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Звіт роботи директора це безперечно звіт роботи усього ввіреного мені
колективу прекрасних педагогів, добросовісних працівників бухгалтерії,
навчального полігону, їдальні та технічного персоналу. У своїй повсякденній праці
по забезпеченні життєдіяльності Червоненського вищого професійного училища, я
керуюсь законодавством України, Положенням про навчально-виховний процес у
професійно-технічних навчальних закладах, Статутом училища, Правилами
внутрішнього розпорядку та посадовими обов’язками директора із суворим
дотриманням правил безпеки життєдіяльності та державних вимог щодо
підготовки робітничих кадрів.
Звітуючи про свою роботу хочу наголосити на кількох важливих її
складових: навчально-виховній та навчально-виробничій роботі, методичній
роботі, фінансово-господарській діяльності та перспективах розвитку.
Навчально-виховна робота
Аналізуючи навчально-виховну роботу слід зазначити що кожного року
колектив затрачає чимало зусиль для проведення профорієнтаційної роботи, а саме:
друк рекламної продукції (візитки, агітаційно-інформативні плакати, карткові
запрошення на навчання, оголошення у газетах Львівської, Закарпатської,
Волинської та Тернопільської областей), інформація на сайтах інформаційних
інтернет-порталів з переліком професій та умовами вступу у ВПУ. Однак в останні
роки відбувається зменшення контингенту учнів що пояснюється різними
об’єктивними причинами. Та все ж вважаю, що має місце наша спільна недооцінка
ситуації, яку незважаючи на різні обставини (зменшення випускників шкіл,
масовий виїзд на навчання за кордон) цього річ обов’язково слід виправити. Втрати
контингенту, натомість, суттєво зменшились в порівнянні з попередніми роками.
Так у 2015-2016 навчальному році 3 учні відраховано з числа учнів училища.
Про належний рівень підготовки учнів із загальноосвітніх предметів свідчить
участь учнів та призові місця у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім..
Т. Шевченка І курс - ІІІ місце Василь Купин, ІІ курс – ІV місце Наталія Поливко.
Конкурс знавців української мови – VІІ місце. До диспозиції учнів великий
комп’ютерний клас із мультимедійним комплексом, також відремонтовано
кабінети хімії, зарубіжної літератури, економіки, історії, перукарської справи,
тракторів, с/г машин. На даному етапі проводиться ремонт кабінету правил
дорожнього руху та захисту Вітчизни. Проводиться системна, поетапна робота по
залученню комп’ютерної техніки для проведення уроків теоретичного та
практичного навчання. В училищі працює: 10 - викладачів вищої категорії, 8
викладачів - мають звання старший викладач, 1 – викладач методист, 2 - майстрів
в/н мають педагогічне звання майстер виробничого навчання першої категорії.
Безумовним успіхом педагогічного колективу є оригінальна система виховної
роботи, що базується на демократичних та гуманітарних засадах, спрямована на
формування активної життєвої позиції та становлення справжнього громадянина
патріота. Виховання в училищі планується та здійснюється відповідно до
Концепції національно-патріотичного виховання. Яскравим виховним прикладом
для учнів є участь викладачів та майстрів виробничого навчання у позакласних
заходах, конкурсах, виставках, фестивалях. Команда педагогів «Лідер» та команда
учнів «Інь-Янь» є багаторазовими переможцями інтелектуальної гри «Брейн- ринг»
серед учнів та працівників ПТНЗ Львівщини.

Щорічно наш навчальний заклад представлений у місті Львові на святі
професійно-технічної освіти кращими досягненнями гурткової роботи та технічної
творчості наших учнів та майстрів. У конкурсах «Розкрилля душі», «Батьківщина
мого серця», «Зимова фантазія» «Оксамитові барви», «Золоте крило», «Арт і шок» учні ВПУ, протягом останніх п’яти років, отримують грамоти та подяки за зайняті
призові місця. Проводяться патріотичні флеш-моби «Україна – єдина країна», « З
Україною в серці»; патріотичні походи, тематичні Тижні та Дні; акції
«Червоненське ВПУ – українській армії»; лінійки та заходи по вшануванню героїв
Революції Гідності, Небесної Сотні та учасників АТО; зустрічі з
військовослужбовцями Навчального центру Національної Гвардії України м.
Золочева. Традиційними та дуже важливими для аспекту виховання сучасної
молоді є щомісячні зустрічі із священиком отцем Миколою храму села Червоне та
із запрошеними духовними особами.
Дієвим організаційним та дорадчим органом для управління навчальновиховним процесом є педагогічна рада яка нараховує 60 висококваліфікованих
педагогів.
Навчально-виробнича робота
Пріоритетним напрямком розвитку нашого навчального закладу є
продовженням створення належних умов для якісного проведення виробничого
навчання. Обладнано нову слюсарну майстерню, завершується облаштування
майстерні електрогазозварювання. Усі роботи проводяться власними силами, за
що хочу подякувати ввіреному мені колективу. Одночасно вирішуються проблеми
обробітку землі, при умові спільного обробітку частини орної землі, з
господарствами партнерами, буде можливість внесення усіх необхідних засобів для
покращення врожайності.
Високий рівень теоретичних та практичних знань демонструють наші учні та
працівники, беручи участь у конкурсах фахової майстерності у І (училищному)
етапі та на обласному і всеукраїнському рівнях:
обласний конкурс з професії «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва» Романів Іван – І місце (2014 р.)
обласний конкурс серед майстрів в/н з професії «Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва» Володимир Семенюк
– ІІ місце (2014 р.)
обласний конкурс з професії «Слюсар з ремонту
сільськогосподарської техніки» Миклаш Руслан – І місце (2015р.)
Всеукраїнський конкурс з професії «Слюсар з ремонту
сільськогосподарської техніки» Миклаш Руслан – V місце (2015р)
Сьогодення вимагає від нас працювати так, щоб навчально-виробничі
майстерні слугували не лише для якісного виробничого навчання, але й для
надання платних послуг, проходження учнями виробничої практики та
виготовлення певної продукції.
Методична робота
Системною є робота по забезпеченні фахового зростання педагогів. Цьому
сприяє: робота 5 методичних комісій, складено графік проходження курсів
підвищення кваліфікації, панораму відкритих уроків із загальноосвітніх предметів,
спецдисциплін, виробничого навчання та позаурочних відкритих виховних заходів,
атестація педагогічних кадрів. Започатковано проведення різнопланових майстеркласів, проведення педагогічних читань «Ніч, коли книги не сплять» присвячені
200 – річчю з Дня народження Т.Г.Шевченка, «Я для геніїв грядущих поле дикеє
орав…» присвячених 160 річниці з Дня народження І.Я.Франка; відкритих

виховних годин «Л.Українці мої пісні і поезії», Шевченківські читання. Атестації
педагогів передує кропітка діяльність по обладнанню сучасних кабінетів,
створенню методичних портфоліо, друку доробок, методичних праць, буклетів,
тощо…
В училищі кожен працівник та учень має вільний доступ до мережі Інтернет,
зокрема в кабінетах світової літератури, тракторів, інформатики, фізики,
статистики, бібліотеки та у гуртожитку. Добре працює Єдина Державна База
Освіти. Вирішується питання встановлення ПК в інших кабінетах, придбано
спеціальну дошку для покращення проведення уроків з безпеки руху та вивчення
правил дорожнього руху. На уроках та в позаурочних заходах використовується
мультимедійний комплекс та проектор, що суттєво покращує сприйняття учнями
навчального матеріалу та різного роду інформації. Кожного понеділка учні мають
змогу переглядати науково-популярні та художні фільми в актовій залі ВПУ на 275
місць.
Методичний кабінет постійно бере участь в обласному конкурсі на кращий
серед ПТНЗ Львівщини, демонструючи досягнення та напрацювання педагогів:
методичні порадники, посібники, матеріали, що ілюструють ефективність роботи
викладача.
Фінансово-господарська діяльність
Вагомим підґрунтям для формування перспектив і планування роботи
навчального закладу є наявність Державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою № 103/3 та свідоцтво про право власності на
нерухоме майно училища САЕ № 532143, САЕ №532144.
Суттєвими є позитивні покращення у створенні належних побутових умов
для учнів, які проживають у гуртожитку під час навчання. Руками працівників
проведено значний обсяг робіт: облицювання стін плиткою, заміна підлог,
встановлення сантехнічного обладнання. На енергозберігаючі – замінено вікна у
гуртожитку та навчальному корпусі. Проведено роботи з ремонту рекреаційних
приміщень навчальних корпусів – частина з яких підвищеної складності. Здійснено
промивку і поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання навчальних
приміщень. Частково ремонтуємо дахи приміщення лабораторій та майстерень.
Перспективи розвитку училища
Сьогодні іде жваве суспільне обговорення майбутнього професійно-технічної
галузі і очевидно, що назріла необхідність у здійсненні комплексу заходів щодо
підвищення ефективності її подальшого функціонування.
У контексті сучасних вимог і з урахуванням існуючих проблем та робіт, що
вже проводяться, я виділяю наступні пріоритети розвитку:
послідовно працювати над розширенням переліку робітничих
професій, що їх готує ВПУ, за рахунок збільшення робітничих
професій для сільськогосподарської галузі, лісової та енергетичної
промисловості;
продовжити роботу з укладання двохсторонніх та багатосторонніх
угод між училищем та підприємствами замовниками робітничих
кадрів, забезпечувати організацію виробничого навчання та
проходження практики в умовах виробництва з оплатою учнівської
праці та перспективою наступного працевлаштування;
спільно із центром зайнятості, управлінням держтехнагляду
розгорнути діяльність з перепідготовки робітничих кадрів дефіцитних
на регіональному ринку праці, отримання професій на платній основі;

-

-

спрямувати зусилля на залучення роботодавців – замовників
робітничих кадрів до впровадження сучасних виробничих технологій
у навчально-виробничий процес, участь ВПУ у інвестиційних
проектах спрямованих на оновлення навчально-матеріальної бази
училища;
започаткувати участь ВПУ у міжнародних та регіональних програмах,
співпраці закладів профтехосвіти аграрного профілю, практикувати
здійснення обміну досвідом щодо оновлення змісту та форм
підготовки сучасних робітничих кадрів.

