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Звітуючи за роботу на протязі 2017/2018 н.р. передусім вважаю за
доцільним зупинитись на досягненнях в діяльності всього трудового
колективу і мене, як керівника.
У 2017-2018 навчальному році Комаргородське вище професійне
училище забезпечувало реалізацію права громадян на здобуття професійнотехнічної та повної загальної середньої освіти. Робота училища була
спрямована на задоволення потреб району і області у кваліфікованих і
конкурентноспроможних на ринку праці робітниках та на забезпечення
необхідних умов функціонування та розвитку навчального закладу.
В грудні 2017 р. завершилась процедура реорганізації шляхом
приєднання ДНЗ ПТУ № 35 с. Ольгопіль до Комаргородського вищого
професійного училища та на базі припиненого навчального закладу створено
територіальне відокремлене спеціалізоване відділення Комаргородського
вищого професійного училища.
Наш навчальний заклад протягом цього навчального року здійснював
підготовку робітничих кадрів з 7 напрямків:
- тракторист-машиніст с/г виробництва;
- слюсар з ремонту с/г машин та устаткування;
- водій автотранспортних засобів;
- електрогазозварник;
- кухар;
- кондитер;
-оператор компʼютерного набору, конторський службовець
(бухгалтерія)
Комаргородське ВПУ здобуло перемогу у тендері на підготовку
трактористів категорії «А1» із числа незайнятого населення та співпрацює з
Томашпільським центром зайнятості.
Основними підприємствами – замовниками робітничих кадрів є
приватні підприємства „Фатіма – Агро”, „ТОВ «Агрокомплекс «Зелена
долина», ПРАТ ПК «Поділля», ПСП «Перемога», СТОВ «Липівка», ПП
«МІК-Агро» та ін.
Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок
бюджетного фінансування та господарської діяльності навчального закладу.
За звітний період було прийнято на навчання 199 учнів, що навчаються
за денною формою навчання за рахунок державного бюджету, загалом
станом на 01.01.2018 р. в училищі навчалось 448 учнів.
Як бачимо, кількість учнів, що вступають до училища, зменшується. І
хоча це загальна тенденція через демографічну кризу в країні, та слід
пам’ятати, що збереження контингенту учнів - це життя нашого колективу.
Тому профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись системно і
цілеспрямовано.
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За звітний період закінчили навчальний заклад 189 учнів. ДПА складали
всі випускники, з них ДПА у формі ЗНО (українська мова та література) – 102
особи. Виявили бажання скласти ЗНО з історії України – 4 учні, математики –
8, фізики – 3, біології – 6, англійської мови – 3, географії – 1 учень. 181 учень
отримав диплом кваліфікованого робітника, в т.ч. дипломи з відзнакою 12
осіб. Значна частина випускників вже працевлаштована.
В навчальному закладі успішно реалізовується ступенева система
підготовки фахівців з провідних технічних спеціальностей. Активні і
цілеспрямовані учні, які успішно завершили навчання на ІІ рівні освіти,
можуть продовжити навчання на ІІІ рівні та здобути підвищені розряди зі
своєї спеціальності.
Навчально-матеріальна база навчального закладу постійно
зміцнюється, поповнюється сучасною технікою та обладнанням, що дає
можливість забезпечувати належний рівень навчання та виховання учнів. У
2017-2018 н.р. адміністрація училища спрямувала свою роботу на покращення
матеріально-технічного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень.
Зокрема, повністю відремонтовані кабінет іноземної мови, клас будови
і експлуатації тракторів, лабораторія дугового зварювання № 2. До початку
нового навчального року очікується завершення ремонтних робіт ряду
навчальних приміщень, а саме:

лабораторії сільськогосподарських машин;
лабораторії будови і експлуатації тракторів;
лабораторії газового зварювання;
лабораторії будови та технічного обслуговування транспортних засобів;
лабораторії кухарів №2;
лабораторії електромонтажу;
лабораторії садівництва;
слюсарної майстерні
Завдяки тому, що інноваційний
проект за назвою «Новітня
сільськогосподарська техніка — складова забезпечення ринку праці
висококваліфікованими робітниками, підготовленими Комаргородським
вищим професійним училищем» виграв грант Державного фонду
регіонального розвитку на суму 3, 7 млн. грн. вже найближчим часом
очікується поставка 2 оборотних плугів ПОНЗ-35+1 і агрегата
ґрунтообробного напівнавісного АГН-3,3; та проводяться торги із закупівлі 2
тракторів John Deere 6135В Premium.
Гуртожиток училища, хоча і є памʼяткою архітектури початку ХІХ
століття, проте має комфортні сучасні умови для проживання учнів, що
покращуються з кожним роком, та всі необхідні зручності. Лише за звітний
період здійснено ремонт частини гуртожитку: відремонтовано 4 кімнати та
повністю переобладнано за власні надходження приміщення бібліотеки і
кімнати відпочинку; замінено на нові 15 вікон, придбано та встановлено
великий телевізор. Значним досягненням є і будівництво нового приміщення
гуртожитка (вартість будівництва – 3 994 228 грн.), введення в експлуатацію
якого очікується вже незабаром.
У Комаргородському вищому професійному училищі велика увага
приділяється соціальному захисту дітей. Всі учні забезпечуються триразовим
безкоштовним харчуванням та місцем проживання у гуртожитку.
Контингент училища включає в себе всі соціально незахищені категорії
учнівської молоді, склад яких відображається в соціальному паспорті закладу.
Відповідно до нього в 2017-2018 навчальному році в училищі навчаються:
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 20, діти, які
опинилися в складних життєвих обставинах – 10 напівсироти – 36, діти з
багатодітних сімей – 83, діти-інваліди – 6, діти-переселенці –2, діти, батьки
яких перебувають у зоні АТО - 2.
Ці категорії учнів зараховуються до навчального закладу першочергово
на основі співбесіди. Крім цього, вони забезпечуються підручниками та
безкоштовним проживанням в гуртожитку. Дітям сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування, виділяються харчові пайки під час
вихідних і днів канікул та засоби першої необхідності, одяг, постільна білизна.
По закінченні навчання цим дітям надається допомога у працевлаштуванні.
Виховна робота в училищі тісно пов’язана з навчальним процесом і
спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до
українського народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні
традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а
також направлена на забезпечення професійної самореалізації особистості.

Вихованці училища систематично беруть участь та здобувають призові
місця в конкурсах, а саме:
ІV регіональний фестиваль - виставка
технічної творчості
«Творча молодь Вінниччини»;
- Всеукраїнська виставка – конкурс декоративно-ужиткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (номінація «декоративноужиткове мистецтво»– І місце);
- обласна виставка-конкурс великодніх композицій «Воскресни,
писанко!» (учениця 106 групи нагороджена дипломом ІІ ступеня);
- Обласний етап Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської
молоді «Моя Батьківщина - Україна» (учнівський колектив училища отримав
ІІ місце);
Високо оцінена відеоробота учнівського колективу училища, яку на
обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» обрали для
участі у підсумковому етапі конкурсу.
Протягом 2017 -2018 навчального року Комаргородське вище
професійне училище жило різнобарвним життям, багато значущих подій
відбулось, зокрема в листопаді 2017 р. на базі нашого навчального закладу
проходив обласний семінар практичних психологів та соціальних педагогів
ПТНЗ Вінницької області «Соціально-психологічний супровід учнів пільгових
категорій».
Кадрове забезпечення. На сьогоднішній день в училищі працює 43
педагогічних працівника (в тому числі 2 сумісники), з них 14 викладачів,
загальноосвітню підготовку учнів здійснює 11 викладачів), 7 викладачів –
спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії, з яких 4 мають звання «старший
викладач», 2 викладачі – ІІ кваліфікаційну категорію, 3 - спеціалісти;
професійно-теоретичну підготовку здійснюють – 6 викладачів, професійнопрактичну підготовку здійснює 21 майстер виробничого навчання.
Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки
викладача чи майстра виробничого навчання, отож важливим етапом роботи
училища є підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Цього навчального року кваліфікацію підвищували:
1. Запопадна Л.Й. – за програмою викладачів фізики
2. Гайдей Т.А. – за програмою викладачів спецдисциплін
3. Гудима С.І. – за програмою вихователів;
4. Босовська З.С. - за програмою майстрів в/н;
5. Поцелуйко В.М. - за програмою майстрів в/н;
6. Налужний С.В. - за програмою майстрів в/н;
7. Волос Л.Ю. – за програмою практичних психологів;
8. Антонов С.В. – за програмою керівників фіз.виховання.

Також протягом навчального року була проведена атестація педпрацівників:
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Йосипівна
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Результати
попередньої
атестації,
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Викладач
38р. Відповідає раніше
загальноосвіт
присвоєній
ніх
кваліфікаційній
дисциплін
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,
28.03.13 р.

Босовська
Майстер в/н
Зоя
Станіславівна
Волос
Практичний
Людмила
психолог
Юріївна

Гудима
Світлана
Іванівна

Педстаж

Вихователь

7р.

Вид
Рішення атестаційної
атестації
комісії 2018 р.
(чергова,
позачергова)
Чергова Відповідає займаній
посаді. Відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічному званню
«старший викладач»

Атестується
вперше

Чергова

Присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст ІІ
категорії»,
28.03.13 р
28р. Встановити 10 (12)
тарифний розряд,
28.03.13 р

Чергова

9р.

Чергова

Відповідає займаній
посаді. Встановлено
12 тарифний розряд
Відповідає займаній
посаді. Присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст І
категорії»
Відповідає займаній
посаді. Підтверджено
12 тарифний розряд

З метою контролю якості навчання занять теоретичного та виробничого
навчання адміністрацією відвідувались уроки згідно графіка та здійснювалась
перевірка обліково–плануючої документації.
Хороших результатів у навчанні досягли учні груп із спецпредметів, у
яких викладали такі педагоги:
Гайдей Т. А. (спецтехнологія кухарів), Ніколайчук В.І. (спецтехнологія
трактористів та слюсарів).
Із викладачів загальноосвітніх предметів мають гарні результати учні
Запопадної Л.Й, Мушинської А. А.
Всього за навчальний рік було проведено 12 відкритих уроків, 8
предметних позаурочних заходів, 6 предметних тижнів, 3 тижні професій.
Методична робота на рік в училищі планується на підставі аналізу
діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного
плану роботи навчального закладу.
Протягом 2016-2017 н.р. педагогічний колектив училища продовжив
роботу над єдиною методичною проблемою: «Підвищення якості підготовки
кваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій
навчання».

Для реалізації єдиної навчальної мети в навчальному закладі створено і
працюють п’ять методичних комісій:
 методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін (голова
Запопадна Л.Й.);
 методична комісія викладачів гуманітарних та суспільних дисциплін
(голова Шпикуляк Л.В.);
 методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії
«Тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»),
слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних
засобів (категорія «С»)», «Електрогазозварник» (голова Ніколайчук В.І.);
 методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професії
«Кухар, кондитер», «Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія),
оператор комп’ютерного набору» (голова Гайдей Т.А.).
 методична комісія класних керівників (голова Яцюк Т.Л.).
З метою оперативного керівництва, інформування педагогічних
працівників в училищі набуло поширення проведення інструктивнометодичних нарад, що проводяться з усім педагогічним колективом. На цих
інструктивно-методичних нарадах здійснювалося інформування педагогічних
працівників, вивчення нормативних актів, листів, документів, окремих
поточних питань і завдань навчального закладу.
З метою вивчення, пропаганди та впровадження передового
педагогічного досвіду, напрацювань окремих викладачів, методичних комісій
в училищі працювали школи: викладача-початківця та передового
педагогічного досвіду. Всі вони диференціюються, виходячи із складу
педагогічного колективу, його завдань та потреб.
Комаргородське вище професійне училище активно працює над
впровадженням у навчально-виховний процес інноваційних технологій
навчання, а саме: нових навчальних технологій, оригінальних виховних ідей,
форм та методів виховання, нестандартних підходів в управлінні.
Протягом 2017-2018 навчального року нашими викладачами було
розроблено ряд електронних інтерактивних плакатів та методичних розробок.
Зокрема викладачем математики Яцюк Т.Л. створено інтерактивний плакат
«Піраміда», викладачем фізики та астрономії Запопадною Л.Й. інтерактивний
плакат
«Планети-гіганти»
та
методичну розробку
«Інтегрований урок як засіб стимулювання творчих здібностей учнів»,
викладач Ніколайчук В.І. розробив методичний посібник «Використання
колективної форми діяльності учнів («мозковий штурм») на уроках з предмета
«Трактори»», а викладач спецтехнологій Гайдей Т.А. – методрозробку
«Використання інноваційних методів навчання для контролю знань учнів на
уроках «Технології приготування їжі з основами товарознавства».
Таким чином, аналізуючи планові завдання роботи навчального
закладу за поточний навчальний рік, можна зробити висновок, що основні
показники діяльності училища демонструють його розвиток. Незважаючи на
існуючі труднощі, колективу
Комаргородського ВПУ вдалось досягти

значних успіхів у навчально-виробничій діяльності, науково-методичній та
виховній роботі. Протягом навчального року було вжито всіх необхідних
заходів щодо вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення
фінансово-господарської та трудової дисципліни, створено належні умови
праці відповідно до вимог законодавства, забезпечено виконання навчальних
планів та програм професійної підготовки
Завдання та перспектива:
1. Розробити навчальні плани та забезпечити набір за професіями
2. Завершити розпочате будівництво та ремонтні роботи
3. Запроваджувати дієві заходи по забезпеченню належного рівня
відвідування учнями занять та їх поведінки
Завершуючи свій звіт, я хотів би подякувати всьому нашому колективу
за ту велику роботу, яка виконана за звітний період, але й запевняю вас, що
попереду ще багато запланованої продуктивної праці. Впевнений, що
колектив училища розуміє важливість тих завдань, які ставить перед
навчальним закладом держава. Хочу побажати натхнення в роботі, ставити
перед собою плани розвитку і знаходити можливості їх реалізувати.

