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директора Єрмакова М.А.
перед загальними зборами колективу
Державного навчального закладу
«Запорізьке вище професійне училище « Моторобудівник»»
за 2014-2015 н. р.
Шановні присутні!
Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки
роботи колективу нашого училища, оцінити діяльність директора на посаді протягом
2014-2015 навчального року.
Відповідно до п. 2.4.28. контракту між мною та Міністерством освіти і науки України я
повинен провести щорічний звіт про виконання умов контракту перед загальними
зборами трудового колективу навчального закладу за результатами своєї діяльності на
займаній посаді. З питань, що відносяться до вашої компетенції, як органів громадського
самоврядування, а також з питань дотримання в училищі законодавства України про
працю, нормативно – правових актів Міністерства освіти і науки України, порядку
обслуговування і використання спеціальних коштів, укладання договорів оренди
нерухомого майна, вжиття заходів щодо погашення заборгованості з оплати праці,
орендної плати та дотримання порядку здійснення розрахунки.
Виконання Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» в частині
запобігання проявів корупції в навчальному закладі; заходів протидії фактам порушення
прав учнівської молоді на доступність та безоплатність освіти, хабарництву та зловживань
у професійно-технічному навчальному закладі.
Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і
демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання
державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання
управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у
навчальних закладах, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації .
Все це загальна картина роботи училища, а тепер поговоримо про конкретні дії.
1.Виконання програми розвитку навчального закладу та результати інноваційної
діяльності.
Виконано: відремонтовано покрівлі на майстернях та гуртожитку училища,
методичний кабінет, ведеться ремонт переходу в навчальний корпус та хол, встановлено
додатково дверний блок на вході в училище, замінено двері на вході з переходу в
навчальний корпус, двері аварійного виходу з переходу в навчальний корпус, двері на
переході з холу до майстерень.
Додатково оснащено навчальні кабінети та виробничі майстерні наочними матеріалами
та інтерактивними засобами, що дає можливість використання інноваційних технологій у
навчально-виробничому процесі і підвищення якості підготовки учнів училища;
ліцензовано професію « Контролер верстатних та слюсарних робіт ( верстатні роботи)».
На теперішній час знаходимось на завершальному етапі проходження атестації нашого
навчального закладу.
2.Стан організації навчально-виробничої роботи,
стандартів освіти.

додержання вимог державних

Підготовка ведеться згідно із затвердженими робочими навчальними планами для
підготовки кваліфікованих робітників з професій, на які є ліцензії, плани складені на
підставі Державних стандартів професійно технічної освіти. Щороку розробляється та
затверджується план роботи на навчальний рік, графік навчального процесу, планується
перспективний план заробітку навчального закладу. Складаються графіки проведення
ДКА та ПА. Розглядаються питання співпраці з підготовки незанятого населення.
Тижневе навантаження учнів (слухачів) не більше 36 годин при денному навантаженні, не
більше 8 академічних годин теоретичного навчання, 6 годин виробничого навчання та 7
годин виробничої практики.
3.Результати державної атестації навчального закладу.
На основі положення про атестацію ДНЗ ПТО в 2014 - 2015 навчальному році наше
училище проходить атестацію. В процесі підготовки до атестації приведено в
відповідність до нормативних вимог комплексно - методичне забезпечення (КМЗ)
предметів та професій, паспорта кабінетів та майстерень. Для проведення самоаналізу
розроблено, погоджено та затверджено комплексно - кваліфікаційні завдання (ККЗ)
професій та комплексні контрольні роботи (ККР) предметів. Під час атестації було
перевірено матеріально - технічне забезпечення навчально - виробничого процесу та
рівень успішності учнів випускних груп. За попередніми даними атестаційної комісії
робота в училищі ведеться на задовільному рівні і відповідає вимогам державних
стандартів освіти ДС ПТО.
4. Додержання вимог щодо роботи забезпечення безпечних та нешкідливих умов
навчання.
Щороку затверджуєтеся «Акт готовності навчального закладу до нового
навчального року».
Використання засобів індивідуального захисту на уроках виробничого навчання в
майстернях закладу, контроль розробки та перегляду інструкцій з охорони праці, контроль
проведення інструктажів з охорони праці, проведення паспортизації навчальних кабінетів
та навчально-виробничих майстерень, контроль додержання температурного режиму в
навчальних кабінетах та навчально-виробничих майстернях. Але на жаль, було 2 випадки
порушення охорони праці та трудової дисципліни:
-19.12.2014г. учень групи 13/14 Сашенков А.С.
- 17.02.2015г. майстер в/н Пульковська В.О.
По цих випадках були видані накази, створені комісії, проведені інструктажі з ОП з
учнями, майстрами в/н та викладачами.
5. Підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими
працівниками навчального закладу.
Розроблено та апробуються: критерії оцінювання роботи майстрів виробничого
навчання, викладачів, заступників директора; роботи учнівського самоврядування;
відвідування учнями занять теоретичного та виробничого навчання. Впроваджена система
контролю за відвідування майстрами виробничих ділянок на підприємстві. Посилений
контроль за використанням ресурсів при проведенні виробничого навчання.
6.Ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами учнівського
самоврядування.

Постійна взаємодія з асоціацією «Профтехшколи Запоріжжя», з організацією Червоного
хреста , з радою ветеранів АО «Мотор Січ», Профкомом АО «Мотор Січ» , молодіжним
комітетом АО «Мотор Січ» , благодійною організацією «Культурно – освітній центр
«Нова Надія», міжнародний благодійний фонд «Набат», Міжнародним благодійним
фондом «Маяк" та іншими волонтерськими організаціями
7.Додержання педагогічної етики, моралі.
При роботі з підлеглими та учнями додержуюсь норм моралі та педагогічної етики.
Професійні, ділові та організаційні якості поєдную з морально-етичними. В стосунках з
підлеглими намагаюсь бути коректним, гуманним, чуйним, справедливим та
відповідальним. Конструктивно сприймаю критику.
8.Робота з роботодавцями, працевлаштування випускників (за 3 роки). Спільні
заходи, які проводяться за участю роботодавців.
Шляхи покрашення ситуації.
Працевлаштування 2012 -2013 – 2014- 2015 навчальні роки
Показники
2012- 2013- 2014 2013
2014
2015
Випуск- всього
68
203
166
з них: працевлаштовано
57
172
151
направлені на навчання
5
5
непрацевлаштовано – всього
6
23
4
з них за причинами:
призов на військову службу
5
15
1
декретна відпустка
3
3
зміна місця проживання
3
хвороба
1
2
Частка працевлаштованих учнів з числа випускників,
84%
89%
91%
%

2012-2013 498
2013-2014 491
2014-2015 429

32
35
43

Чорноб.

Контин Сироти
Навчальний
гент
та
рік
учнів ПБП

Діти інваліди

9. Аналіз контингенту учнів

7
5
3

2
1
2

Діти з
малозабез
печених
сімей
4
4
1

Діти з
багатодіт
них сімей

Непов
на
сім’я

24
33
26

56
48
131

Учні
які
мають
дітей
2
1
1

10.Виконання плану набору. Кількість відрахувань учнів.
План набору
роки
План набору
Виконання набору
2012
210
210 (100%)
2013
210
171 (81,4%)
2014
180
139 (77,2%)
Відрахування 2012-2015

Причини відрахування

20122013н.р.

20132014н.р.

20142015
н.р.
4
2
1

Самовільно покинуло навчання
19
5
Перехід на навчання до школи
1
Переведення до іншого навчального закладу
3
У зв’язку зі смертю
2
У зв’язку з призовом на військову службу
У зв’язку з набранням законної сили вироку суду
1
За сімейними обставинами
2
2
1
За власним бажанням
За станом здоров’я
1
1
У зв’язку зі зміною місця проживання
1
4
1
Разом
28
14
9
У відсотках до загальної кількості учнів, %
5,6
3,0
2,1
11. Пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 2014 -2015
навчальному році 7 чоловік : 4 викладачі – Козловська А.М., Левченко М.О., Волкова
Ю.А., Олешко К.С., 2 майстра виробничого навчання – Кісліцин С.Є., Дядьков В.В., 1
соціальний педагог- Костенко Н.В.
12. Пройшли курси з охорони праці 3 педпрацівника: заступник директора з НВР
Тверденко В.В., методист Масалова Т.С. та інженер з охорони праці Єговцев О.Д.
13.На базі нашого навчального закладу було проведено:
- семінар-практикум викладачів предмету « Охорона праці», проведення якого відзначили
представники НМЦ ПТО в Запорізькій області;
- обласна експертна група викладачів суспільно - гуманітарних дисциплін.
14.Проведені конкурси професійної майстерності серед учнів училища за наступними
професіями:
- електрогазозварник;
- « контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)».
15. Згідно з наказами Запорізької державної адміністрації
адміністрації
«Про організацію масової методичної роботи
з педагогічними
працівниками ПТНЗ Запорізької області на 2014-15 н. р.» брали участь у семінарахпрактикумах:
- викладачів фізико-математичних дисциплін;
- викладачів інформатики;
- викладачів суспільних дисциплін;
- викладачів укр. мови та літератури;
- викладачів хімії та біології;
- викладачів предмета «Фізична культура»;
- викладачів світової літератури;
- бібліотекарів;
- працівників машинобудівного профілю;
- викладачів іноземної мови;
- голів методичних об'єднань кл. керівників;

- інженерів з охорони праці;
- вихователів гуртожитку;
- ст. майстрів;
- заст. директорів з НВР;
- заст. директорів з ВР;
- заст. директорів з НР. та вебінарах ( згідно плану НМЦ ПТО в ЗО на 2014-15 н. р.)
16. Проведено 18 поетапних атестацій, яким підлягало 340 учнів.
17. Проведено 10 державних кваліфікаційних атестацій, випуску підлягало 166 учнів,
дипломи державного зразка отримали 155 учнів, з яких 11 з відзнакою.
18. Робота в навчальних майстернях, перспективи розвитку виробничої діяльності в
майстернях та на виробництві.
На початку навчального року було укладено 2-х сторонній договір з АТ «Мотор Січ»
на проведення виробничої практики на підприємстві з 18 учбовими групами на період з
02.09. 2014 по 30.06.2015 учбового року. В цьому договорі чітко визначено систему
оплати виробничого навчання та виробничої практики учням в період проходження
практики -50% заробітку учнів відраховується в училище, крім учнів(дітей-сиріт), їм
нараховується 100% заробітної платні.
Згідно навчальних планів учбових груп
було розроблено розрахунки фонду
приведеного часу на 2014-2015 н. р.; 6 годин - виробниче навчання ,7 годин виробнича
практика,а також розроблено в училищі плани заробітків учнів щоквартально на 20142015 н. р. з розрахунку - 35грн. на одного учня за один день виробничої практики.
Постійно, на протязі учбового року, проводились заходи, щодо збереження
використання електроенергії, економі і використання матеріалу, металів, бережливому
ставленню до інструменту, та правильній експлуатації і догляду за обладнанням в учбових
майстернях та кабінетах.
На початку навчального року, разом з інженером з охорони праці, розроблено план
заходів по поліпшенню питань з охорони праці при проведені занять в учбових
майстернях, розроблені нові інструкції з ОП за всіма професіями, які атестовані в
учбовому закладі.
Щомісяця адміністрація та уповноважена комісія проводить огляд технічного стану
виробничого обладнання, робочих місць і інструменту в учбових майстернях,
інструментальній кладовій з виставленням оцінок та наданням відповідного наказу по
училищу.
На протязі учбового року майстрами в/н проводились додаткові заняття з учнями, які
були відсутні або не на достатньому рівні засвоїли пропущені уроки виробничого
навчання по темам, згідно учбового плану.
На початку навчального року було розроблено графік проведення відкритих уроків
майстрами в/н ; з вересня 2014 по лютий 2015 н. р., було проведено 5 відкритих уроків
майстрами перших курсів. Після кожного відкритого уроку проводились методичні
наради з майстрами в/н , поглиблений аналіз уроку з наданням методичних рекомендацій.
Згідно плану методичної роботи продовжила свою роботу «Школа молодого майстра
в/н».
19. Науково-методична робота.
Методична діяльність педколективу у 2014-2015н.р. була направлена на продовження
5-річної роботи над науково-методичною темою навчального закладу «Впровадження

інноваційних освітніх технологій у навчально-виробничий процес з метою формування і
розвитку всебічно розвиненої особистості як запоруки побудови демократичного
стабільного толерантного суспільства», яка є аспектом обласної науково-методичної
проблеми «Запровадження у навчально-виробничий процес педагогіки толерантності, як
запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського
суспільства». Методична робота в училищі спрямована на підвищення ефективності
навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної
майстерності викладачів, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу,
апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основна методична
робота здійснювалася через:
- методичну раду училища,
- предметні методичні комісії, аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних
засіданнях педагогічної ради училища і заняттях психолого-педагогічних
семінарів.
В училищі в зазначений період здійснювалась колективна та індивідуальна методична
робота. Колективні форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення
єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань
організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності,
вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.
Колективними формами роботи є: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивнометодичні наради при заступниках директора, методисту, старшому майстрові з питань
реалізації завдань навчально-методичної роботи училища.
Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи
педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності
ДНЗ « Запорізьке ВПУМ». У 2014-2015 н. р. було заплановано і проведено 10 засідань
педагогічної ради.
Предметні методичні комісії здійснювали роботу за планами, які відповідали науковометодичній проблемі училища та темі методичної комісії. Особлива увага приділялася
організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки,
а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.
Тиждень української мови та літератури (керівник Козловська А.М.) був присвячений
201-ій річниці з дня народження Т.Шевченка. Проводилися різноманітні конкурси,
виставки стіннівок, творчих робіт. До дня слов’янської писемності — літературна
вікторина, брейн-ринг, свято рідної мови. Все це сприяло вихованню патріотизму, почуття
гордості за рідну Батьківщину.
Під час тижня точних наук (керівники Гонтар С.Л., Мілочкіна Л.В. ) проводилися
нестандартні уроки та олімпіади, брейн-ринги та олімпіади.
Із захватом працювали учні під час олімпіади з інформатики (викладач Фандєєва
С.О.), цікавим був конкурс презентацій учнів.
Викладачі іноземної мови (Волкова Ю.А., Єговцева О.В.) під час тижня підготували
урочисте відкриття , провели олімпіади та брейн-ринги.
Викладач предметів природничого циклу (Гуліна Ю.С.,) наситила свою декаду
цікавими та різноманітними класними та позакласними заходами, які сприяли
зацікавленості учнів до вивчення біології, хімії, географії.
Під час проведення тижня історії ( викладач Кириченко В.А.) учні із задоволенням
брали участь у цікавих та змістовних заходах, історичній вікторині та творчому проекті «

Мої права». Це стимулювало зацікавленість у поглибленні знань і формувало в учнів
активну громадянську позицію.
Під час тижня світової літератури учні училища під керівництвом викладача Волкової
Ю.А. підготували презентації про видатних літераторів, провела олімпіаду та конкурс «
Кращий знавець творів світової літератури».
В рамках проведення тижня електротехнічних та електрогазозварювальних професій
були проведені цікаві конкурси, онлайн - тестування, конкурс професійної майстерності
та олімпіади з предметів.
Урочистим відкриттям розпочався тиждень машинобудівних професій. Під час тижня
проведено конкурс професійної майстерності, групові брейн – ринги « Що? Де? Коли?», «
Кращий знавець термінів з спецтехнології».
Проведенням урочистої лінійки розпочався тиждень фізичної культури, спорту та
Захисту Вітчизни. Під час тижня проведено першості з футболу, оздоровчі заняття.
На протязі 2014-2015 навчального року учні нашого училища приймали участь в
обласних , міських конкурсах та олімпіадах:
- конкурс з української мови ім. Петра Яцика (9 місце серед учнів ПТНЗ
Запорізької області);
- міському конкурсі « Перлина Запоріжжя» ( 1 місце);
- Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді
імені Т.Г.Шевченка ( 4 місце).
На жаль, в обласних олімпіадах з предметів загальноосвітніх предметів наші учні не
зайняли призових місць.
Першочерговим завданням при організації методичної роботи в училищі є створення
цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення
кваліфікації кожного викладача . Тому у квітні 2015 року в училищі був відремонтовано
та розпочав свою діяльність методичний кабінет , який здійснює постійний моніторинг
стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу училища, забезпечує її
координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх
професійної, педагогічної майстерності. В методичному кабінеті зосереджені комплекти
навчально-програмної документації зі всіх професій, за якими ведеться підготовка в
навчальному закладі, інформаційні, навчально-методичні та навчальні матеріали, зразки
плануючої та звітної документації, матеріали стосовно роботи методичних комісій. Всі
матеріали систематизовані за розділами: організаційна, навчально-методична робота, на
допомогу викладачам, передовий досвід, науково-технічна та педагогічна інформація
згідно нормативно-правової документації.
Навчально-методичне та дидактичне забезпечення предметів відповідає вимогам
державних стандартів, робочих навчальних планів і програм. У наявності оновлені в
цьому навчальному році паспорти комплексно-методичного забезпечення предметів і
професій.
Керівництво училища приділяє виключну увагу питанням атестації педагогічних
працівників, яка організовується та проводиться у відповідності до вимог Закону України
„ Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
Кількісний та якісний склад педагогічних працівників училища дозволяє в повному обсязі
виконувати завдання підготовки освічених,кваліфікованих спеціалістів.

Цифрові показники
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Результатами у роботі атестаційної комісії є:
 матеріальне заохочення педагогів;
 залучення усіх педагогів училища до творчої діяльності, підсумком якої стане
особиста скриня педагога училища та скриня методичних комісій училища.
В училищі створена й працює система наставництва « Співдружність». Наставники разом
з молодими викладачами протягом року проводили відкриті уроки , виховні та позаурочні
міроприємства. В рамках роботи « Школи молодого викладача, майстра в/н» проведено
лекторій :
Лекція №1 Учімося складати поурочні плани.
Лекція №2 Підготовка викладача та майстра до уроку.
Лекція №3 Яким повинен бути конспект уроку.
Лекція № 4 Класифікація та типи уроків.

Лекція № 5 Технологічна карта уроку.
Лекція № 6 Вимоги до змісту, обсяг та рівня складності домашнього завдання.
Проведено семінар - практикум для молодих спеціалістів :
- « Формування інноваційної грамотності та культури педагогів».
- Майстер - клас « Мистецтво публічного виступу».
Поряд з вищезазначеним слід відмітити , що
- недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в обласних предметних
олімпіадах , як наслідок жодного учня призера;
- необхідно створити наукове товариство та проводити більш активну науководослідницьку роботу;
- всім викладачам - предметникам активізувати роботу з учнями , які мають високий
рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей.
20.Наступним питанням розглянемо виховну роботу училища .
Організаційно масова робота.
Було організовано початок навчального року, оформлено плани роботи, видано
відповідні накази; скориговано річний план виховної роботи; організовано та проведено
святкову лінійку присвячену Дню знань; підібрано та розподілено класних керівників та
кураторів груп; оновлено та складено новий соціально – педагогічний паспорт училища;
складено та узгоджено план спільної роботи з зацікавленими органами (службою у
справах дітей, кримінальною міліцією з справ неповнолітніх та училищем); проведено
поселення в гуртожиток; розроблено графік роботи спортивних секцій та гуртків;
проведено загально училищні збори для груп І курсу та груп ТУ; проведено збори учнів
які мешкають в гуртожитку; регулярно надаються методичні рекомендації по виховній
роботі майстрам та класним керівникам; організовано проведення екскурсій в музей
базового підприємства АТ «Мотор – Січ»;організовано контроль за відвідуванням учнями
училища; здійснено аналіз контингенту з метою виявлення учнів, схильних до
правопорушень або які вже скоїли правопорушення, учнів девіантної поведінки та
створено базу даних на цих учнів.
Громадське виховання.
Національно – патріотичне.
Випущено стіннівки до Дня партизанського руху в Україні, Дня вшанування жертв
Голодомору, Дня збройних сил України, Дня закінчення другої Світової війни. В
бібліотеці організовувались книжкові виставки до знаменних та пам’ятних дат. Проведено
відкриті виховні заходи присвячені:
-

Дню визволення Запоріжжя від німецько – фашистських окупантів;
Дню Збройних сил України;
День ушанування учасників бойових дій на території інших держав;
День пам’яті жертв голодомору в Україні 32-33 років;
День рідної мови;
Дню Перемоги;
Дню Скорботи.

Проводились бесіди, виховні години в групах присвячені знаменитим та видатним
особам України.
Морально правове виховання.
Скоординовано діяльність педагогічного колективу в організації профілактики
правопорушень; сформовано штаб з профілактики правопорушень; узгоджено та
підписано план роботи штабу з профілактики правопорушень; взяли участь у
Всеукраїнському тижні права; в групах регулярно проводились виховні години, бесіди на
правову тематику; регулярно проводиться індивідуальна робота з учнями девіантної
поведінки, з учнями які стоять на внутрішньому обліку та їх батьками; встановлено
систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, своєчасним
виявленням і усуненням причин пропусків; постійно проводиться огляд санітарного стану
кімнат в гуртожитку; ведеться тісна співпраця з кримінальною міліцією у справах дітей та
службою у справах дітей міста та області.
Превентивне виховання, боротьба з шкідливими звичками.
В групах регулярно проводяться виховні години, бесіди на яких пропагується здоровий
спосіб життя; в І та ІІ семестрах організовано та проведено медичний огляд дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування; оновлено інформацію на інформаційному
стенди «Скарбниця здоров’я» та «Медичний вісник»; проведено відкритий виховний захід
«СНІД - чума ХХІ століття».
Трудове виховання.
В училищі проводяться санітарні дні; проведено трудовий десант з підготовки кабінетів,
майстерень та кімнат гуртожитку до осінньо – зимового періоду; разом з молодіжним
комітетом підприємства АТ «Мотор Січ» організовано прибирання острова Сідластий,
налагоджено зв'язок з електротехнічним коледжем з питання подальшого навчання
випускників училища.
Художньо – естетичне виховання.
Проведено опитування учнів з метою виявлення уподобань, інтересів, смаків; в
гуртожитку проведено вечір знайомств; проводиться естафета відкритих виховних годин;
проведено концерти до Дня людей похилого віку «Шануймо старість», до Дня вчителя, до
Міжнародного жіночого Дня, до Дня Матері, Дня Святого Валентина, проведено конкурс
Міс Училище 2015р.,в групах проводяться бесіди та виховні години з етичного виховання.
Екологічне виховання.
Ми приймаємо участь у обласних та регіональних екологічних та природоохоронних
акціях; проводиться озеленення території училища, майстерень, кабінетів; учні училища
прийняли активну участь в міському заході «Пташине царство» а саме виготовили 30
дуплянок для синичок.
Формування здорового способу життя.

Проведено інструктажі з ОБЖД; організовано роботу по впровадженню та виконанню
програми «Здоровий спосіб життя»; учні нашого училища регулярно приймають участь в
міських та обласних спортивних змаганнях; учнів під підпис ознайомлено з наказом про
заборону паління на території училища та місць загального користування; проводились
лекції на тему здорового способу життя; проводиться постійна роз’яснювальна робота з
учнями які залишаються в гуртожитку та їдуть додому.
Родинне виховання.
Велика увага приділялась ціннісному ставленню до людей, сім'ї, родини. Виховними
досягненнями цього напрямку є знання та розуміння особистих, родинних,
громадянських, національних та загальнолюдських цінностей, уміння співпрацювати з
іншими, працювати в групі та колективі, уміння прощати та просити пробачення, єдність
моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла.
Соціальний захист.
Основним нормативно-правовим документом соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування є постанова КМУ від 05.04.1994р. № 226 «Про
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Згідно цієї Постанови дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування видається безоплатний м’який
інвентар та одяг. Якщо учню із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування (без опіки) виповнилось 18 років, то на початок навчального року він отримує
щорічну допомогу для придбання навчальної літератури у розмірі 850 грн. Випускникам із
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування при працевлаштуванні
надається грошова компенсація для придбання одягу і взуття на суму: 680 грн. - без опіки;
272 грн. - з опікою. При працевлаштуванні випускникам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування надається одноразова грошова допомога в розмірі
шести прожиткових мінімумів. На період літніх канікул державою забезпечується щорічне
безкоштовне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в
таборі відпочинку (за бажанням учня). Учні, які не виїжджають до місць організованого
відпочинку влітку, отримують і стипендію, і компенсацію на харчування. Учням із числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення ними 18річного віку, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 1810 грн. у відділах
освіти районної (державної) адміністрації, де дитина набула статус. Згідно поданих заяв та
клопотань майстрів виробничого навчання, класних керівників із економії
стипендіального фонду дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
надається матеріальна допомога (згідно Постанови матеріальна допомога на рік повинна
складати не менше 136,00 грн.). Під час виробничого навчання та виробничої практики на
підприємствах учням із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
виплачується 100 % заробітної плати (згідно ст.8 Закону України від 13.01.2005 № 2342
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»).
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування для безкоштовного
проїзду в міському та приміському транспорті надаються Єдині квитки. Діти-сироти та

діти, позбавлені батьківського піклування при досягненні 16-ріного віку, за сприяння
міської влади,урочисто отримують паспорти в міській мерії.
Згідно Закону України № 2402 від 26.04.2001р. «Про охорону дитинства», держава
гарантує працевлаштування осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, після закінчення навчання на підприємства, які надають місце проживання.
Протягом навчального року велась активна робота з соціального захисту учнів нашого
учбового закладу.
Соціальний паспорт учнів училища станом на 01.09.2014 року
- загальна кількість - 429 учнів
- діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 43
- напівсироти – 33
- діти з неповної сім’ї – 131
- обдаровані діти – 12
- діти – чорнобильці – 2
- діти з багатодітних сімей – 26
- діти з неблагополучних сімей – 13
- діти з особливими потребами – 3
- діти з малозабезпечених сімей – 1
- діти, які вчинили протиправні дії, та стоять на обліку в міліції – 6
- діти з сімей вимушених мігрантів - 1
З цими учнями велась індивідуальна робота соціальним педагогом, майстрами
виробничого навчання, класними керівниками та представниками адміністрації. Протягом
навчального року при допомозі культурно просвітницького Центру «Нова Надія», було
організовано відпочинок дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування на
базі «Буковель» 4 чоловіка , відправлено на оздоровлення у Італію 1 учениця,
організовано екскурсію до м. Харків.. Також цього року організовано відпочинок для учня
– сироти якому не виповнилось 18 років у дитячому центрі відпочинку у м. Бердянськ з
26.06. по 20.07.2015р.
Робота з обдарованою молоддю.
Розроблено за затверджено План роботи з обдарованою молоддю училища, створено
творчу групу з питань організації роботи з обдарованими дітьми, розроблено методичні
рекомендації щодо роботи з обдарованими учнями. Ведеться результативна та активна
робота з такими дітьми. Проводиться заохочення обдарованих учнів. На обдарованих
учнів ведуться карти досягнень, оформлено банк обдарованих та здібних дітей училища,
створюються максимально сприятливі умови для розвитку обдарованих дітей.
З початку навчального року організовано вивчення дітей з високим рівнем знань;
забезпечується участь обдарованої молоді у обласних, регіональних та Всеукраїнських
творчих конкурсах; по закінчую ІІ семестру поновлено банк даних про обдаровану
молодь; проводиться залучення учнів училища до роботи в учнівському
самоврядуванні;учні залучаються до випуску училищної газети «Моторчик».

Фізичне виховання.
В училищі створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку
фізичних здібностей учнів. Один із напрямів цієї системи — мережа спортивних секцій:
волейбол, баскетбол, міні - футбол,шашки, шахи, настільний теніс. Учні нашого училища
стають призерами й переможцями спортивних змагань.
За звітний період учні ДНЗ «ЗВПУМ» приймали участь у 9 спортивно-масових заходах,
які проводились в училищі, та 8 заходах ,які проводились Запорізьким обласним
відділенням (філії) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України . Всього в
змаганнях прийняли участь 240 учнів.
Згідно затвердженого плану «Спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи з
учнями ДНЗ «ЗВПУМ» проводились наступні заходи:
спортивне свято присвячене відкриттю Спартакіади училища -80 учасників;
першість училища з міні-футболу 60 учасників;
тиждень фізичної культури та спорту – приймали участь всі учні училища;
участь збірної команди училища в легко атлетичному пробігу на «Набережній» -12
учасників;
- першість училища з міні-футболу;
- першість училища з стрітболу - 30 учасників;
- першість училища з волейболу -30 учасників;
- участь збірної команди училища в обласних Кубкових змаганнях з стрітболу -6
учасників;
- першість училища з шашок 15 учасників;
- участь збірної команди училища в Спартакіаді працівників ПТНЗ -12учасників;
- першість училища з шахів-15 учасників;
- першість училища з настільного тенісу – 16 учасників;
- товариський матч з футзалу з командою учнів СШ №77;
- проведення змагань Весняного Кубку училища з міні - футболу присвяченого пам’яті
старшого майстра училища З.А.Христова -48 учасників;
- участь збірної команди училища в Олімпійському дні в Запорізькій області -10
учасників
- День здоров’я на острові «Сідластий» 30 учасників.
З учнями регулярно проводяться просвітницька робота щодо здорового способу життя;
згідно медичного огляду сформовано групи на уроках фізичного виховання; організовано
оздоровчі заняття з учнями , які віднесені, за станом здоров’я до спеціальної медичної
групи; проведено першість училища з міні – футболу,волейболу, шашок.
-

Робота гуртків, клубів, об’єднань, спортивних секцій.
Спортивна робота в училищі проводиться згідно календарного плану спортивномасових заходів училища, обласного відділення Комітету з фізичного виховання та
спорту МОН України.
Робота різноманітних секцій налічує в своїх рядах 118 учнів, а саме: баскетбол – 15
учнів, волейбол – 18 учнів, настільний теніс – 20 учнів, шахи – 15 учнів,шашки – 15 учнів,
міні - футбол – 20 учнів, аеробіка - 15 учнів.

В училищі працюють гуртки : хореографічний -12 учнів, тістопластики – 7 учнів,
вишивки – 11 учнів, художнє слово - 15 учнів, загальна кількість зайнятої молоді в
гуртках 45 учнів. За період існування гуртків наші учні досягли наступних результатів:
 в обласній виставці – конкурсі з декоративно – ужиткового і образотворчого
мистецтва «Знай і люби свій край» у номінації «В’язання спицями, гачком» експонат
учениці групи 18/13 Бригадир Наталія, «Весняний подих» посів І місце, , у номінації
«Інші техніки виконання» експонат учня групи 1/14 Лисенко Микити ,Симфонія
кохання» посів ІІІ місце.
Крім того в училищі працюють 10 предметних гуртків: «Берегиня» - 7 учнів,
англійської мови та літератури – 6 учнів, «Хіміку – цікавікус» - 9 учнів, «Юний фізик» - 5
учнів, «Електромонтер» - 10 учнів, «Будь кращим з «Мотор Січ» - 11 учнів, «Юний
зварювальник» - 12 учнів, «Інформаційна світова мережа» - 11 учнів, «Поліглот» - 6 учнів,
«Молодь і політика» - 12 учнів , що загалом складає 89 учнів.
Загальна зайнятість учнів у позаурочній роботі 252 учнів або 58,3% загального
контингенту. До гурткової роботи залучено 9 учнів-сиріт. Учасники гуртків залучаються
до участі у профорієнтаційній роботі, у проведенні свят навчального
закладу,загальноміських розважально-художніх та спортивно-масових заходах.
Робота з учнями, що мешкають в гуртожитку.
Учні нашого училища мешкають у гуртожитку ДНЗ «Запорізьке МВПУ», за адресою:
вул. Виробнича, 2д.. На 1 вересня 2014 року в гуртожитку проживало 195 учнів. Щороку
складається річний план виховної роботи в гуртожитку, який затверджується на серпневій
нараді і є складовою частиною загально училищного плану виховної роботи. Також
складаються щомісячні плани виховної роботи в гуртожитку. В них відображені загально масові заходи, індивідуальна робота з учнями, робота з батьками. В гуртожитку були
проведені такі організаційні заходи:загальні збори учнів, які мешкають в гуртожитку, на
якому учні ознайомились з Правилами поведінки в гуртожитку та розкладом дня, була
обрана Рада гуртожитку, яка проводить засідання один раз на місяць, на яких
розглядаються
різні
важливі
питання:
господарчі,
дисциплінарні
та
організаційні;регулярно проводяться виховні бесіди на правову тематику, про здоровий
спосіб життя та інші.
Виховна робота у гуртожитку ведеться по наступним напрямкам: патріотичне
виховання, розвиток національної свідомості, ціннісно–орієнтовна діяльність,
превентивне виховання, формування здорового способу життя, моральне виховання,
трудове та екологічне виховання, робота з батьками. Художньо-естетичне виховання
починається із залучення учнів до театралізованих вечорів, конкурсів художньої
самодіяльності, під час участі в заходах учні розкривають свій потенціал, свої можливості
та таланти, вчаться складати сценарії, майструють костюми. Для того, щоб прищеплювати
учням любов до рідної землі, рідної мови, поглиблювати їх знання в народних традиціях і
обрядових свят в гуртожитку були проведені бесіди, які надавали учням можливість
доторкнутися до історії свого народу, до свого коріння. Екологічне та трудове виховання
втілюється в життя через розведення квітів в кімнатах ,проведення санітарних днів
щосереди та щоп’ятниці. За прибиранням кімнат слідкують не тільки комендант і
вихователі, а й самі учні.
Робота бібліотеки.

Кумулятивна – вчасно оформлено замовлення на підручники, посібники та періодичні
видання. За рахунок бюджетних коштів поповнено бібліотечний фонд (Посібники –7 од.,
підручники – 180 од., періодичні видання – 35 найменувань).
Встановлено каталожну шафу, оформлено шість полиць для виставкового матеріалу.
Створено картотеку періодичних видань та тематичний каталог.
Оформлено інформаційні стенди «Конвенція ООН про Права дитини», «Юридична
відповідальність», «Основи конституційного ладу України».
Сервісна - регулярно на сайті училища розміщується інформація про нові надходження
літератури та книжкові виставки, що діють у залі бібліотеки. Видано понад 1300
примірників підручників, посібників, періодичних видань та ін.
Науково-методична - Проводиться науково-дослідницька робота в галузі нових
інформаційних технологій, аналізується можливість та шляхи створення електронної
бібліотеки навчального закладу. На сайті училища створено розділ «Електронні
підручники».
Відвідано обласні семінари-практикуми бібліотекарів ПТНЗ Запорізької області за
темами: «Використання комп’ютерних технологій в роботі бібліотеки» (м. Мелітополь) та
«Використання інформаційно-електронних ресурсів у бібліотеці» (м. Запоріжжя).
Семінар-тренінг від фіналістки програми «Сучасний бібліотекар». Виступ на семінарі з
питанням «Обмін досвідом». Участь у міському конкурсі соціальної реклами
Навчальна - Проведено бібліотечні уроки: «Перший візит до бібліотеки» (для учнів
першого курсу); «Правила роботи з книгою».
Просвітницька - За звітний рік у залі бібліотеки організовано виставки матеріалів
до пам’ятних та знаменних дат:
- 245 років від дня народження Івана Петровича Котляревського;
- 120 років від дня народження Олександра Петровича Довженка;
- Міжнародний день пам'яті жертв фашизму;
- 150 років від дня народження Михайла Михайловича Коцюбинського;
- День українського козацтва;
- День визволення України від німецько-фашистських загарбників;
- 170 років від дня народження Фрідріха Ніцше;
- Річниця дня народження Т. Г. Шевченка;
- 200 років від дня народження Михайла Юрійовича Лермонтова;
- День української писемності та мови;
- День пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр.;
- 125 років від дня народження Остапа Вишні;
- Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
- 80 років від дня народження Василя Андрійовича Симоненка;
- День Соборності України;
- 225 років від дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського;
- День ушанування учасників бойових дій на території інших держав;
- День Перемоги у Великій Вітчизняній війні та ін.
Та тематичні виставки до:
 Дня Рідної мови;
 Дня людей похилого віку;
 «Хортиця – острів святилищ»;

 «СНІД – загроза людству» та ін.
Постійно діють виставки:
- «Запоріжжя – край козацької слави»;
- «Новини «Мотор-Січ»;
- «У здоровому тілі – здоровий дух»;
- «На допомогу викладачу, методисту, майстру»;
- «Новинки сучасної літератури».
Виховна - За звітний рік бібліотекарем організовано та проведено 9 відкритих виховних
заходів:
 «День працівників освіти»;
 «Благодійний концерт «Подаруй дитині мрію»;
 «Всесвітній день боротьби зі СНІДом»;
 «Мова – серце нації».
У співпраці з викладачами та майстрами проведено:
 перший урок на тему «Україна – єдина країна!» (викладач Гуліна Ю.С.);
 тиждень машинобудівних професій (викладачі Захаренко Г.С.,
Левченко М.О.);
 Святковий захід присвячений Дню Святого Валентина (викладач
Фандєєва С.О.);
 «Ми хочемо, щоб більше не було війни» до Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні
(викладач Єговцева О.В.);
 відкрита виховна година, присвячена всесвітньому Дню охорони праці (інженер з ОП
Єговцев О.Д.).
Координуюча - взаємодія з викладачами та працівниками училища для визначення
майбутнього замовлення літератури для бібліотечних фондів
Волонтерський рух.
В училищі працює волонтерська організація, яка тісно співпрацює з молодіжним
комітетом підприємства ПАТ «Мотор Січ». Її діяльність спрямована на допомогу
ветеранам Великої Вітчизняної війни, ветеранам праці, людям похилого віку. Так на
передодні дня визволення міста Запоріжжя та Дня Перемоги учні нашого училища взяли
участь у заходах до дня інваліда, привітали ветеранів війни, закріплених за навчальним
закладом з святами. У грудні місяці учні та працівники училища прийняли участь у
благодійній акції «Подаруй дитині Різдво» спрямованій на гуманітарну підтримку
цивільного не евакуйованого населення зони АТО (Донецька область) організованій
Волонтерським рухом «Крила щедрості та турботи» при підтримці Благодійного фонду
«Міжнародне партнерство» за що училище та окремо троє учнів отримали Подяку від
Благодійного фонду. На сьогодні проводяться благодійні акції з надання допомоги воїнам
АТО. Так учнями та працівниками закладу була зібрана та передана допомога у вигляді
продуктів харчування, теплого одягу, панчіх, рукавиць, проводили збір макулатури для
надання допомоги учасникам АТО. Ведеться тісна співпраця з Шевченківською районною
організацією Товариства Червоного Хреста України результатом якої є грамота колективу
училища. Кожного року училище приймає участь у акції «Назустріч Мрії ІІІ» за що цього
року ми отримали подяку від Міжнародного благодійного фонду «Сильні Духом».

Доброчинність.
 Брали участь в благодійній акції «Серце до серця» на суму 300 грн.;
 «За чисте довкілля» (прибиралась територія навколо корпусу училища, острову
Сідластий);
 Кожного року училище приймає участь у акції «Назустріч Мрії ІІІ» за що цього
року ми отримали подяку від Міжнародного благодійного фонду «Сильні Духом» перераховано 400 гривень.
 «Пташине царство Запоріжжя» за що були нагородженні почесною грамотою.
Участь в конкурсах:


1.
2.
3.
4.
5.
6.



Стипендію облдержадміністрації отримує учень групи № 3/12 Грищенко Дмитро;
Стипендію обдарованої молоді отримують
гр..1/14 Бєліченко Владислава
гр..3/13 Грищенко Дмитро
гр..10/12 Огли Садко
гр..11/14 Чепурний Сергій
гр..17/14 Шандиба Іван
гр..17/14 Духов Максим
Взяли участь у міжнародному конкурсі шкільних медіа.
За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – виставки з
декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» у
номінації «Художня вишивка» робота учениці групи № 18/13 посіла почесне І
місце, у номінації «Інші техніки виконання» експонат «Неопалима купина
України» ученя групи №1/12 , посів ІІІ місце.
Принесли нам нагороди і наші спортсмени:
 збірна училища з міні – футболу - ІV місце в обласних змагання учнівської молоді
ПТНЗ;
 збірна училища з волейболу - ІІ місце в обласних змагання учнівської молоді
ПТНЗ;
 збірна училища з шашок - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;
 збірна училища з шахів - І місце в обласних змагання учнівської молоді ПТНЗ;
 збірна училища з настільного тенісу - ІV місце в обласних змагання учнівської
молоді ПТНЗ;
У цьому навчальному році в училищі провели такі відкриті виховні заходи:










Свято Першого дзвоника.
Проведено перший урок «Україна – єдина країна».
Училищна спартакіада
Вечір знайомств в гуртожитку
Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти
День визволення Запоріжжя
СНІД – не спить
Є така професія – Батьківщину захищати
Вони такі як ми до міжнародного Дня інвалідів




















Голодомор 32-33 років геноцид українського народу
Новорічний концерт
Звітний концерт художньої самодіяльності
Тетянин День – День студента
День Соборності та Свободи України
День пам’яті Героїв Крут
Твій біль Афганістан
З Любов’ю у серці до Дня Святого Валентина
Святковий концерт присвячений Міжнародному Жіночому Дню
День сміху
Наш біль – Чорнобиль
День Перемоги.
День Матері
Відкриття тижня професії електрогазозварник
Відкриття тижня верстатних та слюсарних професій
Відкриття тижня світової літератури
Закриття тижня охорони праці
Шевченківські читання.
Протягом року були проведені тиждень правових знань, тиждень боротьби з
курінням, тиждень боротьби зі СНІДом та Віч інфекцією, проведено акцію «16 днів
проти насильства».Регулярно учні училища випускали стіннівки .
21. Робота адміністративно-господарчої частини.

Будівлі училища прийняті в експлуатацію 38 років тому. Але незважаючи на великий
вік та зношеність, адміністрація разом з
колективом постійно працює
над
удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.
Основною задачею АГЧ є створення належних умов для навчання учнів на
теоретичному та виробничому навчанні, створенні комфортних умов для роботи майстрів
виробничого навчання та викладачів, а також належних умов для проживання учнів у
гуртожитку.
В 2014-2015 навчальному році були проведені наступні роботи:
І – за планом:
1. Промивка всієї системи опалення.
2. Своєчасне підключення і забезпечення всіх споруд теплом на протязі усього
опалювального сезону 2014-2015 р.р.
3. Силами учнів і майстрів виробничого навчання проводилось постійно (восени і
навесні)прибирання ділянок та газонів училища.
4. Проведено косметичний ремонт на 5 поверсі гуртожитку.
5. Проведено ремонт коридору 4 поверху навчального корпусу.
6. Відремонтовані санвузли навчального корпусу.
ІІ – Починаючи з січня 2015 року казначейство почало проплачувати наші рахунки.
Завдяки цьому ми змогли виконати поза плану наступні роботи:
1. Ремонт методичного кабінету в навчальному корпусі, навчальних кабінетів № 25,
30, 36.

2. Ремонт умивальника біля їдальні.
3. Ремонт коридору на 4 поверсі в навчальному корпусі.
4. Придбано і встановлено карнизи на І і ІІ поверсі і тюль в коридорах на 3 і 4
поверхах навчального корпусу.
5. Заміна 22 старих дерев’яних на пластикові вікна на 2-му поверсі навчального
корпусу.
6. Силами викладачів і майстрів виробничого навчання та учнів проводились тижні
генерального прибирання навчальних класів і навчальних виробничих майстерень.
7. Силами майстрів виробничого навчання і учнів постійно (восени і навесні)
проводилось прибирання ділянок і газонів території училища.
ІІІ- Готуючись до нового 2015/2016 навчального року нами вже зроблено:
1. Ремонти в навчальних кабінетах 3,14,22,32,37,38, 39 (планується в кабінетах №11,
27, 28).
2. Ремонт майстерень виробничих майстерень:
- слюсарна №2;
- електромонтажна;
- токарна №1;
- фрезерна.
3. Ремонт в кімнатах гуртожитку: №415, 434, 414, 429, 523, 536, 516, 517, 431, 432,
418, 419.
4. Замінено 4 дерев’яних старих дверей на пластикові в загально-побутовому корпусі.
5. В холі І поверху в загально-побутовому корпусі почали ремонт.
6. Придбано будівельну висотну конструкцію, завдяки чому маємо можливість
пофарбувати вікна з вулиці, зробити ремонт в холі на висоті 4- 6 м., в актовому залі
випрати штори, тюль.
Заплановано ще багато роботи до вересня 2015р. Все це можливо виконати тільки
завдяки Вашій сумлінній праці.
22.Фінансово – господарська діяльність.
Загальний фонд.
ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» фінансується за рахунок субвенцій на підготовку робітничих
кадрів з державного бюджету та частково за рахунок обласного бюджету. Затверджено
кошторисом на період з 01 вересня 2014 року по 30 червня 2015 року видатки на загальну
суму – 7 075 157 гривень 00 копійок, з них:
- 2 914 836,00 грн. на оплату праці працівників, в т.ч. допомога на оздоровлення
педагогічним працівникам – 71182,84 грн. ;
- 1026123,00 грн. нарахування оплату праці працівників;
- 20570,00 грн. - грошова компенсація для придбання одягу, взуття, м'якого інвентаря і
обладнання учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 607477,00 грн. для харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- 927333,00 – комунальні послуги та енергоносії;
- 1508179,00 грн. – стипендія;
- 37476,00 грн. – матеріальна допомога при працевлаштуванні учнів з числа дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування.

- 5775,00 – кошти для оздоровлення дітей.
Спеціальний фонд. Надходження:
За період з 01.09.2014 по 23.06.2015 на наші спеціальній рахунки, які відкриті в органах
державного казначейства на дійшло 778474,98 гривні, з яких:
- 101602,55 гривень – за навчання безробітних («МОТОР-СИЧ»);
- 44598,13 гривень – від оренди державного майна (укрпошта, Астеліт, дитяча
поліклініка, Дарниця);
- 486 979,95 гривні – від виробничої практики;
- 145 294,35 гривень – від мешканців гуртожитків.
Станом на 23.06.2015 року на спеціальних рахунках відкритих в органах державного
казначейства залишок коштів становить – 577205,24 грн.
Видатки спеціального фонду:
60467,79грн. – заробітна плата;
21949,80 грн. – нарахування на заробітну плату;
253113,57 грн. – комунальні послуги та енергоносії;
1233,79 грн. – відрядження;
5555,59 грн. – податок за землю;
19103,32 грн. – періодичні видання;
50343,19 грн. – будматеріали;
90035,37 грн. – господарські товари;
4306,45 грн. – канцелярія;
8091,00 грн. – стенди;
7662,83 грн. – вікна 3 штуки;
53457,09 грн. – двері 4 штуки + 1великі;
4883,45 грн. – вивезення ТВП;
5884,40 грн. – заправка картриджів;
8000,00 грн. – супроводження програмного комплексу;
17000,00 грн. – юридичні послуги;
6700,31 грн. – послуги зв’язку;
1527,60 грн. – реклама;
1026,00 грн. – послуги по реєстрації будинків та споруд;
408,00 грн. – ліцензійна експертиза;
130750,79 грн. – ремонт покрівлі ½ частини гуртожитку;
72757,47 грн. – поточний ремонт кабінету №13;
23392,49 грн. – поточний ремонт холу 1–го поверху загально-побутового корпусу.
23. Аналіз розгляду звернень громадян за 2014-2015 навчальний рік. Наслідки
розгляду.
За 2014-2015 навчальний рік було розглянуто 16 звернень громадян. Всі питання були
вирішені.
Щорічно у червні місяці звітую перед колективом про проведену роботу. Роботу
визначено такою, що відповідає високому рівню та умовам контракту.

Директор

М.А.Єрмаков

