн. 

2 Гранти (комп’ютери, проектор, малоцінні 

предмети 

20,0 тис.грн. 

3 Оплата комунальних послуг 7,71 тис.грн. 
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4 Придбання обладнання 88,6 тис.грн. 

5 Харчування 23,2 тис.грн. 

V. Передано від піклувальної ради матеріалів та основних фондів на суму: 353,5 

тис.грн. 

Якщо подивитись на заробітну плату, то вона порівняно з 2012-2013 н.р. 

збільшилась у середньому на 880 грн. 40 коп. 

 

 
Матеріально-технічна база училища  

Впродовж 2014-2015 навчального року були проведені ремонтні роботи на 

загальну суму 442 тис. 700 грн.: 

Проведена заміна вікон в навчальному корпусі на сучасні енергозберігаючі на 

суму 70 тис. 179 грн. Проведено ремонт коридору другого поверху майстерні 

училища на суму 20 580грн. Капітальний ремонт було зроблено в кабінетах № 406 

на суму 44  310 грн. та № 409 на суму 43 980 грн. 

 

Завдання Виконання 

Покрити покрівлі (актова зала, 

вентиляційна, спортивна зала) 1035 м
2
 

Залишилась спортивна зала 

Завершити реконструкцію тепломереж в 

гуртожитку 

Роботи продовжуються 

Реконструювати 2 кімнати для психологів Роботи ведуться 
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Замінити електричну проводку в 

гуртожитку 

Продовжується накопичення матеріалів 

Завершити реконструкцію музейного 

комплексу 

Завершено 

Продовжити заміну вікон в навчальних 

кабінетах (15 вікон) 

Виконано 

Поновити інформаційну техніку Частково, але недостатньо 

Реконструювати II поверх майстерень Виконано 

Обновити кухонні меблі в їдальні Не виконано 

Обладнати сучасними засобами навчання 2 

кабінети 

Виконано частково 

Мобілізувати весь  наявний ресурсу на 

значне підвищення якості навчання та 

виховання 

Робота проводиться постійно 

Переобладнати 2 майстерні для підготовки 

нових ліцензованих професій 

Робота проведена неповністю 

Вивчити питання на предмет ліцензування 

професій з підготовки молодших 

спеціалістів 

Питання відтерміновано у зв’язку зі 

змінами законодавства  

Наявні  результати і здобутки –  це не тільки моя особиста заслуга. Це 

кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця кожного з Вас, всього нашого 

колективу. За що кожному хочу висловити щиру вдячність. 

Поряд з успіхами є недоліки і проблеми. Про них ви знаєте. Їх ми не ховаємо і 

не замовчуємо. Ведемо мову на педрадах, нарадах, засіданнях методичних комісій. 

Тому на майбутнє основними векторами діяльності є подальша реалізація 

пріоритетних напрямків розвитку училища. А саме: 

1. Продовжити  роботу над якісними змінами в психологічному та 

професійному переорієнтуванні в організації навчально-виховного процесу. 

2. Вдосконалювати матеріально-технічну базу: 

 закупити 12 робочих місць для вивчення інформаційних технологій; 

 облаштувати інтер’єр кімнат для психологічної служби; 

 продовжити роботу над переобладнанням майстерень; 

 закупити шкільні меблі для двох кабінетів; 

 продовжити роботу по заміні вікон; 

 продовжити роботу щодо реконструкції гуртожитку; 

 відремонтувати (410) теоретичний кабінет; 

 переобладнати інтер’єр першого поверху; 

 придбати меблі в їдальню; 

 облаштувати кімнату з охорони праці. 

3. Удосконалити та розширити систему курсової підготовки. 

4. Продовжити пошук та збільшити кількість потенційних роботодавців. 

5. Удосконалювати шляхи міжнародної співпраці. 

6. Організувати роботу навчального закладу у відповідності до змін у 

законодавстві. 

7. Організація профільного навчанню учнів шкіл міст. 
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8. Створити консультативну раду за участі роботодавці з питань 

працевлаштування.  

У їх вирішенні кожному бажаю успіхів, ініціативи, самовіддачі. Саме від 

плідної праці, внеску кожного у загальну справу залежить імідж і авторитет нашого 

навчального закладу. 


