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«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник»
Базь Олександра Станіславовича
перед колективом і громадськістю
про підсумки роботи в 2015-2016 навчальному році
Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися
сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу, оцінити діяльність
виконуючого обов’язки директора протягом 2015–2015н.р. відповідно до
Положення про порядок звітування керівників професійно-технічних
навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та
громадськістю.
Як виконуючий обов’язки ПТНЗ, у своїй діяльності протягом звітного
періоду я керувався Конституцією України, Законами України «Про Освіту»,
«Про професійно-технічну освіту», Статутом училища, Правилами
внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ПТНЗ,
законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують
роботу керівника ПТНЗ.
ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» діє на підставі Статуту.
Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище
«Моторобудівник» є атестованим навчальним закладом за рішенням
акредитаційної комісії від 01.14.03.2016р., протокол №120 (наказ МОН України
від 14.03.2016р. №434-Л), свідоцтво про атестацію РД №040670. В наявності
ліцензія про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням первинної
професійної підготовки, професійно-технічного навчання, перепідготовки та
підвищення кваліфікації за робочими професіями, серія АЕ №636671
Для того, щоб бути успішним на ринку праці, який зараз переважно
залежить від сучасних виробничих технологій, оперативного обміну
інформацією, необхідно володіти професійними ключовими компетенціями. А
перехід від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян
потребує запровадження навчання за сучасними педагогічними та виробничими
технологіями.
Права та обов’язки покладені на мене зобов’язують забезпечити:
- проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів
якості освіти;
- високоефективне і стійке фінансово-економічне , господарське
становище;
- додержання умов колективного договору;
- вжиття заходів, щодо створення безпечних умов праці;
- ефективне використання державного майна;
- виконання державного замовлення щодо підготовки кваліфікованих
робітників;
- своєчасне подання всіх форм звітності.

Виконання всіх цих завдань неможливе без постійної і злагодженої
роботи всіх служб училища з метою підвищення рівня організації навчальновиховного процесу в закладі, а це:
- охоплення активним навчанням учнів;
- вжиття заходів, щодо здобуття повної загальної середньої освіти;
- створення умов для варіативного навчання;
здобуття якісної професійної освіти, та першої робітничої професії.
Одним з найважливіших завдань, яке ставить перед собою колектив
нашого навчального закладу є:
- формування позитивного іміджу системи професійно технічної освіти і
зокрема свого училища;
- формування позитивного іміджу робітничих професій;
- мотивування молоді до технологічного напрямку навчання.
З цією метою педколектив намагається:
- забезпечити якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників
конкурентоспроможних на регіональному ринку праці;
- активно, творчо долучатися до педагогічних інновацій, з оптимізмом
дивитися в завтрашній день;
- формувати і розвивати моральні цінності особистості;
- працевлаштовувати учнів за фахом;
- прагнути закріплення випускників на робочих місцях.
У своїй роботі у 2015-2016 навчальному році навчальний заклад
керувався планом роботи, який виконано на 98%. Педагогічний колектив
училища працював над проблемами:
1. Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів,
підвищення результативності та якості навчального процесу шляхом
впровадження освітніх технологій.
2. Поліпшення навчально-виробничої діяльності навчального закладу та
підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів.
Для вирішення поставлених завдань в училищі має працювати
висококваліфікований педагогічний колектив, який швидко реагує на зміни в
суспільстві, виробництві, науці. Який має відповідну професійну освіту та
професійно - педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан який дає
змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.
Всього працюючих 71 чол. (в тому числі знаходяться у відпустці по
догляду за дитиною – 4 особи).
Педагогічних працівників – 36 осіб(51%)
з них жінок 28 осіб (78%)
чоловіків 8 осіб (22%)
В училищі затверджено штатний розпис.
В училищі працюють:
Майстрів виробничого навчання – 12чол.
Викладачів – 15 чол.
Адміністрація - 3 чол.
Інші педагогічні працівники – 9 чол.

Мають вищу освіту
Мають незакінчену вищу освіту (ПТУ, технікуми)
продовжують навчання
в тому числі здобувають другу освіту
в магістратурі

28 чол.
6 чол.
2 чол.

78%
17%
5%

1 чол.

2%

Відповідність базової фахової освіти викладачів – 100%
Відповідність кваліфікаційного розряду рівню професійної підготовки
майстрів виробничого навчання – 100%
Майстри виробничого навчання, які мають 2 і більше кваліфікації –5 осіб.
Кваліфікаційний склад педагогічного колективу
Кваліфікаційна категорія
«Спеціаліст вищої категорії»
«Спеціаліст І категорії»
«Спеціаліст ІІ категорії»
«Спеціаліст»
«Вчитель-методист»
«Старший викладач»
«Майстер виробничого навчання
І категорії»
«Майстер виробничого навчання
ІІ категорії»

Кількість працівників
Відсоток від загальної кількості педколективу
7
19%
3
9%
9
25%
17
47%
Мають педагогічні звання:
2
6%
6
17%
5

14%

2

5%

Якісний склад педагогічного колективу за віковими групами
До 30 років
Від 30 до 50 років
Від 50 до 60 років
Понад 60

8
10
15
3

22%
28%
42%
8%

11
4
9
10
2

31%
11%
25%
28%
5%

Мають педагогічний стаж
До 5 років
До 10 років
До 20 років
До 30 років
Понад 30 років

У 2015-2016 н.р. було атестовано 9 педагогічних працівників.
З них:
Присвоєно категорію «Спеціаліст ІІ категорії» - 2 чол.
Присвоєно педагогічне звання «Старший викладач» - 4 чол.
Підтвердили вищу категорію – 1 чол.
Підвищили тарифікаційний розряд - 2 чол.
Протягом навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації:
Викладачі - 1 чол.
Майстри виробничого навчання – 2 чол.
Контингент учнів
Контингент учнів станом на 01.09.15 становив 415 учнів. Усі учні
навчаються за державним замовленням.
З них набір 2015р. – 155 учнів. Виконання плану держзамовлення – 83,8%
за всіма напрямами підготовки.

Перехідний контингентна 1.06.2015 складав 261 учнів.
На ІV курсі – 54 учень
На ІІІ курсі - 70 учнів
На ІІ курсі – 136 учнів
На І курсі – 155 учнів (з них ТУ – 73 учнів)
Випуск: план – 144 чол.
факт – 137 чол.
Дипломи кваліфікованих робітників отримують - 120 чол., в тому числі з
відзнакою – 7 чол.
Протягом 2015-2016 н.р. зі складу учнів відраховано – 21 учень – 5,06%
- переведення до іншого навчального закладу – 5 осіб – 1,20%,
- працевлаштування – 2 особи – 0,48%,
- невиконання навчальних планів та програм – 9 осіб – 2,16%,
- переведення до інших ПТНЗ – 1 особа – 0,24%,
- в зв’язку зі смертю – 2 особи – 0,48%,
- порушення Правил внутрішнього розпорядку – 1 особа – 0,24%,
- з вступом до коледжу – 1 особа – 0,24%.
Навчальний процес в училищі включає теоретичне і практичне навчання,
яке здійснюється в одну зміну.
Стан організації навчально-виробничої роботи,
додержання вимог
державних стандартів освіти.
Основними навчально-методичними документами з планування
навчально-виробничого процесу в ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» є :
- робочі навчальні плани за професіями;
- робочі навчальні програми з навчальних предметів та професійнопрактичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами,
поурочно-тематичні плани з навчальних предметів;
- перелік навчально-виробничих робіт з професії на розряд;
- плани виробничого навчання виробничих груп на місяць;
- плани навчально-виробничої діяльності на семестр;
- плани уроків;
- розклад занять.
Робочі навчальні плани за професіями розроблені згідно з ДС ПТО з
підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, містять всі дані відповідно до
вимог щодо розробки навчальних планів та назву професії за державним
класифікатором професій ДК 003:2005
Організацію і контроль за навчально-виробничим процесом здійснюють
заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший майстер.
Планування навчально-виробничого процесу відбувається відповідно до наказу
МОН від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію
навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах».
В серпні 2015 року було переукладено договір з підприємством АТ
«Мотор Січ», на виробниче навчання та виробничу практику на 5 років. Крім
того було укладено договори на проходження учнями практики з ПАТ

«Запоріжтрансформатор»,
ПП «Волчек», ПП «Сімора»,
ТОВ»ВІК
Укрпродекспорт», Компанією «Техноелектро».
Навчальний рік 2015-2016н.р. було розпочато за новими затвердженими
робочими навчальними планами та програмами з 7 професій. Відповідно до
яких було підготовлено Пакети робочих навчальних планів та програм для
підготовки кваліфікованих робітників.
Розроблено робочі навчальні плани професійно – технічного навчання
робітників з професій «Токар», «Слюсар – інструментальник», «Електромонтер
з ремонту та обслуговування електроустаткування» на перепідготовку,
підготовку та підвищення кваліфікації.
Відповідно до листа НМЦ ПТО Запорізької області в училищі було
створено робочу групу з розробки стандарту для професії «Слюсар –
складальник двигунів», до якої увійшли: в.о. директора Базь О.С., заступник
директора з НВР Савінська Л.М., викладачі Захаренко Г.С., Левченко М.О.,
майстер виробничого навчання Сичевська Л.М.
Учні всіх професій під час проходження виробничої практики на
підприємствах міста забезпечені оплачуваними робочими місцями. Суми
залежать від виду діяльності, професії, рівня.
На протязі 2015-2016 н.р. велика увага приділялась виконанню плану
виробничої діяльності. На підприємстві АТ «Мотор Січ» середній заробіток
учнів в день складає 75 грн.. Найкращі показники по заробітках показали учні
груп:
№4/15 – 40183,40грн.- за 6 місяців - Лігун Л.Ф.
№ 8/15 - 46093,85грн.- за 8 місяців - Похилюк Г.М.
№ 14/13 - 62224,31грн.- за 10 місяців - майстер Валюх Т.І.
№13/14 - 51423,10грн. – за 10 місяців - майстер Копилов А.В.
В цілому по училищу заробітки по місяцях становлять:
червень

травень

квітень

березень

лютий

січень

6/12

грудень

1
2

листопа
д

№
групи

жовтень

№
з/п

вересень

Заробітки по місяцях
Всього

4 курс

3
4
5

6
7
8

9
10
11

2004,65 1845,23 2621,71 3793,55 2487,86 3010,03 4727,49 6809,19

27299,71

10/12 1645,07 374,31 1550
373,10
Всього 3649,72 2219,54 4171,71 4166,69 2487,86 3010,03 4727,49 6809,19

3942,48
31242,19

3/13
12/13
14/13
Всього

3 курс
2709,24 454,39 4036,01 6130,64 3987,32
1278,11 1030,64 4610,79 5741,84 1814,98
9568,18 3584,99 6238,43 7043,60 5660,86
13555,53 5070,02 14885,23 18916,08 11463,16
2курс
СПТУ
3847,04 4306,77 3390,90 3362,00 2540,81 3229,51 3666,93 3231,98
10429,56 5908,51 3082,67 3205,60 1871,27 4109,79 6124,29 4585,09
4370,09 1277,44 1301,00 1508,25 2589,68 2815,11 1151,57 1116,43
2952,17 2889,75 3318,50
4711,80 3689,54 2658,75
4975,37 5189,26 7460,95
12639,34 11768,55 13438,20

1/14
13/14
19/14
Всього 18646,69 11492,72 7774,57
11/14
15/14
16/14

8075,85

7001,76

10154,41 10942,79 8933,50

ТУ
2764,95 6839,07 8028,36 4325,76 2729,37 7543,84 6017,36
1739,68 3799,78 4908,48 2847,79 1490,96 3927,42 3200,45
1464,92 2974,34 6295,62 2297,04 2320,97 6173,47 1906,69

3532,82
861,58
5280,96
9675,36

2903,96
430,63
7221,71
10556,30

32914,80
26828,66
62224,31
121967,77

2130,65
6277,95
1073,72

2005,47
5828,37
518,88

31712,06
51423,10
17722,17

9482,32

8352,72

100857,33

38248,71
21914,56
23433,05

12

17/14
4056,30 3945,56 4316,03 2060,68
Всього 10025,85 17558,75 2348,49 11531,27 6541,30
Разом

14378,57
17644,73 11124,50

97974,89

28672,54 29051,47 31323,06 19607,12 13543,06 27799,14 22067,29 8933,50

9482,32

8352,72

198832,22

987,55
1699,54 6500,29 7613,84 6993,85
2352,72

1522,53
7146,96
4382,66

3386,95
10228,92
2266,76

5897,03
40183,40
9002,14

1699,54

10334,12

13052,15

15882,63

55082,57

5/15

ТУ
3134,45 4673,78 6989,07 1297,07

1428,14

1768,25

19290,76

7/15

1708,34 1708,34 2953,11 4091,85 1650,91 1090,92

2017,56

1499,80

16720,83

8/15

4449,12 5155,35 4537,27 9347,19 5136,12 4538,37

6449,24

6481,19

46093,85

1 курс
СПТУ

13
14
15

16
17
18
19

2/15
4/15
9/15
Всього

6500,29

7613,84

18/15

2835,44 3453,95 3453,95 7335,62 5816,86 1341,58

2399,92

4941,01

31578,33

Всього

8992,90 10317,64 14078,78 25448,44 19592,96 8267,94

12294,86

14690,25

113683,80

Разом:

8992,90

10317,64 15778,32 31948,73 27206,80 18602,06

25347,01

30572,88

168766,34

44961,60 43039,56 57925,87 47646,98 36879,26 77643,13 72917,66 45807,91

44504,69

49481,90

520808,50

Разом

Аналіз проведення ДКА показав, що цей рік теж дав гарні результати:
змістовні друковані роботи, високий рівень професійної майстерності показали
учні під час проведення кваліфікаційних пробних робіт, є схвальні відгуки про
підготовку учнів з підприємств, де вони проходили практику. Окремим учням
відразу запропонували працевлаштування.
Після здачі ДКА наступний етап і дуже важливий – працевлаштування
випускників. На сьогоднішній день відсоток працевлаштування наших
випускників становить 97%.
Формування стійкі професійних вмінь учнів продовжується і у позаурочній
діяльності під час проведення конкурсів професійної майстерності учнів в
рамках проведення декад методичних комісій професійного спрямування та
інтелектуальних, пізнавальних іграх тощо. Організація таких конкурсів в
училищі проводиться у відповідності з вимогами всеукраїнських, з метою
підвищення мотивації учнів до оволодіння робітничими професіями, розвитку
їх професійних та творчих здібностей.
У цьому навчальному році в майстернях нашого навчального закладу було
проведено конкурси професійної майстерності з професій:
- слюсарні професії;
- верстатників широкого профілю;
- електрогазозварників.
Переможці приймали участь в обласних конкурсах професійної
майстерності і посіли 2 місце з професії «електрогазозварник» та 3 місце з
професії «верстатник широкого профілю».
Протягом навчального року велася постійна кропітка робота в ЄДЕБО а
саме:
- введення усієї необхідної інформації та копії документів про освітню
діяльність училища (ліцензії, свідоцтва про атестацію та додатків до
них, статут, накази на призначення керівника, тощо);

Результати проведення ДКА
2015-2016 навчального року.
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- призначення відповідальної особи навчального закладу за створення
(формування) замовлень та внесення їх до ЄДЕБО;
- постійно підтримується повнота, достовірність та актуальність
інформації, у тому числі персональних даних, щодо руху учнів
(зарахування на навчання, переведення, відрахування, поновлення,
закінчення навчання тощо);
- організовується отримання та видача документів про професійнотехнічну освіту відповідно до створених (сформованих) замовлень;
- вноситься інформація щодо виданих дипломів та свідоцтв про
присвоєння робітничої кваліфікації випускникам.
Навчально - методична робота
Методична робота педагогічного колективі училища в 2015- 2016
навчальному році була направлена на узагальнюючий (підсумковий) етап
роботи над єдиною проблемою 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..».
Основні завдання, які ставилися:
Узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, вироблення
практичних рекомендацій.
1. Проведення творчих звітів МК про наслідки роботи над проблемною темою.
2. Проведення творчих майстерень кращих педагогів за результатами роботи
над проблемною темою.
3. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій.
4. Створення банку перспективного педагогічного досвіду.
5. Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей, панорами методичних
знахідок.
6. Проведення підсумкової науково-методичної конференції та педагогічної
виставки за підсумками роботи над проблемною темою.
7. Стимулювання і популяризація кращого досвіду.
У ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» здійснюється колективна та індивідуальна
методична робота. Робота педагогічної ради здійснювалась у відповідності з
річним планом, яким передбачено розгляд питань, що сприяють активізації
кожного педагога, підвищенню якості навчально-виховного процесу, творчій
співпраці викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів. Інструктивно методичні наради проводились систематично з різних питань стану навчальновиховного процесу.
Протягом року в училищі працювало 4 методичні комісії:
суспільно - гуманітарних дисциплін;
природничо-математичних дисциплін, фізичної культури та допризовної
підготовки;
класних керівників;
верстатних та слюсарних професій;
електротехнічних та електрогазозварювальних професій.
На засіданнях методичних комісій розглядалися такі основні питання, як:

- обговорення й затвердження плану роботи на 2015 – 2016 н. р.;
- опрацювання методичних листів Міністерства освіти і науки, програм,
вимог до планування та ведення документації;
- підготовка, проведення та результати училищних та обласних олімпіад;
- обговорення творчих уроків викладачів та майстрів виробничого
навчання, що атестуються;
- обговорення та узагальнення досягнень педагогічного досвіду;
- робота з обдарованими та невстигаючими дітьми;
- підготовка та проведення підсумкових контрольних робіт, зрізів знань по
окремих предметах, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання;
- організація позакласної роботи з предметів;
- звіти педпрацівників, що атестуються та досвід яких вивчається;
- обміну досвідом тощо.
Завдяки системній та плідній роботі голів методичних комісій очолювані
ними метод комісії провели заплановані виховні заходи, предметні декади,
конкурси
фахової
майстерності.
Організовано
наставництво,
взаємовідвідування уроків, Членами метод комісій вивчався і впроваджувався
передовий педагогічний досвід, нові педагогічні та сучасні виробничі
технології, розроблялися комплекси методичного і дидактичного забезпечення
навчання, аналізувався стан і результати навчання і виховання учнів тощо.
За підсумками поточного року в рамках узагальнюючого етапу вивчення
єдиної методичної проблеми навчального закладу була підготовлена збірка
методичних напрацювань педагогічних працівників училища «Методичний
альманах», куди увійшли напрацювання викладачів та майстрів виробничого
навчання, які атестувалися. Члени методичної комісії електротехнічних та
електрогазозварювальних професій узагальнили свій досвід роботи над єдиною
проблемою училища в методичному збірнику «Сучасний урок – основа
ефективної і якісної освіти» (мультимедійні презентації з предметів
матеріалознавство, допуски та технічні вимірювання, обладнання та технологія
зварювального виробництва).
Також були розроблені методичні напрацювання, які затверджені науково
- методичною радою НМЦ ПТО в ЗО педагогічними працівниками училища:
- Олешко К.С. «Позакласна діяльність як складова система фізичного
виховання учнів професійно - технічних навчальних закладів».
- Кириченко В.А. «Особливості роботи з обдарованими учнями на уроках
історії».
- Захаренко Г.С., Єговцева О.В. Методика проведення бінарного уроку на
тему «Ріжучі інструменти для токарних робіт» (за професією
«Верстатник широкого профілю»).
Свої методичні напрацювання викладачі та майстри виробничого
навчання розміщували на веб - ресурсах, «Методичному порталі»:
Мілочкіна Л. В.
- «Практика застосування психологічних тестів для виявлення
математичних здібностей учнів, рівня їх загального інтелекту та
розумової діяльності».

- Математичний турнір (до тижня математики).
- «Усні вправи до уроків з теми: «Елементи комбінаторики, теорії
ймовірності та математичної статистики».
Васечко Ю.А.: «Використання інформаційних і комунікаційних технологій на
уроках біології та географії».
Кириченко В.А.: «Варшавська угода та наслідки для України».
Українська Держава П.Скоропадського.
Українська центральна Рада. Дидактичний матеріал до уроків з історії України.
Українська революція. Мультимедійний супровід уроків з історії України.
Денікінський окупаційний режим в Україні. Дидактичний матеріал до уроків з
історії України.
Селянський повстанський рух. Дидактичний матеріал до уроку.
Левченко М.О. «Контроль зовнішніх циліндричних поверхонь».
Захаренко Г.С., Левченко М.О., Сичевська Л.М., Кісліцин С.Є., Безденєжних
Л.В. «Методика проведення конкурсу по слюсарним професіям».
Інноваційна , дослідницько – експериментальна , проектна діяльність
Протягом 2016 року наші педпрацівники прийняли участь у Сьомій
Міжнародній Виставці «Сучасні Заклади Освіти – 2016» та семінарі р рамках
проведення виставки «Формування сучасного освітнього середовища
професійно – технічного навчального закладу», ІІ Всеукраїнській науково практичній конференції «Розвиток сучасної природничо – математичної освіти:
реалії, проблеми якості. Інновації», обласному фестивалі проектів «Психологопедагогічний супровід створення безпечного інформаційного освітнього
простору».
Методичний тиждень
У грудні 2015 року в училищі було проведено методичний тиждень, під
час якого згідно з річним планом роботи було проведено семінар-практикум на
тему «Впровадження інноваційних технологій на уроках теоретичного та
виробничого навчання».
Майстер-класи
У лютому 2016 року був проведений відкритий бінарний урок на тему
«Інструменти для токарних робіт», який провели викладач англійської мови
Єговцева Олена Василівна та викладач предметів професійно-теоретичної
підготовки Захаренко Ганна Степанівна.
2016 рік оголошено Президентом України Петром Порошенком роком
англійської мови. Проведений урок стане початком впровадження англійської
мови при вивченні професій машинобудівного профілю. Викладачі іноземної
мови Волкова Ю. А., Єговцева О. В. та викладач спецтехнологій Захаренко Г.С.
вже два роки поспіль плідно працюють у цьому напрямі, готуючи з учнями
анотації до випускних робіт іноземними мовами.
Участь в обласних семінарах, школах передового педагогічного досвіду,
олімпіадах та конкурсах.
В поточному навчальному році педагогічні працівники училища брали
активну участь у обласних семінарах, школах передового педагогічного

досвіду, роботі експертних груп, які проводились Навчально-методичним
центром професійно-технічної освіти в Запорізькій області. У вересні 2015 року
на базі училища відбулося засідання обласної експертної групи викладачів
фізичної культури», у жовтні 2015 - обласний семінар - практикум голів
методичних об’єднань класних керівників, у лютому 2016 - обласний семінар практикум з професії «Верстатник широкого профілю», у березні 2016 року
обласна олімпіада з предмета «Історія України», у квітні 2016 – обласний
семінар – практикум бібліотекарів ПТНЗ .
Згідно плану науково - методичної роботи НМЦ ПТО в ЗО педагогічні
працівники училища брали участь у семінарах-практикумах:
- викладачів фізико-математичних дисциплін;
- викладачів інформатики;
- викладачів суспільних дисциплін;
- викладачів української 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;
- старших майстрів;
- заступників директорів з НВР;
- заступників директорів з ВР;
- методистів.
Особлива увага приділяється роботі з починаючими викладачами та
майстрами виробничого навчання. За кожним з них закріплено наставника з
числа досвідчених працівників училища. При методичному кабінеті діє школа
починаючого педагога, на засіданнях якої розглядаються питання ведення
навчально-плануючої документації, організації навчально-виховного процесу,
проводяться психолого-педагогічні тренінги. Доброзичливе ставлення до
молодих колег, можливість кожного дня отримати консультацію з різних
актуальних питань педагогічної діяльності прискорюють процес їх адаптації у
колективі, створюють сприятливий морально-психологічний клімат.
Організація роботи з обдарованими учнями
Особливий відповідальний напрямок роботи педагогічного колективу - це
робота з обдарованими дітьми, яка проходить на засадах гуманізму, демократії,
із застосуванням нових підходів до організації навчального процесу з
утвердженням педагогіки особистості, де розкриваються та реалізовуються
різноманітні таланти та здібності учнів.
Для кращої результативності роботи в училищі створено «банк даних»
обдарованих учнів, який кожного року поповнюється новими молодими

особистостями. Для узгодженої роботи адміністрації училища, викладачів,
соціального педагога в навчальному закладі, як і в кожного із викладачів,
розроблені заходи по роботі з даною категорією учнів.
Результати роботи з обдарованою молоддю розглядаються на засіданнях
педагогічних рад, методичних комісій, де визначаються основні напрямки
поглиблення знань, удосконалення вмінь та навичок учнів під час виконання
вправ, диференційованих за двома рівнями - основним та підвищеним, що
передбачається завданнями ЗНО.
Викладачі навчального закладу активно залучають учнів до пошукової
діяльності, опрацювання додаткової літератури та джерел Інтернету.
Стимулювання пізнавальної діяльності учнів відбувається шляхом
залученням їх до факультативних занять, організації та проведення тематичних
тижнів, конкурсів професійної майстерності, участі в предметних олімпіадах,
проведенні нестандартних уроків, де вихованці мають можливість поглибити і
розширити свої знання, а в кінцевому результаті - підвищити якість навчальних
досягнень:
- У І етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра
Яцика;
- У І етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка;
- І етап ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому
Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» в
номінації «Література», «Історія України і державотворення»;
- обласній олімпіаді з предметів «Німецька мова» (10 місце), «Історія
України» (19 місце);
- в ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
серед учнів професіонально-технічних навчальних закладів з професії
«Електрогазозварник» (2 місце);
- II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед
учнів професіонально-технічних навчальних закладів з професії
«Верстатник широкого профілю» (3 місце).
В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами змістовно
працював методичний кабінет. В педкабінеті сконцентровані нормативні
документи, матеріали з досвіду роботи кожного педпрацівника, матеріали
діяльності методичних комісій тощо.
Вважаю, що в наступному році головним у здійсненні методичної роботи
має бути підвищення професійної компетентності педагогічних працівників з
використанням таких інноваційних форм методичної роботи, як майстер-класи,
семінари-тренінги, школи позитивної мотивації тощо. У роботі методичних
комісій необхідно змінювати одноманітні форми роботи на засіданнях, де
переважає теоретичне вивчення питань, недостатньо практичних заходів, не є
конкретними прийняті рішення. Планувати роботу методичних комісій
необхідно виходити з потреб і запитів педагогічних працівників, для їх
вивчення, зокрема, проводити діагностичне опитування, виносити на засідання
актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів, що дало б

можливість урізноманітнювати форми проведення засідань, більше проводити
відкритих уроків, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів;
активніше залучати педагогів до випуску методичних посібників з досвіду
роботи. Продовжимо і надалі практикувати звітування голів методичних
комісій на засіданнях педагогічної ради.
Вимогою сьогодення є укладання творчого портфоліо педагога – колекції
кращих конспектів уроків, сценаріїв, позаурочних заходів, цікавих педагогічних
знахідок та систематизація досягнень викладачів, майстрів виробничого
навчання і їх вихованців.
Щорічно проводилась курсова перепідготовка, стажування, атестація
педпрацівників, наслідками якої є: в цілому по навчальному закладу в 20152016 навчальному році було атестовано 9 педагогічних працівників, з них - 4
позачергово (9,3 %) від загальної кількості працюючих, 3 - чергова (6,9 %) та 2
(4,6 %) майстра виробничого навчання підвищили тарифний розряд.
За останні 5 років, починаючи з 2011 року, в навчальному закладі
спостерігається тенденція збільшення кількості вищої та другої категорій. Це
пояснюється зростанням кількості досвідчених педагогів. Не було жодного
випадку зниження кваліфікаційної категорії за наслідками атестації.
Порівняльна характеристика якісного кваліфікаційного кадрового складу
педпрацівників навчального закладу протягом 2011-2016 рр.
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«керівник гуртка методист»
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тарифні розряди

-

-

Підвищення результативності освітньої діяльності потребує забезпечення
системного контролю ефективності різних напрямків роботи педколективу. З
метою забезпечення внутріучилищного контролю за навчально-виховним
процесом, ефективністю науково-методичної діяльності педпрацівників
щорічно розробляється «Єдиний план методичної роботи», графік
внутріучилищного контролю, які є складовими загальноучилищних
контрольних заходів. Результати контрольних перевірок розглядаються на
засіданнях методичних комісій, раді керівництва, відображаються у рішеннях
педагогічної ради, наказах по училищу, враховуються під час співбесіди з
педагогічними працівниками за підсумками навчального року, атестації
викладачів та майстрів виробничого навчання.
Впродовж 2015-2016 н. р. з метою перевірки виконання навчальних
планів і програм здійснювалась робота з програмами, поурочно-тематичним
плануванням викладачів, співбесіди з ними, вивчення записів у журналах
обліку теоретичного навчання, ведення зошитів учнями.
Проведені уроки, а також контрольні, лабораторні та практичні роботи в
усіх групах виконані відповідно навчальним програмам. Форми і види
діагностування навчальних досягнень учнів за навчальний семестр, навчальний
рік відповідають вимогам.
Аналізуючи навчальну діяльність слід відмітити, що для того, щоб учням
дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному
уроці наші викладачі намагаються створювати всі умови для розвитку
здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних
видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями
педагоги пропонували і такі, які вимагають мислення, творчих пошуків,
оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні
завдання допомагають нашим викладачам розвинути в учнів пізнавальні
процеси — пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого
характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле
застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти
мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і
життєвих задач. Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на
уроках - це зацікавлення учнів навчальною працею й утримання цього інтересу.
Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості,
становлення її фізичного та морального здоров'я, яке є одним зі стратегічних

завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною
розвитку освіти України в XXI столітті, є можливим.
В кінці навчального року були проведені моніторингові дослідження
навчальних досягнень і якості знань учнів:
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Поряд з позитивними змінами в навчальній роботі є і недоліки, а саме:

- недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі в відбіркових турах
предметних олімпіад, недостатньо призерів обласного рівня;
- необхідно активізувати форми роботи предметних гуртків з метою
зацікавленості учнів до предметів;
- проводити більш активну науково-дослідницьку роботу;
- всім викладачам - предметникам активізувати роботу з учнями, які мають
високий та достатній рівень знань з метою розвитку їх інтелектуальних
можливостей
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 та Авіаційним коледжами 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, 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.
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 дітейсиріт 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 дітям-сиротам 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 18-річного 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 01.09.2015 року
- загальна кількість - 415 учнів
- діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 45
- напівсироти – 33
- діти з неповної сім’ї – 131
- обдаровані діти – 12
- 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 – 3
- діти з сімей вимушених мігрантів - 2
З цими учнями велась індивідуальна робота соціальним педагогом,
майстрами виробничого навчання, класними керівниками та представниками
адміністрації. Протягом навчального року було відправлено на оздоровлення у
Італію 2 учня, організовано екскурсію по м. Запоріжжя
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 спортивномасових 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 фізкультурнооздоровчої роботи з учнями ДНЗ «ЗВПУМ» проводились наступні заходи:

спортивне свято присвячене відкриттю Спартакіади училища -155
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» -20 учасників;
- першість училища з міні-футболу;
- першість училища з волейболу - 30 учасників;
- першість училища з шашок 15 учасників;
- участь збірної команди училища в Спартакіаді працівників ПТНЗ;
- 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 20 учасників
- День здоров’я на острові «Сідластий» 20 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.
Протягом 2015-2016 навчального року у навчальному закладі працювали
гуртки декоративно – ужиткового та художньо – естетичного мистецтва,
спортивні секції та предметні гуртки.
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.
Спортивна робота в училищі проводиться згідно календарного плану
спортивно-масових заходів училища,
обласного відділення Комітету з
фізичного виховання та спорту МОН України.
Робота різноманітних секцій налічує в своїх рядах 103 учня, а саме:
баскетбол – 15 учнів, волейбол – 18 учнів, настільний теніс – 20 учнів, шахи –
15 учнів, шашки – 15 учнів, міні - футбол – 20 учнів.
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 та «Допризовник» 20 учнів що загалом складає 109 учнів.
-

Загальна зайнятість учнів у позаурочній роботі 257 учнів або 63%
загального контингенту. До гурткової роботи залучено 10 учнів-сиріт.
Учасники гуртків залучаються до участі у профорієнтаційній роботі, у
проведенні свят навчального закладу,загальноміських розважально-художніх та
спортивно-масових заходах.
Аналізуючи питання охоплення учнів навчального закладу гуртковою
роботою, потрібно намагатися залучати більшу кількість учнів до роботи у
гуртках, секціях, постійно вдосконалювати і урізноманітнювати форми роботи
гуртків. Керівникам гуртків під час планування роботи на 2015-2016
навчальний рік особливу увагу звернути на роботу гуртків та залучення
учнівської молоді до позаурочної діяльності. Провести роботу з організації
роботи гуртків технічної спрямованості.
Робота з учнями, що мешкають в гуртожитку.
Учні нашого училища мешкають у гуртожитку ДНЗ «Запорізьке МВПУ», за
адресою: вул. Виробнича, 2д.. На 1 вересня 2015 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 «Герої Небесної Сотні».
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 регулярно
поповнюється розділ «Електронні підручники».
Відвідано обласні семінари-практикуми бібліотекарів ПТНЗ Запорізької
області.
Навчальна - Проведено бібліотечні уроки: «Перший візит до бібліотеки»
(для учнів першого курсу); «Правила роботи з книгою».
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:
- «Свято першого дзвоника»
- Інтелектуальний поєдинок знавців БЖД, приурочений всеукраїнському Дню
рятівника;
- Святковий концерт до Дня працівників освіти;
- Слава Захисникам України;
- Лінійка – реквієм до Дня визволення Запоріжжя;
- Не звільняється пам'ять, відлунює знову роками (до дня вшанування жертв
Голодомору та політичних репресій);
- Тиждень машинобудівних професій;
- «Сонячні і сильні діти!!!»;
- Святковий новорічний концерт «Ніч перед Різдвом, або пригоди Вакули на
новий лад.»;
- Україна – це я! Україна – це ти! Україна – це ми! Україна!
- Нові історії Попелюшки.
26 березня 2016 року у ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» відбувся обласний
семінар-практикум бібліотекарів ПТНЗ Запорізької області за темою
«Національно-патріотичне виховання молоді й роль бібліотеки у формуванні
почуття патріотизму». За основною темою «Роль бібліотеки у національнопатріотичному вихованні учнів» виступила бібліотекар ДНЗ «ЗВПУМ»
Шмиголь Ксенія Віталіївна, що розповіла про форми та методи роботи, які
сприятимуть вихованню справжніх патріотів.

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 благодійних акціях «Серце до серця» перераховано
300 грн., «Назустріч мрії» - 300грн..
 «За чисте довкілля» (прибиралась територія навколо корпусу училища,
острову Сідластий).
Участь в конкурсах:
 Стипендію облдержадміністрації отримує учень групи № 3/12
Грищенко Дмитро.
 Стипендію обдарованої молоді отримують 6 учнів.
 За підсумками проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу – виставки
з декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби
свій край» у номінації «Вироби з тіста» експонат учня групи 2/15
Ольхового Миколи «Ярмарок» посів ІІ місце, у номінації «Інші техніки
виконання» експонат учня групи 12/13 Чернишова Ігоря «Краса опалена
війною» посів ІІІ місце.
Принесли нам нагороди і наші спортсмени:
 Збірна команда працівників училища в обласній спартакіаді працівників
ПТНЗ – І місце;
 збірна училища з міні – футболу - ІІІ місце в обласних змагання
учнівської молоді ПТНЗ;
 збірна училища з волейболу - ІІІ місце в обласних змагання учнівської
молоді ПТНЗ;

 збірна училища з шашок - ІV місце в обласних змагання учнівської
молоді ПТНЗ;
 збірна училища з шахів - ІV місце в обласних змагання учнівської молоді
ПТНЗ;
 збірна училища з настільного тенісу - І місце в обласних змагання
учнівської молоді ПТНЗ;
У цьому навчальному році в училищі провели такі відкриті виховні заходи:
- Свято Першого дзвоника.
- Проведено перший урок.
- Училищна спартакіада.
- Святковий концерт присвячений Дню працівників освіти.
- День визволення Запоріжжя.
- 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.
- Закриття тижня охорони праці.
- Шевченківські читання.
Робота адміністративно-господарчої частини.
Однією з ділянок нашої діяльності являється робота по створенню
комфортних умов праці працівників і учнів училища.
За звітний період проведена наступна робота:
- Своєчасно були виконані роботи з підготовки теплоносіїв до
опалювального сезону (промивка і опресовування системи), з
підписанням актів готовності училища до опалювального сезону, що
дозволило нам без зауважень почати опалювальний сезон;
- підготовлені кабінети і виробничі майстерні до нового навчального
року, підписаний акт готовності училища до нового 2015 - 2016
навчального року.
У звітному періоді ми поставили перед собою основну задачу - виконати
капітальний ремонт 1 та 2 поверхів нашого гуртожитку, в 2016 - 2017
навчальному році поселити учнів 1-го курсу.

Будівля гуртожитку протягом останніх 6 років була відключена від тепло,
електро та водопостачання.
Все доводилося починати з нуля: відновлювати, а часом прокладати і
опалення і електрику, водопровід і каналізацію.
На зборах трудового колективу було прийнято одностайне рішення:
кожному співробітнику відпрацювати в гуртожитку по 2 дня. Крім цього було
організовано 2 суботника.
Власними силами, у вільний від основної роботи час і у вихідні
виконувалися відновні роботи:
- відновлено теплопостачання 1 і 2 поверхів;
- електропостачання;
- водопостачання і каналізація.
На 1 і 2 поверхах нам довелося відновлювати перестінки з гіпсокартону і
газобетонних блоків. З газобетонних блоків був побудований тамбур на
центральному вході, закладена частина дверей, частина вікна на сходовому
переході.
Штукатурні, шпаклювальні роботи виконують будівельники, а всі
фарбувальні роботи співробітники училища.
Крім того, укладання кахельної плитки на стіни та підлогу виконується
власними силами. Власними силами було відновлено козирок ганку
центрального входу.
На сьогоднішній день виконано ремонтних робіт:
На І поверсі - 75%
На ІІ поверсі - 25%
А саме:
І поверх:
- 4 кімнати виконані під ключ (з меблями)
- 8 кімнат - ремонт 100%
- 1 кухня - 100% (встановлено 2 електричні плитки)
- 5 сан.вузлів
- 3 умивальники
- 1 душ
- пофарбовано 19 батарей
- пофарбовано 23 вікна
ІІ поверх
- 3 умивальники готові на 85% (потрібно встановити умивальники)
- 3 сан. вузла – готові
- 1 душ - (встановити душову кабінку)
- 4 батареї, 18 вікон прогрунтовані.
Для того щоб все це виконати нами було придбано:
- Сантехніки - на 57,6 тис. гривень
- Електро приладів - на 26,5 тис. гривень
- Будівельні суміші:
а) шпаклівка стартова - 1,2 т.
б) шпаклівка фінішна - 1,9 т.

-

-

-

-

в) сатенгіпс - 1,0 т.
г) штукатурка - 250 кг.
д) грунтовка для стін, антигрибок - 750 л.
е) кут перфорований - 150 шт. (3 м)
ж) водоемульсійна фарба - 649 кг (замовили ще 189 кг.)
Лакофарбові матеріали :
а) лак ПФ 170 (плінтус)
б) емаль ПФ 115 біла - 274 кг.
в) емаль кольорова - 351 кг.
г) розчинник - 30 л.
Газобетонні блоки - 1300 шт.
Суміш монтажна для блоків - 800 кг.
Цемент - 2,3 т.
Кахельна плитка д / стін - 92 м.кв.
Кахельна плитка для підлоги - 87м. кВ
Суміші для кахельної плитки - 1,7 т.
Затирка для кахельної плитки - 44 кг.
Гіпсокартон для стін, стелі. - 34 листа
Профілі - 31 шт.
Профнастил для козирка ганку центрального входу - 22 листа
лінолеум - 654,9 м.кв.
ОSВ плита - 8 щт.
Двері (лутка, петлі, замок, шпінгалети, ручки) - 60 комплектів
Плінтуса, штапики на вікна
Піна монтажна (для установки дверей) - 45 шт.
Встановлені пластикові:
а) вікна - 9 шт.
б) двері - 4 шт.
в) пожежні вікна - 6 шт.
Обладнання:
а) бойлер 100 л. - 3 шт. 80 л. - 2 шт.
б) електричні плити - 4 шт.
в) умивальники - 14 шт.
г) змішувачі для умивальника -14 шт. для кухні - 6 шт.
д) кухонні мийки - 6 шт.
е) компакт унітази - 11 шт.
Бетономішалка - 1 шт.
Електрогазонокосилка ручна (тріммер) - 1 шт.
Сходи (драбина) - 1 шт.
Плиткоріз -1 шт.
Кутова шліфувальна машина - 1 шт.
Міксер - 2 шт.
Електролобзик - 1 шт.
Тачка садова - 1 шт.
Шланг для поливу - 50 м.

Крім цього інструмент: валики, пензлики, шпателі, кельма, киянка,
зубила, бур, біта, пістолет для піни монтажної, відра пластмасові, саморізи,
дюбелі, цвяхи та ін.
- Килими настінні - 50 шт.
- Матрац ватяний - 10 шт.
- Гардини - 10 шт.
Нам надали допомогу:
- Новомиколаївський інтернат:
а) дерев'яні ліжка
- АТ «Мотор Січ»:
а) ортопедичні матраци
б) меблі
- столи письмові;
- столи обідні
- шафи книжкові
- антресолі
- тумбочки
- полки книжкові
За все що виконано - велике спасибі, але попереду ще дуже багато
роботи.
Фінансово – господарська діяльність.
Загальний фонд.
ДНЗ «Запорізьке ВПУМ» фінансується з 01.07.2015р. по 31.12.2015р. за
рахунок субвенцій на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету та
частково за рахунок обласного бюджету, а з 01.01.2016 за рахунок місцевого
бюджету. Затверджено кошторисом на період з 01 липня 2015 року по 30
червня 2016 року видатки на загальну суму – 9435766 гривень 00 копійок, з
них:
- 3820245,00 грн. на оплату праці працівників, в т.ч. допомога на
оздоровлення педагогічним працівникам – 18604,00 грн. ;
- 1067672,41 грн. нарахування оплату праці працівників;
- 23642,75 грн. - грошова компенсація для придбання одягу, взуття, м'якого
інвентарю і обладнання учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;
- 967223,39 грн. для харчування учнів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування;
- 1125492,69 – комунальні послуги та енергоносії;
- 2068163,26 грн. – стипендія;
- 104694,00 грн. – матеріальна допомога при працевлаштуванні учнів з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
- 9283,00 грн. – медикаменти.
- 30000,25 грн. – килими, гардіни.
- 5775,00 – кошти для оздоровлення дітей.
Спеціальний фонд. Надходження:

За період з 01.07.2015 по 23.06.2016 на наші спеціальній рахунки, які відкриті в
органах державного казначейства на дійшло 873548,35 гривні, з яких:
- 94005,79 гривень – від оренди державного майна (укрпошта, Астеліт,
дитяча поліклініка, ФОП Соловей З.М.);
- 523634,16 гривні – від виробничої практики;
- 255908,40 гривень – від мешканців гуртожитків.
Станом на 23.06.2016 року на спеціальних рахунках відкритих в органах
державного казначейства залишок коштів становить – 125020,94 грн.
Видатки спеціального фонду:
153206,01грн. – заробітна плата;
39595,28 грн. – нарахування на заробітну плату;
311944,27 грн. – комунальні послуги та енергоносії;
4279,02 грн. – відрядження;
14203,19 грн. – податок за землю;
16266,22 грн. – періодичні видання;
352636,50 грн. – будівельні та лакофарбові матеріали;
24768,18 грн. – господарські товари;
7000,00 грн. – канцелярія;
57522,09 грн. – сантехніка;
33600,00 грн. – двері;
42900,90 грн. – двері та вікна металопластикові;
12871,65 грн. – обладнання для проведення ремонту (тримери, шліф машина,
міксер, сходинки);
51003,01 грн. – металева продукція для виготовлення ліжок, дверей;
8942,00 грн. – миючі та дезінфікуючі засоби;
26512,44 грн. – електротовари;
43515,92 грн. – електроплити, водонагрівачі, ноутбук;
60619,74 грн. – вивезення ТВП супроводження програмного комплексу,
послуги зв’язку та інше;
10009,00 грн. – заправка картриджів;
19000,00 грн. – юридичні послуги.
ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2016-2017 н.р.
Стає дедалі очевиднішим, що традиційна професійна освіта не встигає за
сучасними темпами розвитку суспільства. Застарілі методи та форми
педагогічної роботи у ПТНЗ уже не спрацьовують. Усвідомлення необхідності
реформування діяльності ПТНЗ зумовлює потребу в удосконаленні фахової
підготовки, стилю професійної діяльності і нашого педагогічного колективу.
Творчо співпрацюючи, ми, у тісному зв’язку з соціальними партнерами, і в
подальшому
будемо
забезпечувати
якісну
підготовку
сучасного
конкурентоспроможного робітника з високим рівнем професійної
компетентності, що є необхідним фактором підготовки молодого покоління до
життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Державі потрібні освічені люди, які будуватимуть сучасну модернізовану
країну, ми повинні сприяти формуванню соціально активного стилю поведінки
та професійної соціалізації молоді.
Саме тому пріоритетними напрямками діяльності педагогічного колективу на
2016-2017 н.р. визначаємо насамперед:
1. Активізація науково-дослідницької діяльності з метою ефективного
впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій у
навчально-виробничій процес.
2. Забезпечення орієнтації змісту і організації освіти на особистість учня, на
формування в молоді життєво важливих компетенцій, на активну її
соціалізацію.
3. Створення лабораторії інформаційно-комунікативних технологій.
4. Продовжити співпрацю з обласним Центром зайнятості щодо
перепідготовки незайнятого населення.
5. Створення оптимальних умов щодо професійного удосконалення,
розвитку творчої майстерності та методичної компетентності
педагогічних працівників.
6. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та освітніх
інновацій у навчально-виховний процес.
7. Удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу шляхом
оновлення комп’ютерної техніки, мультимедійних засобів навчання та
виробничого обладнання і устаткування.
8. Розширення співпраці
щодо забезпечення умов для продовження
навчання випускників училища у ВНЗ.
9. Виконання плану державного замовлення на підготовку робітничих
кадрів.
10.Навчання учнів з використанням здоров’язберігаючих технологій,
виховання у них бережного ставлення до власного здоров’я.
11.Забезпечення розвитку особистості учня згідно з його індивідуальними
задатками, здібностями, потребами.
Шановні колеги, навчальний рік, що минув, був насичений творчими
справами, важливими професійними завданнями, неординарними рішеннями
для педагогічного колективу. Ми разом були їх учасниками.
Сьогодні я хочу висловити Вам щиру вдячність за те, що ви завжди
підтримували прогресивні ідеї, розуміли виробничу необхідність і
відповідально ставилися до загальних справ нашого колективу.
Маю надію, що і надалі ми будемо продовжуючи впроваджувати в життя
спільні виробничі плани, працювати одним натхненним, творчим колективом.
Бажаю вам успішної відпустки та креативних педагогічних ідей у новому
навчальному році.

