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Шановні колеги, ми зібрались сьогодні, щоб підвести підсумки роботи навчального закладу, оцінити мою діяльність на посаді директора протягом 20122017 років.
На загальних зборах я керуюсь Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування, батьківського комітету, учнівського самоврядування щодо своєї діяльності протягом даного періоду.
Як директор ВПУ у своїй роботі протягом звітного періоду опиралась на
Статут ВПУ, закон України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
«Про мови», Національну доктрину розвитку освіти України, Концепцію розвитку освіти України, Постанову про Порядок надання робочих місць для
проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів
виробничого навчання та виробничої практики, нормативні документи МОН
України, управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації,
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом, правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки директора таінші нормативні акти, що регламентують роботу керівника ПТНЗ.
Звітний період, тобто ця п’ятирічка, не тільки для держави, а і для нашого
колективу була важкою в моральному, матеріальному і психологічному плані.
Адже ми готувались до 60-річчя училища, важко пережили 2014 рік: Майдан і
початок АТО. Важкий був 2016 рік, бо не виплачувалась заробітна плата і вирішувалось питання підпорядкування навчального закладу. Ці події показали,
що у нас є колектив, і він дієздатний.
На сьогоднішній день колектив училища нараховує 121 чол.
Фахова освіта педпрацівників відповідає їхнім професійним якостям. При
підборі кадрів (у тому числі й обслуговуючого персоналу) враховується фахова
підготовка, особисті та моральні якості, працездатність, інші характеристики.
Протягом звітного періоду у колективі училища відбувались такі міграційні
процеси:
працевлаштувались:
звільнились:
2012р. – 9 чол.
2012р. - 8 чол.
2013р. – 4 чол.
2013р. - 5чол
2014р. – 6чол.
2014р. - 8чол
2015р. – 7 чол.
2015р. - 11 чол.
2016р. – 8 чол.
2016р. - 13чол.
Із 45 звільнених осіб - 14чол. вийшли на заслужений відпочинок, 4чол. виключені зі списку у зв’язку зі смертю, 6чол. переїхали на проживання в іншу
місцевість 21чол. були звільнені за власним бажанням або згодою сторін.
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За період з 2012 по 2017 рік педагогічний колектив училища завершив
роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування професійних компетентностей учнів в сучасному освітньому інформаційному просторі»
та, на підставі ретельної діагностичної та дослідної роботи, приступив до реалізації завдань нової проблеми «Мотивація навчальної діяльності як засіб забезпечення якості професійної освіти», затвердженої рішенням педагогічної ради в серпні 2016 року.
У процесі реалізації попередньої науково-методичної проблеми вдосконалювалась система масової методичної роботи в училищі. До вагомих
напрацювань, здобутих по завершенні реалізації проблеми «Формування професійних компетентностей учнів в сучасному освітньому інформаційному просторі» належать: співпраця з Комплексом шкіл гастрономічних і готельних
справ ім. К. А. Яворського в місті Хелм (Польща); видавництво училищного
журналу «Миттєвості педагогічного життя», який увійшов до каталогу Всеукраїнської науково-педагогічної бібліотеки ім. Сухомлинського; апробація системи рейтингового оцінювання діяльності педагогічних
працівників; впровадження об’єктивної системи обліку педагогічної діяльності; започаткування тематичних засідань педагогічних рад; поширення педагогічного досвіду в періодичних виданнях, на науковопрактичних конференціях, вебінарах тощо.
За результатами роботи над науковометодичною проблемою було випущено 12
найменувань методичних рекомендацій, опубліковано 11 статей у видавництві
«Шкільний світ», випущено 8 номерів училищного журналу, понад 40 робіт подано на обласну виставку «Творчі сходинки педагогів Волині».
Якщо зупинитись на питанні організації науково-методичної роботи, то
слід зазначити, що її ефективність залежала від чітко продуманої структури, яка
базувалась на симбіозі всіх ланок педагогічної діяльності.
За звітний період було проведено 42 засідання педагогічної ради, на яких
питання методичної роботи та її результативності, участі педагогів у масових
заходах, поширення перспективного досвіду розглядались 18 разів. Рішення,
прийняті педагогічною радою, стосувались вдосконалення системи роботи, активізації творчої діяльності, впровадження педагогічного досвіду.
Важливим структурним елементом методичної роботи була науковометодична рада, яка спрямовувала свої діяльність на поширення педагогічних
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напрацювань, сприяння підготовці методичних видань, впровадження перспективного досвіду педагогів. Її засідання відбувались тричі на семестр за участю
не лише членів ради, але й бібліотекаря, практичного психолога та соціального
педагога. Усього відбулось 15 засідань.
Ефективно працювали школа педагогічної майстерності (керівник Л. Семерей), практичний семінар (керівник Г. Панас), які проходили щосеместра та
охоплювали різноманітні аудиторії, залежно від поставлених завдань, зокрема,
це були заняття з молодими педагогами, практикуми щодо застосування проектних технологій, тренінги з проведення сучасного уроку та чимало інших.
В структурі методичної роботи активно працювали чотири методичних і
дві циклові комісії: ресторанного господарства, сфери побуту, будівельних
професій, гірничих і технічних дисциплін, а також природничо-математичних
та соціально-гуманітарних предметів. У 2016-2017 навчальному році створено
методичну комісію фізвиховання та Захисту Вітчизни.
Змінився підхід до організації проведення такої форми масової роботи як
щорічні педагогічні читання, які трансформувались у січневі конференції з пленарними та практичними засіданнями. Протягом п’яти років на них доповідало
35 педагогічних працівників.
Необхідно звернути увагу на поступовий ріст активізації самоосвітньої
діяльності педагогів, які брали участь у вебінарах, он-лайн тренінгах,
здійснювали пошукову діяльність. П’ятеро викладачів училища створили авторські блоги, проте цей вид роботи потребує подальшого вдосконалення, на
вимогу часу педагогам слід активніше залучатись до розробки та створення
блогів як елементів дистанційної освіти, форми поширення досвіду.
Планомірно здійснювалось підвищення кваліфікації та атестація педагогів. Протягом звітного періоду курси підвищення кваліфікації пройшло 96%
педагогічних працівників, тобто всі, хто потребував. Стажування на базі навчальних закладів з підвищенням робітничого розряду пройшло 8 майстрів виробничого навчання. Троє педагогів здобули вищу освіту, четверо – отримали
другу вищу. За атестаційний період 26 викладачів, а це 92%, підвищили свій
кваліфікаційний рівень; 22 майстри виробничого навчання підвищили тарифний розряд; 11 педагогічних працівників отримало педагогічні звання, із них 3
– «викладач методист». Відповідно, на сьогоднішній день 58% педагогів мають
вищу категорію, 28% - педагогічне звання «старший викладач», 16% - педагогічне звання «викладач-методист», 20% майстрів виробничого навчання - педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії».
Працівники училища постійно беруть участь у масовій методичній роботі
з педагогічними працівниками ПТНЗ області, по можливості, відвідують практично всі обласні секції, готують доповіді, виступають в он-лайн режимі. За
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звітний період на базі Нововолинського ВПУ було проведено 12 обласних
секцій, а саме: школу працівників швейної галузі, вихователів, керівників гуртків тощо. Наші педагоги активно залучались до роботи з підготовки до засідань
цих секцій, проводили відкриті уроки, позаурочні заходи, майстер-класи.
Педагоги училища брали участь в усіх обласних конкурсах, які проходили протягом 2012-2017 років. Високих результатів досягнуто в більшості з них,
зокрема в конкурсах на кращі навчальні фільми, фахової майстерності, навчальних кабінетів, навчальних проектів, методичних розробок уроків тощо. Були випадки й формального підходу до участі в конкурсах, подекуди матеріали
потребували доопрацювання, були несистематизовані.
Крім того, педагогічні працівники не лишались осторонь Всеукраїнських
семінарів і конференцій. Це, зокрема, Всеукраїнський форум майстрів виробничого навчання, семінар викладачів іноземної мови, предмета «Охорона
праці» тощо.

Вагомим здобутком всього колективу стало проведення І Міжнародної
науково-практичної конференції «Здобутки, проблеми та перспективи підготовки робітничих кадрів професій ресторанного господарства». У Міжнародній
конференції взяли участь 54 представники з числа науковців Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти, Донецького
Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників, Національного університету біоресурсів і природокористування (Київ), Сімферопольського ВПУ ресторанного сервісу та туризму, педагогічних працівників з
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Комплексу Шкіл Гастрономічних і Готельних справ ім. К.А. Яворського в
Хелмі та професійно-технічних навчальних закладів області.

П’ятий рік триває співпраця з Комплексом Шкіл гастрономічних і готельних справ, у рамках якої прийнято участь у міський науково-практичній конференції в Хелмі; Національній виставці «Інноватика в сучасній освіті»;
Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти»; відвідано майстер-класи в
Комплексі шкіл та Нововолинському ВПУ; проведено товариську зустріч між
командами учнів з волейболу та баскетболу на базі Комплексу шкіл; педагоги з
Польщі взяли участь в обласній секції директорів ПТНЗ у Нововолинському
ВПУ.
Із 28 лютого по 2 березня цього року в Нововолинському вищому професійному училищі у рамках проекту «Покращення системи підготовки кадрів
для потреб економіки Волинського субрегіону» проходив семінар для майстрів
виробничого навчання з професії «Офіціант, бармен». Учасниками семінару
стали майстри виробничого навчання з Рівненської та Волинської областей,
представники Навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти та
Волинського управління освіти, науки та молоді. В семінарі взяли участь педагоги з Комплексу Шкіл Гастрономічних і Готельних справ ім. К.А. Яворського
м. Хелм, Республіка Польща.
Таким чином, співпраця між нашими навчальними закладами продовжується. Плануються подальші заходи, спрямовані на обмін досвідом між педагогами, спортивні зустрічі між командами учнів.
Масова методична робота, участь в ній педагогічних працівників протягом звітного періоду мала вагомі результати:
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перемоги в обласних конкурсах:
«Училище року» (2012-2015 р.р.),
фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії
«Офіціант» (2014 р.),
«Викладач року ПТНЗ» (Художня культура 2015 р.),
«На кращий навчальний кабінет» (з предмета Захист Вітчизни 2015 р.);
перемоги в обласних виставках-ярмарках (із 2012 по 2016 р.р.);
перемоги у конкурсах видавництва «Шкільний світ»
«Директор 21 століття» (2013 р.),
«Панорама творчих уроків» (2014, 2015рр.),
«Профтехосвіта на зламі століть» (2015 р.);
перемоги на Всеукраїнських конкурсах
«100 кращих товарів України» (2015 р.);
огляді-конкурсі «На кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах» (2016 р.);
перемоги на Міжнародних конкурсах
Гран-прі «Лідер професійно-технічної освіти України» на VІ міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти - 2015»
VІІ міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті - 2015»
VІІІ міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті - 2016»

Враховуючи вищевказане, можна зазначити, що рівень педагогічної майстерності працівників є достатнім. Про позитивні результати методичної діяльності свідчать відзнаки в конкурсах різних рівнів.
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Слід приділяти більше уваги аналізу результатів методичної діяльності і
зафіксовувати їх в протоколах засідань методкомісій та питанням діагностики
рівня педагогічної майстерності, визначенню проблем і здійсненню планування
на їх підставі.
Педагогічним працівникам слід працювати над поширенням досвіду,
підготовкою публікацій у фахових виданнях.
Крім того, необхідно продовжувати роботу щодо підвищення наукової та
інформаційної компетентності педагогічних працівників, залучати їх до дистанційних форм організації роботи, налагодити постійний зв’язок через Інтернет.
Станом на сьогоднішній день контингент училища складає 607 чол., із
них 495 чол. навчаєтьсяна базі базової загальної середньої освіти (СПТУ), 64
чол. - на базі повної загальної середньої освіти (ТУ), 48 чол. - на базі професійно - технічної освіти з отриманням кваліфікації технік - електромеханік гірничий.
Роки

Прийнято на
Відраховано
Випущено Працевлаштовано
навчання
2012
242
25
227
112 (49,3%)
2013
250
34
196
97 (49,5%)
2014
228
27
243
129 (53%)
2015
232
35
218
89 (41%)
2016
182
33
184
98 (53%)
Тепер, як і в минулі роки, гостро стоїть питання працевлаштування випускників:
2012 рік - 112 осіб (49,3%)
2013 рік - 97 осіб (49,5%)
2014 рік - 129 осіб (53%)
2015 рік - 89 осіб (41%)
2016рік - 98 осіб (53%)
Звертаю увагу, що це «чисте працевлаштування», тобто учні пішли працювати за обраною професією, хоча багато хто продовжив навчання.
Працевлаштування на сьогоднішній день має надзвичайно важливе значення для нас. Адже по цьому будуть судити про набір на наступні навчальні
роки. Ситуація в нас дуже складна, ми маємо один з найгірших показників в
області. Тут є над чим працювати майстрам виробничого навчання, викладачам,
старшим майстрам.
Професійна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завданням
педагогічного колективу є підготовка підростаючого покоління до свідомого
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вибору професії. Профорієнтаційна робота в училищі проводиться протягом
усього начального року.
Враховуючи досвід минулих років, профорієнтаційну роботу розпочали з
початку навчального року.
Для цього :
- сттворено приймальну комісію для організації прийому учнів на 20172018н.р.;
- видано наказ по училищу "Про організацію профорієнтаційної роботи в училищі", в якому закріплено за школами регіону і міста педагогічних працівників;
- укладено угоди з підприємствами та організаціями на підготовку кваліфікованих робітників у 2017 році;
- розроблено і затверджено Правила прийому учнів в училище на 2017-2018рік.
- обладнано приміщення для роботи приймальної комісії, оформлено стенди
про історію училища, інформаційний куточок для абітурієнта із зразками оформлення документів, поновлено папки з інформаційними матеріалами з кожної
професії;
- виготовлено буклети, інформаційні календ арики, оголошення про набір на
2017-2018н.р., які розповсюджені серед учнів шкіл міста районів Волинської та
Львівської областей;
- щороку проводяться Дні відкритих дверей, на які запрошуються випускники
міста та навколишніх сіл, представники шкіл, батьки. До речі. 16 березня цього
року було проведено відкрито День відкритих дверей та звітний концерт, на
який прибули понад 100 абітурієнтів та їх батьків. Цей захід був висвітлений у
ЗМІ.
- для абітурієнтів протягом січня-травня щороку організовуються екскурсіїзнайомства з матеріально-технічною базою навчального закладу;
- в місцеву газету «Наше місто», районну «Колос», обласні газети «Волинь» та
«Сім’я і дім» постійно подається інформація про училище. Розміщуються оголошення про набір учнів, умови вступу, як в вищезгаданих газетах так і в періодичних виданнях Іваничівського, Володимир–Волинського, Ратнівського районів та Кузнецовська, на веб-сайті училища;
- відбуваються звіти педпрацівників, які звітують про проведену
профорієнтаційну роботу на нарадах при директорові, ІМН, засіданнях
приймальної комісії;
- з метою покращення профорієнтаційної роботи училищем орендовано місцеве маршрутне таксі, на якому розміщене оголошення про набір абітурієнтів та
умови навчання.
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Протягом звітного періоду чилище брало участь у міських, районних «Ярмарках професій», де були презентовані професії, які здобувають учні у Нововолинському ВПУ. У передвеликодніх міських ярмарках демонстрували свої
вироби групи кухарів, кравців. На кордоні з Республікою Польща у селі Кречів
три роки поспіль представляли свої роботикравці та кухарі-кондитери, офіціанти.
Важливою ділянкою в роботі училища є підготовка та перепідготовка
безробітних громадян.
За угодами з підприємствами вугільної галузі ДП "Волиньвугілля" та Передпусковою дирекцією шахти № 10 і направленнями із центру зайнятості проводилась перепідготовка слухачів: СЛАЙД
2012рік – 110 чол.
2013рік – 116 чол.
2014рік – 94 чол.
За угодою з «Передпусковою дирекцією шахти № 10» підвищили кваліфікацію за професією гірник підземний:
2015 рік – 6 чол.
2016рік – 6 чол.
З 20 березня 2017 року будуть проходити курси підвищення кваліфікації
працівників за професією електрослюсар підземний у кількості 40чол.
З метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників щороку працівниками училища проводиться моніторинг працевлаштування і працезакріплення випускників.
Практична підготовка учнів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг. Учні, які мають початковий розряд і навчаються з професії кравець, виготовляють постільний та столовий асортимент виробів, учні ІІІ курсів виготовляють вироби за індивідуальними замовленнями від населення, та підприємств: форму для кухарів та офіціантів, скатертини, вироби оздоблені вишивкою за індивідуальним замовленням на виставку-продаж.
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(СЛАЙД)
Учні що навчаються за професіями кухар, кондитер; офіціант, бармен підчас виробничого навчання та виробничої практики працюють у НВД «Орхідея»,
їдальні заводу «Кроноспан», лабораторії-бару, лабораторія кухарів, Суспільної
Служби України «Берегиня».
Більшість організацій, піклуючись про харчування своїх
співробітників, звертаються до
кейтерингових послуг. В даному
виді кейтерингу кафе «Орхідея»
працює за напрямом щоденної
доставки в офіс готових обідів. В
цьому році
продовжуємо
співпрацю з ТзОВ «Кроноспан» з
надання послуг кейтерингу в
приміщенні їдальні підприємства.
Здійснюється доставка обідів на
такі
підприємства:
«Волинь
Пром», «Нововолинськтеплокомуненерго», «Формула», «Управління економічної політики та інвестицій», «Відділ культури».
Організація виїздного обслуговування, доставку обідів, наданння послуг у
НВД «Орхідея», обслуговування бенкетів, фуршетів, корпоративів, організація
комплексних обідів. В цілому за звітний період НВД «Орхідея» було організовано понад 500 міроприємств.
Для організації виїздного обслуговування створюється індивідуальне меню, відповідно до побажань клієнта та його фінансових можливостей. Наш замовник отримує якісну ресторанну і барну продукцію та відповідний сервіс.
Впровадження у діяльність учнівського підприємства кафе «Орхідея» нового виду ресторанних послуг розвиває в учнів ділову активність, вдосконалює
професійні навички, стимулює прагнення до кар’єрного росту. Результатом
спільної професійної діяльності майстрів виробничого навчання та учнів є попит на послуги та продукцію закладу .
На вимогу часу в училищі працює гурток «Креатив» (керівник
Ждань О.В.).
Програма роботи гуртка має багато напрямків роботи:
- розробка, моделювання, оздоблення та виготовлення сучасного одягу;
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- оздоблення вишивкою та виготовлення побутових виробів;
- виготовлення обрядових виробів;
- виготовлення виробів з бісеру.
Виставка робіт учнів що займаються в гуртку «Креатив» експонуються
в галереї училища, вироби, виготовлені гуртківцями, були представлені до
«Дня відкритих дверей», ярмарках, виставках, конкурсах.
З метою набуття досвіду з інноваційних технологій у сфері надання послуг майстри виробничого навчання беруть активну участь у професійних ярмарках, фестивалях, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних виставках. 16
березня цього року ми отримали Гран-прі – золоту медаль на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2017» в номінації «Іноваційні підходи в закладах освіти до процесу формування творчої особистості та виховання громадянина-патріота».
Участь у подібних заходах – це не лише підняття престижу навчального
закладу, але й профорієнтаційна робота.
Реалізація проектів стимулює і надихає педагогів і учнів училища на подальшу творчу роботу.
У листопаді 2015 році отримали сертифікат на випікання та продаж хліба.
Цьому передувала розробка супроводжуючої документації (технологічних карток та рецептури для кожного виду хліба). Хліб пройшов випробування у Науково-дослідному випробувальному центрі ДП «Волиньстандартметрології».
Зразки хліба були представлені для оцінки на регіональній дегустаційній
комісії. На розгляд комісії було надано шість видів хліба, зокрема, три види
хліба із пшеничного борошна та три види хліба із суміші житнього і пшеничного борошна.
На виконання річного плану училища щорічно здійснється контроль за вичиткою годин та виконанням програм. Вичитка проводиться відповідно до
навчальних планів.
Щороку проводиться аналіз рівня навчальних досягнень учнів з професійнопрактичної підготовки, а саме:
Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

2012-2013

2013-2014

4%

5%

73%

85%

5%

6%

3%

5%

Початковий рівень
2014-2015

2015-2016

Середній рівень
2014-2015

2015-2016

Достатній рівень
2014-2015
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2015-2016

Високий рівень
2014-2015

2015-2016

3%

2%

85%

86%

6,7%

7%

4%

5,5%

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2016-2017

2016-2017

2016-2017

2016-2017

--

82%

12%

6%

Середній бал з виробничого навчання серед даних професій по роках становить:
2012 - 7,5
2013 – 7,9
2014 – 8,0
2015 – 8,2
2016 - 8,3
Протягом звітного періоду результати навчальних досягнень учнів постійно обговорювались на засіданнях методичних комісій, нарадах майстрів виробничого навчання, були письмово повідомлені батьки про навчальні досягнення
учнів, здійснювався контроль за явкою учнів на уроки виробничого і теоретичного навчання, проводилась робота з обдарованими учнями та залученням їх до
гуртків технічної творчості.
Проведений моніторинг навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої,
загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки за звітний період
показав, що значна частина учнів засвоїла програмовий матеріал. (СЛАЙД)
Початковий рівень

Середній рівень

2012- 2013- 2014- 2015- І сем. 2012- 2013- 2014- 20152013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
2016н.р. н.р. н.р. н.р.
н.р. н.р. н.р. н.р.
2017
н.р.

2

1,8

1,4

1,2

0

21

29,9 24,5 27,5

Достатній рівень

Високий рівень

І сем. 2012- 2013- 2014- 2015- І сем. 2012- 2013- 2014- 2015- І сем.
2013 2014 2015 2016
2013 2014 2015 2016
201620162016н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
2017
2017
2017
н.р.
н.р.
н.р.

25

51

43,9 48,7 43,8 47,5

26

24,4 25,4 27,5 27,5

Наведені в таблиці дані свідчать про те, що у порівнянні з минулим навчальним роком, рівень навчальних досягнень учнів з предметів загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки дещо змінився. Так, за перший
семестр поточного начального року на 2,5% зменшилась кількість учнів, які
мають оцінки середнього рівня, майже на 3,7% збільшилася кількість учнів, які
мають високий та достатній рівень знань, учні з початковим рівнем знань та
неатестовані взагалі відсутні .
Відповідно, показник успішності учнів становить 100%, якість знань 75%, у минулому році якість знань становила 71,3%.
2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.
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2015-2016 н.р.

І сем.
2016-2017 н.р.

Успішність

98

98,2

98,6

98,8

100

Якість знань

77

68,3

74,1

71,3

75

Зростання даних показників є свідченням якісної роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки, їх продуктивності та результативності.
Порівняльний аналіз рівнів знань із загальноосвітньої підготовки подано в
таблиці:
Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

І сем
І сем
І сем
І сем
2012- 2013- 2014- 20152012- 2013- 2014- 20152012- 2013- 2014- 20152012-2013- 2014- 20152013 2014 2015 2016 2016- 2013 2014 2015 2016 2016- 2013 2014 2015 2016 2016- 2013 2014 2015 2016 2016н.р. н.р. н.р н.р 2017 н.р. н.р. н.р н.р 2017 н.р. н.р. н.р
н.р 2017 н.р. н.р. н.р
н.р 2017
н.р
н.р
н.р
н.р
2

1

2

1

1

47

49

48

49

58

39

38

38

41

35

12

12

12

9

6

Із загальноосвітніх предметів успішність залишилась на рівні минулого
року і становить 99%. Якість знань в І семестрі 2016-2017 навчального року
знизилась на 9%.
2012-2013 н.р.

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

І сем 2016-2017 н.р.

Успішність

98

99

98

99

99

Якість знань

51

51

50

50

41

Необхідно. Викладачам загальноосвітніх та спецпредметів проводити індивідуальну роботу з учнями, які мають прогалини в знаннях, вести зошит відпрацьованих занять, проводити уроки, здійснюючи особистісно-зорієнтований,
індивідуальний та диференційований підхід.
За звітний період проведено певну роботу завідуючими кабінетами із вдосконалення методичної, матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.
Навчальні кабінети відповідають вимогам санітарних правил і норм облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу; є аптечки першої медичної допомоги, які поповнені згідно нормативів; оформлено куточки з ОП. Є акти-дозволи на експлуатацію
кабінетів. Кабінети хімії, біології, інформатики, фізики укомплектовані необхідними засобами пожежогасіння.
В кабінетах загальноосвітніх предметів та предметів профтехциклу оформлено куточки з підготовки до ДПА і ДКА.
З предметів українська мова та література, математика, географія, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, історія, оформлено куточки підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
На базі кабінетів працюють консультаційні пункти з ліквідації прогалин у
знаннях учнів, предметні гуртки, проводяться додаткові заняття.
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У 2015 році було переоформлено кабінет «Захист Вітчизни», який у обласному огляді-конкурсі посів І місце.

Завідуючим кабінетами загальноосвітніх та спецпредметів необхідно
продовжити цілеспрямовану роботу з вдосконалення методичної, матеріальнотехнічної бази.
Велика робота проводиться із обдарованими учнями. Працюють предметні гуртки із загальноосвітніх предметів. На базі училища проводяться олімпіади, предметні тижні, засідання гуртків, турніри, конференції, зустрічі, години
спілкування тощо.
Мають вагомі досягнення учні в конкурсах із загальноосвітніх предметів.
Зокрема:
2013 рік:
– Кот Наталія (гр.51) нагороджена дипломом Всеукраїнської інтернетолімпіади з біології «Крок до знань – 2013»;
– Піндюк Дарина (гр.52) зайняла ІІ місце на обласному конкурсі юних читців, присвяченого 199-ій річниці від дня народження Т.Г.Шевченка;
– дипломанти обласного конкурсу «Волинь від краю і до краю».
2014 рік:
– Гусак Владислав (гр.12-ЕРО) посів І місце на обласній олімпіаді з
комп’ютерної графіки в номінації «Моя майбутня професія»;
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– Войтович Катерина (гр.45) зайняла ІІІ місце в ІІ етапі ІV Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка;
– Хорошилов Дмитро (гр.49) став призером (ІІІ місце) обласного конкурсу читців-гумористів;
– Радобенко Орест (гр.44) став призером Всеукраїнської інтернетолімпіаді «Крок до знань – 2014», зайнявши ІІІ місце;
– у Всеукраїнській грі-конкурсі з англійської мови «Пазл» взяли участь
15 учнів училища. За підсумками 1 учень призер Всеукраїнського рівня (ІІІ місце) – Деркач Юлія (гр.41), на регіональному рівні 2 учні зайняли І місце – Деркач Олена (гр.41), Радобенко Орест (гр.44); 1 учень – ІІ місце – Рудь Олександр (гр.12); 3 учні – ІІІ місце – Богдан Марія, Дегтяр Сергій (гр.12), Скочеляс
Євген (гр.12), 8 учнів отримали сертифікати.
2015 рік:
– Мальчевський Роман (гр. 49) на обласній олімпіаді з комп’ютерної графіки посів І місце в номінації «Моя Батьківщина»;
– на Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з біології «Крок до знань – 2015»
Шевчук Дана захистила проект «Формування рослинних угрупувань гірничих
відвалів вугільних шахт м. Нововолинська». Дана нагороджена (1 з 5-ти переможців з усіх вікових категорій) Дипломом за зайняте ІІІ місце;
– 19 учнів училища взяли участь у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова – 2015» (з правознавства). За
результатом – семеро учнів (Мельничук Надія, Орищук Микола, Панібраць
Анжела, Мудринець Микола, Студинський Роман, Шевчук Дана, Труш Вадим)
посіли ІІІ місце та нагороджені дипломами ІІІ ступеня, а дванадцять – отримали сертифікати учасників.
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2016 рік:
– на Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка Мась Андрій посів І місце на обласному та ІІ
місце на Всеукраїнському рівнях;
– у Всеукраїнській грі з англійської мови «Пазлл» на Всеукраїнському
рівні зайняли ІІ місце – Панасюк Анастасія, ІІІ місце – Редько Даяна, 8 учнів
отримали сертифікати;
– Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот»: Кузьмик Святослав – І місце, Сватко Любомир – ІІ місце.
– Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Гринвіч» – ІІІ місце Рудь
Олександр.
– Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова»: ІІІ місце на Всеукраїнському рівні зайняли Кузьмик Святослав,
Богайчук Сергій, Гапонюк Михайло.
Проте, викладачам загальноосвітніх предметів необхідно посилити роботу на проведення краєзнавчо-пошукової та науково-дослідницької роботи.
Основними напрямками виховної роботи у 2016-2017 навчальному році
стали: соціальний захист дітей, національно-патріотичне, морально-етичне та
художньо-естетичне, трудове, екологічне та фізичне виховання, пропаганда
здорового способу життя, правовиховна робота, робота з талановитими дітьми
тощо.
З метою організації роботи з соціального захисту населення станом на
01.09.2016 року створено такий соціальний паспорт училища: контингент становив 612 учнів. З них: 13 – дітей-сиріт, 2 дітей що втратили батьків у період
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навчання у віці від 18 до 23 років , 18 – дітей, позбавлених батьківського піклування, 5 – дітей-інвалідів, 79 – дітей напівсиріт, 2 – дитини переселенці, 101 дитина з неповних сімей, 165 – з багатодітних сімей, 35 – дітей з малозабезпечених сімей, 10 дітей, батьки яких мобілізовані в АТО, 35 дітей, батьки яких пропрацювали більше 15 років у шахті, 6 учнів з неблагополучних сімей. Для порівняння з 2013-2016 роками:
Станом на 01.09
Статус

20122013 н.р.

20132014 н.р.

20142015 н.р.

20152016 н.р.

2016-2017
н.р.

Контингент
Сироти та учні, позбавлені батьківського піклування
Інваліди
Напівсироти
Переселенець
Учні з малозабезпечених сімей
З неповних сімей
Із багатодітних сімей
Діти, батьки яких мобілізовані в АТО
Діти шахтарів (стаж більше 15 років)

670

695

656

678

612

25

30

26

32

33

2
90
38
113
190
-

2
82
23
99
161
1
31

2
80
6
89
142
10
30

4
95
1
44
96
199
9
37

5
79
2
35
101
165
10
35

В лютому випущено 7 учнів-сиріт, в червні – 2 учні-сироти, 1 сирота, позбавлена батьківського піклування. На даний час 4 випускника-сироти надали
підтверджуючі документи про працевлаштування (гр.№40, №41, №53).
Необхідно. Майстрам виробничого навчання груп №15, №22, №15ЕРО/15 забезпечити працевлаштування випускників даної категорії.
Сформований банк даних на пільгові категорії дітей постійно оновлюється, на підставі поданих документів. Керівники груп провели обстеження умов
проживання та виховання дітей, про що свідчать акти, складені комісіями.
Оформлено картки обліку сім’ї дитини, картки обстеження підлітка «групи ризику».
Практичним психологом, соціальним педагогом, керівниками груп проводилась корекційно-розвивальна робота, соціально-психологічна профілактика
негативних явищ в учнівському середовищі, превентивна освіта, профілактика
девіантної і ризикованої поведінки підлітків. З учнями проводилася індивідуальна, корекційно-відновлювальна, розвивальна та психопрофілактична робота.
До роботи залучалась і Зінчук Ганна Миколаївна з команди «кризової інтервенції Синій Янгол України».
Першочергово на соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти
мають діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків. Учні з числа
даної пільгової категорії зараховані до училища, забезпечені єдиними квитками
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та підручниками, отримують пільгову стипендію, матеріальну допомогу за рахунок стипендіального фонду, а також грошову компенсацію на одяг, взуття,
м’який інвентар.
Згідно чинного законодавства дітям-сиротам проведено виплати:
2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

36232 грн.

47605 грн.

40620 грн.

106519 грн.

За 3 місяці
2017 р.
50725 грн.

До Дня Святого Миколая та Новорічно-Різдвяних свят учні з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали солодкі подарунки від підприємців Гоцка О.І., Яреми В.Р, та інших.
На контролі оздоровлення дітей-сиріт. Влітку 2016 року оздоровилось за
бажанням 4 учні-сироти у дитячому таборі в Одеській обл., с. Сергіївна, 1 – в
таборі на о.Світязь.
Для порівняння з минулими роками
2013 р.
2014 р.
2015
2016 р
5
5
3
5
Протягом 2016/2017 навчального року безкоштовне харчування передбачене для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" . В їдальні училища одноразово
харчувалось близько 60 учнів. Харчування проводиться організовано, згідно
складеного графіка.
За якістю харчування учнів, за виконанням затвердженого набору продуктів здійснює контроль бракеражна комісія, до складу якої входить заступник
директора з навчально-виховної роботи, медична сестра, працівник і фахівець з
технології приготування їжі.
Закупівля продуктів харчування проводилася лише при наявності відповідних сертифікатів. Продукти харчування постачаються спеціальним автотранспортом, зберігаються в обладнаних складських приміщеннях, де забезпечено
дотримання санітарних норм і правил. В раціоні різноманітні овочі, фрукти, зернові, яйця, м’ясо, риба. Їжа піддається здоровій термічній обробці – варінню,
запіканню, тушкуванню.
З метою соціального захисту учнів в училищі створений та постійно працює медичний пункт, для учнів які потребують – є гуртожиток. Всі учні училища забезпечуються безкоштовною літературою.
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Необхідно заступнику директора з навчально-виховної роботи, соціальному педагогу, практичному психологу керівникам груп:
– забезпечити неухильне виконання нормативних документів щодо соціального захисту дітей пільгових категорій; проводити ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами, що регулюють законодавство в
галузі охорони дитинства та соціального захисту;
– виявляти дітей пільгових категорій, поновлювати базу по мірі надходження інформації про зміну соціального статусу дитини.
– співпрацювати із соціальними службами з питань соціального захисту
пільгових категорій дітей.
Правовиховна робота в цьому навчальному році спрямована на формування правової культури в учнів, профілактику правопорушень.
Створено банк даних учнів, які схильні до правопорушень, стоять на обліку в училищі, соціальних службах, в правоохоронних органах. Педагогами
обліковується робота проведена з дітьми. Поведінка учнів розглядалась на засіданнях ради профілактики груп, училища. Здійснюється постійний зв’язок та
співпраця з соціальними службами та правоохоронними органами.

Навчальний
рік

Батькам

2012/2013
2013\2014
2014/2015
2015/2016
2016-2017 н.р.

75
102
46
117
87

Надіслано листів
Штаб профілактики
ВПГУН
Головам
К-сть
ЗаслухаССД
КВІ
Т
сільських рад засідань но учнів
42
28
42
11
9
92
10
8
32
21
10
78
42
11
16
7
10
69
57
11
45
2
11
90
38
5
10
5
9
68

На базі училища проводяться тренінги на тему «Ми за здоровий спосіб
життя», зустрічі з профілактики правопорушень інспекторами сектору реагування патрульної поліції Іваничівського відділення Горохівського відділу поліції, з лікарями Нововолинської центральної міської лікарні на тему «Бережи
здоров’я змолоду», маємо мобільні телефони дільничих, з якими тісно співпрацюємо.

З ким проведена зустріч

2012/
2013

Працівники ВПГУНТ
Служба у справах дітей , сім’ї та молоді
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Працівник ДРАЦС Нововолинського МУЮ (Юстиція)

3
1
1
-
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Навчальні роки
2013/ 2014/ 2015/
2014 2015 2016

3
2
1

2
1
-

3
3
3
1

2016/
2017

2
1
-

Громадська організація Центру практичної психології
сім'ї "Любисток". Акція «За здоровий спосіб життя»,
Червоний Хрест
Ветеранська організація «Злагода»
Міська центральна бібліотека

1

2

1

3

1

1
4

6

5

1
5

8

З 05 по 09 грудня традиційно проводиться тиждень правових знань до
Дня захисту прав людини та прийняття Декларації прав людини ООН. В плані
тижня: олімпіада, вікторини, анкетування учнів, ігрові уроки, тренінги тощо.
Поряд з цим на обліку в КВІ стоїть 2 учні училища, які скоїли злочини.
Порівняно з минулими роками спостерігається зменшення кількості учнів, які
скоїли злочини:
2012-2013 р.
4

2013- 2014 р.
5

2014- 2015 р
6

2015-2016 р
5

2016-2017 р.
2

Необхідно: керівникам груп посилити профілактичну роботу з учнями,
які допускають пропуски занять без поважних причин та контроль за проходженням практики учнями-сиротами, пільговими категоріями дітей; викладачу
правознавства Лешко О.А. активізувати роботу правового лекторію для учнів.
У рамках Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» проводилась просвітницька робота для дітей, підлітків та молоді з питань здорового
способу життя, планування сім'ї та профілактики інфекцій, які передаються статевим шляхом, і ВІЛ. Проводилась інформаційно-просвітницька робота з питань толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих дітей.
Необхідно активізувати роботу клубу «За здоровий спосіб життя».
Велика увага протягом даного періоду приділялась вихованню в учнів
почуття патріотизму.
Протягом навчального року проводились лінійки пам’яті, заходи до державних свят, зустрічі з учасниками бойових дій на Сході України, членів сімей
Героїв Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, ветеранів ІІ світової війни,
діячів сучасної культури, мистецтва, науки, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію та їх сім’ями.
Оформлено «Книгу пам’яті учасників АТО» «Випускники Нововолинського ВПУ – хоробрі захисники України». Поновлено Кімнату «Музей бойової
Слави».
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Плідно працює учнівський комітет училища, який очолює Кутасевич Ю.,
заступниками є Любежаніна А. та Павлов В. Актив учнівського комітету поширює інформацію про його діяльність через проведення Дня відкритих дверей та
розширеного засідання учнівського комітету, випуск газет, розміщення інформації на сайті. Контролюють виконання внутрішнього розпорядку в училищі та
гуртожитку. Проводять рейди «Урок». Співпрацюють зі Штабом профілактики,
проводять спільні заходи і засідання з Радою гуртожитку. Організовують спортивні заходи, проводять акції «Милосердя», «Допоможи воїну АТО», «Серце
віддаю дітям», «Поспіши робити добро», та з пропаганди здорового способу
життя. Допомагають ветеранам війни та праці, благодійним організаціям «Берегиня», спілці інвалідів «Довіра», Нововолинському дитячому центру «Ковчег».
Проводять трудові десанти, роботу з благоустрою приміщень та навколишнього
середовища, прибирання приміщень та території училища, гуртожитку. Беруть
участь у різноманітних конкурсах: тематичних та художньої самодіяльності.
Активісти учнівського самоврядування є членами «Обласної школи лідерів»,
приймали участь в дебатах, правовому тренінгу, тематичних засіданнях «Відкрий в собі лідера», «Вчимося лідерству».
Активізувався волонтерський рух. Щороку учні училища збирають благодійні внески для Дитячого фонду, ініційовано відкриття меморіальних дошок 8 випускникам училища, які загинули в зоні АТО (Комаристий Андрій,
Кантор Ігор, Бугайчук Сергій, Демчук Вадим, Мороз Петро, Касьян Василь,
Корнелю Богдан, Смирнову Олександру), провели до Новорічно-Різдвяних
свят випічку кондитерських виробів для воїнів АТО, підготовку техніки на
передову, виготовили подарунки до Дня освіти працівникам училища, привітали ветеранів з професійним та Новорічно-Різдвяними святами, надали допомогу у сільськогосподарських та ремонтних роботах, по господарству, допома21

гали в обслуговуванні та провели косметичні ремонти приміщень громадській
організації інвалідів «Довіра» провели годину спілкування, майстер-класи та
почастували солодкою випічкою дітей Нововолинського дитячого центру «Ковчег», долучилися до благодійної акції «Різдвяна свічка», яку проводить Карітас України тощо.
Необхідно створити умови для надання більшої ініціативи учнів, розширити повноваження активу учнівського самоврядування.
Учасники Євроклубу, який функціонує в училищі з 2012 року, працюють
під девізом «Крок за кроком - прямуємо в Європу». Традиційними стали проведення заходів до Дня студента, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Днів Європи, Дня європейських мов, Дня народження Європейського союзу, флешмобу «Вишиванка за мир».
Необхідно активізувати роботу Євроклубу.
Постійно працюють гуртки художньої самодіяльності, а саме: естрадного
сольного співу, вокальний ансамбль. Керівник – Макаряк О.А
До участі в гуртки художньої самодіяльності залучено до 100 учнів.
Найактивнішими учасниками художньої самодіяльності є учні груп № 45, 44,
50, 21, 51,47. Гуртківцями проводяться різноманітні заходи до Дня знань, Дня
працівників освіти, Нововорічно-Різдвяні дійства, патріотичні заходи, урочисті
концерти з нагоди Дня відкритих дверей.
За підсумками роботи з художньо-естетичного виховання учнівської молоді серед професійно-технічних навчальних закладів училище нагороджене
Почесними грамотами за зайняте ІІІ місце. Учні училища переможці обласних
конкурсів.
Необхідно при плануванні гуртків технічної творчості, художньоестетичного напрямку, літературних студій передбачити підготовку учнів та
виготовлення робіт на обласні конкурси.
Виховна робота в гуртожитку є важливим компонентом навчальновиховного процесу. В нашому гуртожитку щороку проживає до 200 учнів.
Станом на 1 березня цього року проживає 120 учнів, у зв’язку із випуском.
Всі учні мають необхідні матеріальні та санітарно-гігієнічні умови для навчання та проживання.
В основному 1 вихователь працює з учнями зранку, 2чол. працюють в гуртожитку у вечірній час. В гуртожитку у нічний час організоване чергування
майстрів виробничого навчання.
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Вихователі гуртожитку постійно проводять бесіди з учнями на моральноетичні теми, про вічні цінності людини, про доброту і милосердя, про шкідливість паління, пияцтва та щоденну поведінку.

Протягом тижня після самопідготовки учні теж мають чим зайнятися:
щопонеділка у гуртожитку організовані «Дівочі посиденьки», де вихователі ведуть відверті розмови з дівчатами, учні збираються у кімнаті відпочинку, щоб весело і корисно провести вільний час;
щовівторка у гуртожитку проводяться дискотеки;
щосереди – представники церкви «Ковчег» проводять бесіди на морально-етичні теми, розмовляють з учнями про їхні проблеми, демонструють різноманітні пізнавальні фільми в тому числі про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюнозалежність тощо;
щочетверга у гуртожитку проводиться – Єдиний санітарний день, коли
огляд кімнат разом проводять вихователь, голова ради гуртожитку, члени санітарно-побутового сектору та виставляються оцінки кожної кімнати за санстан.
В гуртожитку працюють клуби «За здоровий спосіб життя» (Струк Т.В., 2
і 4 вівторок місяця), клуб «Любителів природи» (Н.І. Мельник, 3-тя середа місяця), клуб «Літературний етюд»( Семерей Л.С. 4 середа місяця).
Щомісяця у стінах гуртожитка проводяться загальні збори мешканців
гртожитку, засідання Ради гуртожитку та засідання Штабу профілактики.
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Вихователі ведуть окремий журнал обліку індивідуальної роботи, де
ставлять на свій «гуртожитський» облік учнів, які схильні до правопорушень. З
даними учнями регулярно проводиться індивідуальна робота.
Працівники гуртожитка працюють як один злагоджений механізм. Крім
своєї основної беруть участь і у виховній роботі. Дають дітям поради, як правильно зберегти свої продукти, як приготувати їжу, вирішити якість життєві проблеми. Кожне літо, а це липень-серпень, працівниками гуртожитка проводяться
ремонтні роботи: пофарбування підлог, дверей, панелей столів і стільців, побілка стін, стелі. Хочу відмітити добросовісне відношення до своїх обов’язків
прибиральниці Гаврилюк Л., Смолярук Л.М., чергових: Войтович А.П., Гнедько
Л.М., Харій В.М., Телятникової Н.П., слюсаря Струка В.П., а особливо – коменданта Дейнеко Н.
За звітний період було надано готельних послуг:
2012 р. – 61 462 грн.
2013 р. – 22 255 грн.
2014 р. – 103 730 грн.
2015 р. – 153 716 грн.
2016 р. – 223 510 грн. загальною вартістю 564 673 грн.
Окремо хочеться зупинитись на питанні роботи училищної бібліотеки.
На початок 2017 року бібліотечний фонд становить 28137 друкованих видань, із них 231 примірник науково-педагогічної і методичної літератури, 1499
примірників суспільно-політичної, 6542 примірників технічної, 7171 примірників художньої, 90примірників наочних видань, 2949 примірників інші,
4735примірників загальноосвітніх підручників і 4814 примірників підручників
спецпредметів. Зроблено підписку на 20 видань періодично
На сьогодні книгозбірня нараховує 640 читачів.
Таблиця основних показників роботи бібліотеки (СЛАЙД)
Рік
2012

Читачі (чол.)
755

Відвідування (чол.)
3929

Книговидача (шт.)
9313

2013

675

3681

6839

2014

685

4626

7599

2015

691

3245

7556

2016

640

3222

6905

Ведеться робота поточного комплектування, збереження та вивчення бібліотечного фонду. Поступово бібліотека звільняється від зношеної застарілої літератури, а на її місце закуповується нова.
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Придбано підручників:
Рік

Кількість

За спец. кошти

2012
53
13
2013
100
77
2014
140
88
2015
257
47
2016
86
53
В училищі щорічно здійснюється підписка періодичних видань.
Рік
Кількість видань
Сума
2012
48
12 965,25 грн.
2013
47
14 873,71грн.
2014
49
10 350,84 грн.
2015
41
14 778, 34грн.
2016
16
8 949, 96грн.
У 2013 році закуплена Електронна програма «Бібліотека Нововолинського
ВПУ», над якою працює бібліотекар.
Коштами спецфонду училища придбано навчально літературу з асторономіїі, людини і суспільства, української мови, екології, Захисту Вітчизни для
юнаків і технічну літературу.
В бібліотеці діють постійні тематичні книжкові виставки.
Спільно з викладачами, вихователем, майстрами виробничого навчання
бібліотекою училища було проведено ряд заходів: вікторина «Крилаті вислови
про книжки», інтегрований урок «Бібліотека – храм мудрості й наук», усний
журнал до Дня українського козацтва «Україно, мій духмяний дивоцвіт», через
терни йшла до волі стільки літ», урок – пам’ять до 72-ї річниці Голодомору в
Україні «Життя людини – найбільша цінність», Виховний захід «Учням про
свято 1 квітня - День сміху», виховна година «Уроки Чорнобиля» та інші. Бібліотекар бере участь у проведенні Днів науки, предметних Тижнів, виступах
на педрадах, інструктивно-педагогічних нарадах, надає допомогу у виборі літератури і матеріалів до різноманітних свят, уроків, бесід, виховних годин, написанню доповідей, контрольних робіт, рефератів.
Необхідно співпрацювати з міською бібліотекою, скласти план проведення спільних заходів, інформацію подавати на сайт училища, залучати учнів з
девіантною поведінкою.
Згідно плану фізкультурно-масової, спортивної та туристичної роботи в
училищі протягом звітного періоду були виконані намічені плани.
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З 01.09.2015р. І курс перейшов на нову програму в редакції 2015р. –
3 години згідно нової навчальної програми.
Навчальні програми допрацьовані з урахуванням стану спортивної бази
та навчального обладнання закладу. В її розділи включені вправи з професійної
спрямованості в залежності від напрямку підготовки професії.
Щороку перед початком навчання проводиться медичне обстеження учнів
і за станом здоров’я здійснюється розподіл їх на медичні групи. На даний час
25 учнів займаються у спеціальній медичній групі (2 рази на тиждень).
В училищі працюють такі спортивні секції: баскетбол (юнаки, дівчата),
волейбол (юнаки, дівчата), футбол (юнаки), настільний теніс, гурток рукопашного бою, в якому приймають активну участь учні гуртожитка та загальна фізична підготовка, у якій приймають участь 106 учнів (15%).
Спортивні команди учнів училища приймають активну участь у міських,
районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях з різних видів
спорту та займають призові місця.
Тільки у 2016-2017 році збірні команди училища прийняли участь в 20
видах змагань обласного та міського рівня, де було залучено 650 учнів. проведено 13 училищних заходів, де приймало участь 70% учнів.
16 березня цього року під час проведення Дня відкритих дверей взяли
участь у змаганнях учні шкіл с. Поромів, с. Ласків та ЗОШ №5 міста Нововолинська.
Підведений підсумок Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан
фізичного виховання в навчальних закладах України, де училище у 2016 році
здобуло ІІІ місце. За останні 5 років спортивні команди училища стабільно займають призові місця з певних видів спорту.
Проведений благоустрій спортивної бази училища, пофарбовано спортивний майданчик та гімнастичне містечко. Ведеться підготовка до ремонту
спортивної зали.
На сьогоднішній день є домовленість з фондом «Прибужжя» щодо придбання тренажерів та ремонту даху та приміщення спортивної зали.
Великою проблемою є утримання в належному стані стадіону та спотивних споруд у зв’язку з тим, що територія училища неогороджена.
Підготовка учасників навчально-виховного процесу і працівників училища
до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за звітний період проводилась згідно з вимогами Кодексу цивільного захисту, виданим на виконання Кодексу Цивільного захисту України постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про функціональну підсистему «Освіта і наука України», наказами та планом основних заходів цивільного захисту об’єктів освіти управління освіти,
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науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації . Всі заходи проводились у відповідності до наказів управління освіти.
Щорічно аналізується стан цивільного захисту. Перевіряється стан підвальних приміщень училища до використання як колективного засобу захисту. У
зв’язку з відсутністю цільового фінансування сплановано і проводяться часткові роботи в цих приміщеннях по благоустрою. Під час проведення 21 квітня
2016 року «Дня цивільного захисту» було здійснено евакуацію всіх учасників
навчально-виховного процесу в тимчасове укриття. Інформація щодо організації протидії небезпечним факторам, що можуть виникнути внаслідок ситуації,
яка є в Україні, регулярно висвітлюється на інформаційних стендах. Під час
прийняття на роботу працівників постійно проводиться інструктаж з питань
цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих в училищі правил, інструкцій,
планів реагування на надзвичайні ситуації, документів з питань ЦЗ, техногенної
та пожежної безпеки.
Щороку проводяться заняття учнів із штатною бойовою зброєю, якою забезпечує Нововолинський ОРВК, проходять бесіди з профорієнтації учнів до
військової служби,залучаються до зустрічей воїни АТО.
Підготовка особового складу училища до захисту і дій в надзвичайних ситуаціях проводилась для учнів – відповідно до навчальної програми на уроках,
для працівників та учасників спеціалізованих служб за окремим графіком і розкладом. Про хід виконання заходів цивільного захисту училища в управління
освіти і науки у встановлені терміни подаються доповіді.
Завдяки зусиллям викладача предмета Захист Вітчизни Шаповала В. з метою військово-професійної орієнтації проводилось багато екскурсій, зокрема
на Луцький військовий аеродром, де тимчасово дислокувалась 7-ма бригада тактичної авіації;
- щороку на військовому полігоні у місті Володимирі-Волинському в рамках програми предмета Захист Вітчизни учні виконували вправу бойових
стрільб з автомата Калашнікова, відвідували казарми, музей, парк бойової техніки;
- неодноразово здійснювались походи на прикордонну заставу села Морозовичі; з метою ознайомлення з історією рідного краю були проведені цікаві
поїздки у музеї зброї міста Львова, було здійснено поїздку в музей під відкритим небом «Старе село» у Карпатах.
Організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої
санітарії профілактики травматизму у побуті та під час навчально-виховного
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процесу проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», державних санітарних правил і норм
улаштування, утримання навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу
училища з цих питань. Виконання цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації училища. Згідно наказу по училищу відповідальним за організацію роботи з ОП і БЖД є інженер охорони праці, є створена служба з ОП.
План роботи з охорони праці розробляється окремо або як розділ річного
плану роботи установи, закладу окремим розділом «Охорона праці».
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників, учнів проводяться відповідно до Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці України та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах,
установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України.
При потребі постійно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, поїздками на конкурси, олімпіади. На початку навчального року та перед канікулами і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності, та первинні інструктажі з охорони праці серед учнів з записами у відповідних журналах. Заведені журнали з
реєстрації усіх видів інструктажів з питань ОП і БЖД.
У кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортзалі є необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності, акти обстеження, куточки з охорони
праці.
В училищі ведеться постійний контроль за станом умов і охорони праці,
який спрямований на виявлення і усунення недоліків, пов’язаних з використанням технічних засобів, інвентарю, оснащення, інструментів, матеріалів, засобів
колективного та індивідуального захисту.
Протягом навчального року проводяться відповідні перевірки стану ведення журналів інструктажів та стану охорони праці в навчальних приміщеннях з
виробничих спеціальностей, відповідно їх функціонального призначення. Проводиться своєчасне поновлення інструкцій та іншої документації з охорони
праці.
Внутрішній безперервний контроль за станом охорони праці здійснюється
директором училища, інженером з охорони праці, керівниками структурних
підрозділів. Аналіз стану умов і охорони праці та стану травматизму проводиться щоквартально, щорічно. Результати аналізу узагальнюються у підсумкових наказах, матеріалах педагогічної ради, нарадах при директору. Відповідно
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до статті 22 Закону України „Про охорону праці” в училищі організована робота по розслідуванню та обліку нещасних випадків, професійних захворювань,
аварій.
Так у березні цього рокубуло проведено профілактично – роз’яснювальну
роботу за допомогою демонстрації фільму «Екстрим ціною життя».
Щороку у квітні місяці в училищі проходить місячник безпеки життєдіяльності та Тиждень охорони праці. Інформація висвітлюється на сайті училища.
У травні проводиться Тиждень безпеки дорожнього руху, в рамках якого
проводяться різні заходи: учні випускають стінгазети, плакати, проводяться
практичні заняття.
Ведеться робота з профілактики травматизму серед учнів та працівників
училища. Проте у 2016 році було 2 виробничих травми, 1- побутова серед учнів, у зв’язку з чим були оперативно проведені розслідування і вжиті необхідні
заходи.
На сьогоднішній день застраховано всіх учнів навчального закладу та більшість працівників училища.
Щорічно у червні у Нововолинській ЦМЛ проводиться медичний огляд
для працівників училища. Працівники їдальні проходять медогляд двічі на рік.
Проходження медичного огляду фіксується на спеціальних бланках встановленого зразка, які реєструються і зберігаються у відділі кадрів училища. До речі, в
цьому році ми вперше будемо проходити медичний огляд в смт. Іваничі.
Разом з тим маємо ряд проблем, на вирішення яких потрібні немалі кошти: не повністю працює автоматична пожежна сигналізація на 4 поверсі гуртожитку, не проведене просочення вогнетривким розчином деревяних конструкцій горищ учбових приміщень та складу. Уже проплачені кошти за автоматичну
пожежну сигналізацію у приміщенні НВД кафе «Орхідея».
Достатня увага приділяється естетичному вигляду училища.
За звітний період було проведено великий обяг ремонтно-будівельних робіт. В першу чергу хочу подякувати народному депутату Ігорю Гузю за фінансову підтримку:
- частково замінено покрівлю над їдальнею, відремонтовано дах майстерні
№1;
- в головному корпусі, їдальні, спортивній залі, гуртожитку замінені вікна
на металопластикові;
- у головному корпусі, НВД кафе «Орхідея» утеплено фасади облаштовано
плиткою цоколь;
- облаштований вхід в головний корпус;
- виконані ремонтні роботи і запущена в дію велика зала НВД кафе «Орхідея», відремонтовані кухня, підсобні приміщення, коридор і санвузол;
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- в сучасному стилі оздоблені актова зала, фойє біля зали, приймальня директора і начальна частина;
- виготовлено і влаштовано 150м2 бруківки;
- підтримуються у належному стані фасади приміщень
- переобладнано кабінет «Організації виробництва та обслуговування»
(Ненько Г.І.), кабінет-лабраторія хімії (Мельник Н.І.), кабінет Захисту Вітчизни
(Шаповал В.В.), кабінет рудникової автоматики (Чапюк В.В.), кабінет Всесвітньої історії (Лешко О.А.), кабінет біології (Левчук Л.В.). Проведено ремонт і
реконструкцію медпункту.
Територія училища закріплена за групами, які доглядають за нею, упорядковують, висаджують дерева, кущі, квіти. Обслуговуючим персоналом проводиться косіння трави на газонах, винесення і постійне вивезення сміття з території училища.
Особливу подяку хочу висловити господарській службі на чолі з Онопчуком В.С., яка веде вчасно ремонтні роботи.
До речі, у цьому році завершено реконструкцію газової котельні з переходом натверде паливо. Надіємось на майбутнє, що в приміщеннях буде тепло,
затишно, комфортно. Хоча, є певна проблема – заміна труб тепломережі, яка
потребує великих коштів.
Протягом звітного періоду велика увага приділялась виконанню Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом училища.
Щороку я, звітуючись, звертала на це увагу. Останні звітно-виборні збори
профкому відбулись у жовтні 2016 року.
Хочу подякувати членам профспілки і минулого, і теперішнього скликання, бо ми, як ніколи, згуртувались, зуміли вистояти в час невиплати заробітної
плати, пікетуючи обласну, міську ради, перекриваючи дороги. Разом із головою профспілки працівників вугільної промисловості Калістратовим Ю.І. відбувались зустрічі –дебати в міській раді з питань життєдіяльності навчального
закладу, писали листи в усі інстанці, починаючи від міської ради і аж до Президента України.
За звітний період до нашого училища було подано 23 позови стосовно нарахування і виплати гарантованої стипендії учням училища та випускникам згідно вимогам ст. 5 ЗУ Про підвищення престижності шахтарської праці та за рішенням судів різної інстанції відповідно нараховано та виплачено 198 789,08
грн. На розгляді в Іваничівському районному суді знаходиться справа на суму
9675, 00грн. Юридичним відділом училища розглянуто 16 звернень працівників
та надано письмові відповіді в зазначені законом терміни, виготовлено 17 свідоцтв на право власності на нерухоме майно.
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Зробивши аналіз фінансово-господарської діяльності училища з позабюджетних надходжень спостерігаємо таку картину: (СЛАЙД)
2012 рік – 1 275 400грн., з них від виробничої діяльності – 461 198грн.
2013 рік – 1 611 994грн., з них від виробничої діяльності – 619 219 грн.
2014 рік – 1 537 295грн., з них від виробничої діяльності – 627 638 грн.
2015 рік – 2 100 343 грн., з них від виробничої діяльності – 1 375 292 грн.
2016 рік – 1 414 782грн., з них від виробничої діяльності – 730 328 грн.
Всього протягом звітного періоду було придбано матеріалів на 984 017
грн. (вікна – 400тис.грн., меблів – 60тис.грн., вишивальну машину – 45тис.грн.)
В навчальні кабінети придбано 3 мультимедійні проектори, 3 плазмових
телевізори, порагенератор, 3 електропраски, сучасну повнофункціональну
комп’ютерну програму і систему для організації високотехнологічного обслуговування на підприємствах ресторанного господарства і інше.
Звичайно, проблеми є, про що було згадано вище, і ми над ними працюємо.
Наше завдання на наступний звітний період:
- здійснити якісний набір учнів;
– поповнити матеріальну базу училища згідно нових технологій;
- підготувати навчальні кабінети, майстерні до початку нового навчального року (зробити косметичний ремонт);
- збільшити позабюджетні надходження;
- викласти до 200м2 бруківки біля центрального корпусу (роботи продовжуються);
- завершити реконструкцію лабораторії-бару;
- взяти участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах і виставках;
- взяти участь у проекті Європейського Союзу, інших проектах;
- продовжувати волонтерську роботу, створити окремий сайт;
- продовжувати роботу щодо створення авторських блогів педагогів;
- здійснити ліцензування нових професій на вимогу часу;
- продовжувати співпрацю з Комплексом Шкіл Гастрономічних і Готельних
Справ в місті Хелм;
- здійснювати посилений контроль за працевлаштуванням і працезакріпленням учнів, особливо сиріт;
- за умов важкого суспільно-політичного стану в державі зберегти морально-психологічний клімат в колективі;
- посилити військово-патріотичне виховання молоді, насамперед у сьогоднішній важкий для країни час;
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- на виконання пропозицій з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку Волинської області на період до 2020 року ми пропонуємо слідуючі заходи:
2018 рік:
˗ Створити центр кар’єри.
˗ Здійснити капітальний ремонт даху полігону.
˗ Провести благоустрій території паркової зони біля пам’ятного знаку Святому
Володимиру.
˗ Здійснити реконструкцію полігону з метою створення нових майстерень.
˗ Провести реконструкцію майстерні бруківничих робіт.
˗ Провести реконструкцію ІІ поверху відділення і підвальних приміщень.
˗ Провести заміну покрівлі даху гуртожитку.
˗ Провести заміну частини покрівлі даху їдальні.
˗ Модернізувати матеріально-технічну базу з професії кравець, вишивальник.

2019 рік:
˗ Провести модернізацію матеріально-технічної бази з підготовки кухарів,
кондитерів.
˗ Провести фасадні роботи з утеплення навчально-виробничого корпусу №3.
˗ Провести огородження території стадіону.
˗ Провести реконструкцію приміщення із зберігання овочів з подальшим його
використанням.
˗ Провести заміну вікон на енергозберігаючі в ІІ навчальному корпусі та лабораторії кухарів, кондитерів.
˗ Провести реконструкцію зовнішніх теплових мереж із заміною труб на попередньо ізольовані (152мп).
2020 рік:
˗
Провести заміну вікон на енергозберігаючі в ІІІ навчальному корпусі та
відділенні.
˗
Провести заміну покрівлі даху у відділенні.
˗
Провести реконструкцію училищного стадіону.
˗
Провести огородження території училища 400мп.
˗
Провести автоматичну пожежну сигналізацію в гуртожитку.
Як бачимо, завдань перед нами стоїть чимало. Це важка щоденна праця
кожного члена колективу - від техпрацівника до керівника. Шановні колеги, у
цей важкий для країни і нас час важливо не зневіритися, не зупинитися і не
опустити рук. Бо саме сьогодні є шанс зробити важливі кроки, аби наше учи32

лище стало таким, яким ми хотіли б його бачити. І тому всім нам потрібно згуртуватись, в деяких випадках проявити витримку і порозуміння один з одним.
Адже від кожного з нас залежить, чи підемо ми вперед.
Дякую всім за співпрацю.
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