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ЗВІТ
про виконання контрактних умов директора
ДПТНЗ «Червоненське ВПУ»
за 2012 - 2017 роки
Професійна освіта сьогодні – прямий шлях до кар’єрного зростання, перша
сходинка безперервної освіти протягом життя, запровадженої у всіх країнах
Європи.
І хоча ми знаходимось лише на початку шляху наближення результатів
нашої праці до міжнародних стандартів, вислів грецького філософа
«Кожен з нас – це те, що він зумів зробити.
Той, хто прагне, зробить більше за того, хто може»
- безпосередньо стосується нашого колективу.
У жовтні минатиме 5 річний термін дії мого контракту із МОН і я пропоную
Вашій увазі звіт про діяльність директора та наші спільні здобутки за останній рік
та час моєї роботи в рамках контракту.
З огляду на досвідченість колективу, наявність певних традицій я обрала
демократичний стиль керівництва, коли більшість управлінських рішень
приймається спираючись на думки колективу, в інтересах справи; успіхи кожного
сприймаються схвально, ініціатива і самостійність підтримується, а повноваження
делегуються.
При цьому здійснення контролю я розглядаю не як процес пошуку винного,
а як засіб забезпечення позитивного кінцевого результату.
За звітний період дирекція училища наполегливо працювала над
забезпеченням нормативно-правової бази функціонування закладу у відповідності
до зрослих вимог:

Здійснено
ліцензування
професії
«Тракторист-машиніст
с/г
виробництва», «Манікюрник», «Пекар-кондитер».

Завершується процес Державної акредитації у Департаменті ДАІ МВС
України підготовки училищем водіїв автотранспортних засобів. Згідно
отриманого сертифіката навчальний заклад здійснюватиме щорічну підготовку
водіїв транспортних засобів категорії «В» - 160 осіб, категорії «С» - 110 осіб.

Заклад у повному об’ємі володіє правами власності на комплекс
споруд та землі.
Оскільки, одним із головних завдань забезпечення гарантованої діяльності
ВПУ було і залишається формування якісного та кількісного контингенту учнів –
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надзвичайно важливим для мене є створення позитивного іміджу закладу,
забезпечення максимальної поінформованості про його можливості та
перспективи потенційних вихованців.
У порівняно короткий термін вдалось зламати культивований нашими
конкурентами стереотип сприйняття Червоненського училища, як закладу
відстаючого, безперспективного. Брендом закладу став його Web-сайт.
Позитивно спрацювала на імідж закладу друкована продукція, випуск якої
ми практикуємо в останні роки: листівки, плакати, календарики, візитки,
запрошення на навчання; проведення тематичних флеш-мобів, майстер –класів у
школах, днів «відкритих дверей» та зустрічі із учнями у шкільних колективах.

У ринкових умовах, коли з ряду причин
відбувається загострення
конкуренції між навчальними закладами, у результаті послідовної рекламноінформаційної політики нам вдається вийти на достатній рівень наповненості
навчальних груп, що відповідає нормативним вимогам.
Таблиця 1

З року на рік розширюється і географія набору наших учнів.
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Таблиця 2
Структура контингенту учнів Червоненського ВПУ за регіонами
№
Регіон (область, район)
2015
2016
2017
п/п
1
Закарпатська обл.
102
96
81
2
Івано-Франківська обл.
4
2
1
3
Тернопільська обл.
4
2
3
4
Хмельницька обл.
1
1
5
Рівненська обл.
4
2
6
Кіровоградська обл.
1
7
Волинська обл.
1
1
3
8
Дніпропетровська обл.
2
Всього
116
104
91
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

Львівська обл.
Золочівський район
Бродівський район
Буський район
Перемишлянський район
Пустомитівський район
Радехівський район
Жовківський район
Сокальський район
Самбірський район
К-Буський район
Всього

352
286
24
28
10
3
1

342
296
18
16
7
2
2

1
1
468

1
446

349
290
19
21
9
3
1
1
2
1
2
440

Навчальна робота
Певні кроки здійснено у напрямку покращення якості навчального процесу.
Підвищенню ефективності навчально-виховного процесу сприяє послідовна
реалізація колективом програми інформатизації освіти: викладачі активно
послуговуються мультимедійними засобами навчання, спонукають учнів до
самостійного пошуку додаткової інформації. З 1 вересня учні матимуть змогу
проходити поетапне тестування використовуючи комп’ютерні програми з
предмета ПДР у новоствореному кабінеті.
У високій результативності такого навчання на власному досвіді
пересвідчились викладачі Купин М.В., Олеярник І.І., Бойко І.В., Лалак О.Ю.,
Курпіта З.П., Олексій С.А., Присяжна О.Є., Притула В.Б..
Вдалим методичним ходом є проведення предметних тижнів, які тісно
пов’язані з професійною підготовкою учнів: «Математика в моїй професії»,
«Хімія у моєму житті», Днів поезії, Європи, що їх змістовно готували викладачів
Завальнюк Л.П., Курпіта З.П., Лалак О.Ю. Купин М.В..
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Прикладом вдалої інтеграції гуманітарних та природничих дисциплін було
проведення Завальнюк Л.П. «Менделєєвських читань».
Вартою уваги і продовження є традиція проведення панорам творчих занять,
на яких кожен із майстрів в/н чи викладачів може продемонструвати власний
вдалий прийом чи успішно застосовану педагогічну методику.
При підтримці керівництва управління ПТО, завдяки злагодженій праці
працівників училища сьогодні наші учні користуються відремонтованими
спортзалом, актовим залом та їдальнею, привабливими та змістовними
навчальними кабінетами, оформленням яких завдячуємо Балацькому С.С.
У колективі послідовно ведеться активна робота із оновлення та наповнення
навчальних кабінетів дидактичним змістом. Лише за останні роки інформаційно
поповнено кабінети хімії (Завальнюк Л.П.), зарубіжної літератури (Купин М.В.),
фізики (Гупалюк М.М.), тракторів і комбайнів (Бойко І.В.), створено новий
кабінет захисту вітчизни (зав. Олеярник Ю.І. ), зусиллями методиста (Олеярник
М.С.) облаштовано сучасний методичний кабінет. До кінця навчального року буде
завершено новий кабінет ПДР (Сухопара О.М.)
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Атмосфера загального прагнення колективу до оновлення та фахового
збагачення, відкритого доступу до інформації, активного обміну досвідом
педагогічної діяльності служить потужним джерелом і рушійною силою
самоосвітньої діяльності педагогів.
За останні роки відчутно зріс кваліфікаційний рівень майстрів в/н.
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В цілому ж аналіз якісного та освітнього складу дозволяють зробити
висновок про можливість забезпечення надання училищем якісних освітніх
послуг.
Таблиця 3
Кадрове забезпечення
З вищою
З середньою
Мають звання
освітою
спеціальною освітою
Викладач-методист
– 1 чол.

45

21

Спеціаліст вищої категорії

– 12 чол.

Старший викладач

– 10 чол.

Майстер в/н 1 категорії

– 2 чол.

Майстер в/н 2 категорії

– 3 чол.

Поряд із традиційними формами та методиками ведення навчальних занять
педагогами училища широко практикується проведення ділових ігор, тренінгів,
флеш-фільмів, презентацій, проектувань.
Кращим зразком сучасного вирішення проблеми умотивованості власного
вибору, виховання професійної гордості послужило проведення презентації
професії електрогазозварника «Від Гефеста до Патона» майстером виробничого
навчання Володимиром Притулою, проведення відкритих занять із виробничого
навчання майстрами училища.
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Методична робота
Оновлюються, модернізуються форми підвищення фахової компетентності
педагогів, чому сприяє вироблений сучасний погляд на організацію освіти та
самоосвіти членів педколективу:
• Робота школи молодого педагога;
• Методичний захід «Ніч, коли книги не сплять»;
• Педагогічні вечорниці;
• Методичні посиденьки з ознайомлення із народною педагогікою;
• Тематичні педагогічні читання у формі презентацій творчих доробок видатних
вітчизняних і зарубіжних педагогів – всі ці заходи спрямовані на розвиток
педагогічних здібностей наших педпрацівників, заохочують до активної
самоосвітньої діяльності є актуальними формами поширення сучасних
педагогічних ідей.
На базі ВПУ успішно проведено у 2014 році обласний семінар викладачів
гуманітарного циклу закладів ПТО. (Викладач зарубіжної літератури Купин М.В.)
У 2015 році вдало організовано проведення обласного семінару майстрів
виробничого навчання з професії «Перукар-модельєр». (Майстри в/н Макар О.Р.,
Кушнір О.Р., Олеярник М.С.)
Впродовж 5 років усі без винятку, члени педколективу курсову підготовку та
атестацію.
Виробниче навчання
При наявності певних здобутків у царині теоретичного навчання, в останні
роки встановилась тенденція переважання оцінок із виробничого навчання над
оцінками з теоретичного навчання.
Це - свідчення того, що виробничому навчанню у нашому закладі
приділяється постійна увага.
Попри повну відсутність фінансування на придбання інструменту, пального,
запчастин вдалось дещо оновити матеріальну базу виробничого навчання. Лише
останнім часом обладнано навчальну пекарню, створено навчальну перукарню для
послуг населення «Веселка» (Залужець С.Ф.), обладнано другу майстерню
газоелектрозварювання ( Притула В.Б.)., облаштовано токарну майстерню (Гулай
І.В.), повністю оновлено слюсарну майстерню (Садовський О.Т.)
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Утвердження ринкових відносин, стрімкий розвиток виробництва та поява
новітніх технологій висувають зрослі вимоги до якості підготовки майбутніх
робітників. Намагаємось підтримувати атмосферу змагальності, не залишити в
учнівському колективі без уваги жодного, бодай найменшого успіху нашого учня.
Із 10 останніх обласних конкурсів професійної майстерності з професії
тракторист-машиніст наші учні вибороли 9 перших місць.
На базі слюсарної майстерні училища у 2015 р. пройшов обласний конкурс
фахової майстерності з професії слюсар з ремонту с/г машин та устаткування.
Перше місце здобув учень Руслан Миклаш, майста в/н Сняданка А.Б. який став
переможцем Всеукраїнського конкурсу і здобув стипендію Президента України.
Конкурси професійної майстерності з професій, майстер-класи з опанування
окремих навиків щорічно проводяться в училищі та викликають у наших учнів
потребу до самовдосконалення, вказують на рівень фаховості, необхідний для
досягнення конкурентоспроможності.
Позитивного досвіду підвищення ефективності виробничого навчання ми
набули залучаючи до проведення занять у групі майстрів відповідного профілю.
Нинішній навчальний рік ознаменувався суттєвими змінами в організації
проходження учнями навчально-виробничої практики.
Укладено угоди із такими потужними роботодавцями як фірма з іноземним
капіталом ТОВ «Дрог-Буд Україна», ТОВ «Княжі лани», «Захід-агро-МХП»,
«Авакопроф», «Західний Буг», Агро ELE LIMITED, Рахівською філією
Закарпатської ДЕД.
Цьогоріч проходячи практику на цих об’єктах, наші учні мають можливість
освоювати техніку вищого класу: трактори Т-150, Т-150К, КЕЙС, СКЛАС, Нев
Холдинг.
На загал укладено 37 договорів про співпраці із роботодавцями.
Такий підхід є підгрунттям до запровадження з початку нового навчального
року дуальної системи навчання, що є нагальною вимогою часу; дає можливість
якісніше розв’язувати проблеми пов’язані із трудовлаштуванням випускників,
матеріального забезпечення професійного навчання.
Підтвердженням якісної фахової підготовки випускників училища є їх
працевлаштування і продовження навчання у вищих навчальних закладах.
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Таблиця 4
Рік випуску
Випущено
Направлено підприємствам і організаціям
Направлено на навчання у технікуми і
ВУЗи
Призвано на військову службу

2014
217
171

2015
230
170

2016
209
173

40

51

27

6

9

9

Зусиллями майстрів в/н, старшого майстра, технічних працівників навчальна
база з виробничого навчання послідовно поповнюється:
Руками майстрів в/н Смолінського В.М., Семенюка В.А., Гулая І.В., механіка
Болюбаша А.Г., інструктора з водіння Бобка Р.П. виготовлено:
- культиватор для суцільного обробітку грунту для трактора МТЗ;
- окучник - підгортач на трактор Т-25А;
- борони для культиватора і сівалки;
- здійснено капітальний ремонт автобуса, що вернувся із зони бойових дій;
- проведено ремонт автомобілів ГАЗ-2705 та САЗ-3705
Закріплені за майстрами в/н машини і агрегати підтримуються ними у
експлуатаційній готовності.
Господарська діяльність
При підтримці обласного управління ПТО, народного депутата Т. Батенка,
самовідданій праці працівників училища досягнуто суттєвих успіхів у створенні
належних умов для навчання та виховання.
Замінено на енергозберігаючі вікна навчального корпусу та
гуртожитку,
Проведено ремонт внутрішньої мережі теплопостачання навчального
корпусу.
Таблиця 5

Капітальні видатки на зміцнення матеріально-технічної бази
Капвидатки, всього
в т.ч. придбання обладнання
капітальний ремонт

2012

2013

2014

2015

2016

103,9

-

73,2

485,6

50,0

3,1

-

73,2

75,6

50,0

100,8

-

117,7

410,0

-
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З ініціативи дирекції фондом держмайна укладено угоду про надання
частини котельні училища в оренду на постачання ТзОВ «Броди Еко-Теплобуд
Інвест» в училище тепла. Орендарями під’єднано навчальний корпус до
котельної, проведено підземну гілку теплопостачання гуртожитку, облаштовано
опалювальне обладнання - всього виконано робіт на суму 1 млн. 200 т. гривень
безкоштовно, бо мова йде про розташування пристроїв фірми.
Вартість однієї Гкал. становить 1290 гривень.
Переведення системи опалення на централізовану твердопаливну дало
суттєву цьогоріч економію витрачуваних коштів у сумі 118,0 тис. грн.
Завдяки проробленій впродовж 1,5 року роботі ми отримали тепло, якого
училище не мало десятиліттями.
А завдяки злагодженій роботі бухгалтерії - училищу вдається підтримувати
безперебійне енергопостачання, оперативно вирішувати проблеми ліквідації
неочікуваних фінансових проблем.
Хочу подякувати майстрам в/н: А.Б. Сняданку, О.Є. Присяжній, О.Т.
Садовському, В.Я. Яремку, О.Р. Твардовській, В.А. Семенюку, І.В. Гулаю, В.С.
Бриковському, В.Б. Притулі, Р.П. Бобку, В.Ю. Максимику, В.В. Вахарику, А.П.
Чекінді, особливо - технічним працівникам училища, працівникам гуртожитку,
вихователям які проробили велику роботу з ремонту приміщень гуртожитку:
готували розчин, вкладали лінолеум, замінювали двері, фарбували і білили.
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У результаті – в значній частині кімнат замінено санітарно технічні
прилади, облицьовано плиткою санвузли, замінено покриття підлоги.
Влітку 2014 року чоловіча частина колективу в час своєї відпустки
здійснила спорудження сходової площадки (на заміну аварійної) парадного входу
в училище.
Так само, спільними зусиллями, ремонтували станцію техобслуговування.
З ініціативи заступника директора Гупалюка М.М. і старшого майстра
Гурського Я.Р. розпочато переобладнання майстерень і лабораторій:
•
завершено токарну майстерню,
•
розпочато створення лабораторії з ремонту автотранспортного
електрообладнання,
•
викладачем Босим Б.Д. розпочато переобладнання лабораторії.
.
На черзі - облаштування влітку

лабораторії ремонту і техобслуговування акумуляторних
батарей,
 лабораторії ремонту машин та ремонт ковальського – зварювального
відділення реммайстерні,
 ремонт майстерні газоелектрозварювання № 2.

За звітній період закладом придбано:









4 холодильники у гуртожиток і харчоблок;
ксерокс;
водонагрівний бойлер для душової;
глибинний насос для ремонту водонапірної башти;
центробіжний насос;
маркерну дошку у кабінет ПДР;
гідроакумулятор;
3 електрокотли ЕКО.
У 2016 році за власний кошт придбано:
 10 перукарських столів,
 8 столів для методкабінету,
 7 штук штор для зварювальної майстерні,
 труби для ремонту водостоку до очисних споруд,
 матеріали для виготовлення 7-ми зварочних столів,
 2 спортивних тренажери,
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 вхідні двері у зварювальну майстерню,
 ведемо пошук двигуна для вентиляційної системи газозварювальної
майстерні,
 матеріали для заміни вхідних воріт СТО,
 тістоміс,
 розстійна шафа,
 хлібопіч,
 принтер.
Безумовним досягненням колективу я вважаю те, що при повній відсутності
(окрім зарплатні та стипендії) фінансування з 1 січня 2017 року вдається
здійснювати життєзабезпечення закладу.
За рахунок спецкоштів здійснювалось оплати:
• ліцензування та акредитації,
• ЄДЕБО,
• користування Інтернетом, послуги зв’язку,
• комп’ютерні бухгалтерські програми «Медок», «Парус»,
• екологічний податок.
По цій же причині – безгрошів’я, спецкоштами, які призначено на
забезпечення навчального процесу (пальне, запчастини, обладнання, інструмент)
довелось розрахуватись за використану воду, невеличкими сумами за спожиту
електроенергію.
Це дало нам можливість уникнути відключень, однак суттєво зменшено
можливості оперативно вирішувати проблеми забезпечення закладу.
Тому надзвичайно важливим є отримання надходжень від роботи у
навчальних майстернях, надання послуг населенню та одержання доходів від
проходження учнями виробничої практики.
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Таблиця 6
Інформація щодо власних надходжень за 2012-2016 роки (тис. грн.)
2012
2013
2014
Виготовлено продукції та послуг
1
26.5
9.4
3.4
всього:
В т.ч. металовироби
3.3
1.7
Швейні вироби
2.0
0.5
Сувенірні вироби
1.3
Ремонт техніки,обладнання
5.0
1.5
Транспортні та механізовані послуги
13.9
2.9
2.3
Перукарські послуги
1.0
2.8
1.1
2 Доходи від виробничої практики
24.3
12.3
14.8
3 Обсяг виготовленої продукції для потреб училища
7.3
45.8
39.9
4 Надходження від навчального господарства
85.0
51.6
34.9
В т.ч. від свиноферми
46.4
21.3
11.0
зернових
27.3
28.1
19.3
мед
11.3
2.2
4.6
Надх. по ф.4-1
125.0
100.1
49.5
Таблиця 7
Економічні показники фінансового забезпечення закладу
Назва
Середньорічна к-сть учнів
Середній розмір стипендії
Вартість підготовки 1 – го учня
Середня к-сть працівників
в.ч. викладачів
Зарплата педпрацівників
Зарплата інших працівників

2015

2016

11.0

20.6

1.0
4.8
0.5
0.5
2.2
2.0
28.5
36.1
60.0
26.3
22.3
11.4
87.4

3.0
16.5
1.1
13.4
26.8
95.9
34.2
43.0
18.7
141.4

2012

2013

2014

2015

2016

512
297
14564
126.8
29.8
2480
1721

477
290
16338
135.9
29.9
2746
1910

431.2
304
18328
129.6
25.6
2878
2174

398.8
336
21127
121.5
22.5
3324
2454

383.4
341
20560
118.4
22.4
3789
2650
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Середня наповненість груп становить 24 учні, що дає можливість (попри
зростання цін) утримувати вартість зростання підготовки на одному рівні.
Активний пошук джерел фінансування у поточному навчальному році дає
можливість своєчасного виконання піврічного плану власних надходжень.
Таблиця 8
Надходження коштів
по навчально – виробничій діяльності
станом на 25.05.2017 рік
Фактично,
Діяльність
План
% виконання
тис. грн..
Металовироби
12,0
16,2
135
Хлібобулочні вироби
15,0
7,4
49,3
Сувенірні вироби
3,5
1,2
34,3
Ремонт техніки
6,0
6,5
108,3
Транспортні послуги
15,0
4,0
26,7
Перукарські послуги
11,0
6,0
54,0
Виробнича практика
50,0
41,8
83,6
Всього
112,5
83,1
73,9
Виховна робота
У реаліях сьогодення однією із провідних функцій, покладених
суспільством на профтехосвіту – є соціальна.

Соціальний паспорт ВПУ

5,5 %
загальний контингент

19 %

діти - сироти

67,8 %
6,8 % %
0,9 %

діти напівсироти
діти із багатодітних
сімей
діти із
малозабезпечених сімей
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Соціальна адаптація учнів, розуміння ними зараз і у майбутньому, своїх
прав та свідоме виконання громадянських обов’язків у значній мірі залежить
від правильності обраних шляхів реалізації виховного процесу.
Проведення започаткованих останнім часом виховних заходів,
спрямованих на вироблення активної громадянської позиції, виховання
почуттів відповідальності та обов’язку, сприяє формуванню самостійних,
мислячих, патріотично налаштованих людей.
Такі заходи як презентація новостворених груп, День знайомств, вибори
президента училища, інтелектуальні конкурси та турніри, проведення дня
прикладної економіки сприяють демократизації училищного життя, формують
у вихованців риси лідерства та ініціативність.
День економіки

Протягом п’ятиріччя Червоненське ВПУ – учасник усіх обласних
виховних заходів та акцій.
У анкетах, що їх проводить психолог училища випускники акцентують
увагу на те, що вибір навчання на користь нашого закладу ними здійснено
керуючись відгуками наших учнів. На питання про перше позитивне враження
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від перебування в училищі «Що найбільше сподобалось?» першокурсники
відповідають:
«Гарні вчителі»,
«Ставлення викладачів до учнів»
«Уроки і вчителька (майстер)»
«Чудові вчителі»
«Нові вчителі»
«Вчителі супер»
що свідчить про те, що у колективі вироблена власна система впливу на
учнів, створено вагомий арсенал форм плекання дитячої особистості.
Суттєво оновився зміст роботи із учнями у гуртожитку, бібліотеці
училища. Цьому у значній мірі сприяло відкриття електронної бібліотеки,
початок формування на базі читального залу кабінету дипломного
проектування, особиста ініціативність бібліотекаря.
Активно працюють у напрямку згуртування учнівського колективу вихователі. Незабутні враження учні отримують від проведення вечорниць, дня
пампуха, деруна і вареника, спільної роботи над формуванням посилок у зону
АТО.

Проживання учнів у гуртожитку ВПУ
220 (Проектна потужність)
207

220 (Проектна потужність)
205

2015-2016 н.р.
2016-2017 н.р.
У тому що зміст роботи постійно оновлюється є велика заслуга заступника
директора Купин М.В., якій властиве глибоке розуміння підліткової психології,
відчуття новизни.
Велику роль в організації виховного процесу відіграє психологосоціальна служба училища. Оперативно поповнюється сучасним змістом
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робота із запобігання у молодіжному середовищі поширення антигромадських
проявів, шкідливих узалежнень, інших суспільних загроз.
Різноманітні тренінги, години психолога на засіданнях педагогічної ради,
акції «Міняю цигарку на цукерку, «Суд над алкоголем», «Ні – насиллю»,
«Зупинимо СНІД», «Припинимо торгівлю людьми» мають високий
педагогічний потенціал, формують у вихованців систему стійких упереджень і
цінностей.
Благотворно впливає на результативність виховної роботи до
християнських засад виховання: Традиційні спільні молебні колективу біля
фігури Божої Матері, зустрічі із о. Мандриком «Запитай у священика»,
впровадження курсу «Основи християнської моралі» - схвально сприймаються
учнями та їх батьками.

Зверніть увагу на досягнення наших учасників обласних виховних
заходів. Перше місце команди педагогів у обласному інтелектуальних турнірах
«Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», щорічні перемоги в обласних конкурсах
знавців української мови учнів Бойко Надії Данилівни – вагомий вклад у
авторитет закладу в масштабах області.
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Таблиця 9

Підсумки участі в обласних заходах
№
п/п

Назва заходу

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Навчально-виховні заходи
І курс – V місце
(Поливко Наталя)
ІІ курс – ІV місце
(Гика Галина)
І курс – VІ місце
(Кузняр Соломія)
ІІ курс – VІІІ місце
(Гаєва Олександра)

І курс – VII місце
(Купин Василь)

IІ курс – VI місце
(Купин Василь)

ІІ курс – ІV місце
(Поливко Наталя)
І курс – III місце
(Купин Василь)
ІІІ курс – ІІ місце
(Олійник Олег)

І курс – Х місце
(Кобильник .Анастасія)
ІІ курс – III місце
(Купин Василь)
ІІ курс – І місце
(Руда Діана, Руда
Роксолана )
ІІ курс – ГРАН- ПРІ
(Купин Василь)

1

Міжнародний мовний конкурс з
української мови імені Петра Яцика

2

Міжнародний мовно-літературний
конкурс учнівської молоді імені
Т.Шевченка

3

Конкурс обдарованої молоді «Зимова
фантазія»

ІІ курс – І місце
(Олійник Олег)

4

Фестиваль-конкурс дитячої та юнацької
творчості «Казкова скарбничка»

участь

5

Брейн – ринг

I місце – команда
педагогів

6

Художня самодіяльність «Оксамитові
барви»

I місце – сольне
виконання
(Турчиняк Христина)

7

Золоте крило

ІІІ курс – I місце –
(Зарічний Микола)

8

Всеукраїнський літературний конкурс
«Розкрилля душі»

ІІ курс – І місце
(Гаєва Олександра)

9

АРТ і ШОК

ІІІ курс –II місце
(Сулима Оксана)
I місце – команда учнів
ІI місце – команда
педагогів
I місце – ансамбль учнів
IІ місце – сольне
виконання
(Процак Віталій)
ІІІ курс – ГРАН- ПРІ
(Гаєва Олександра)
ІІ курс – ГРАН- ПРІ
(Гаєва Олександра)
ІІ місце – літературний
гурток «Крила»

I місце – команда
педагогів
результат очікується

результат очікується

результат очікується

10

11

Всеукраїнський конкурс фахової
майстерності з професії слюсар
Участь у виставках:
- «Великодні дзвони» м. Львів
- Фестиваль технічної творчості м.
Львів
- До 25 річниці Незалежності України
м. Золочів
- До дня міста Золочева
- «Різдвяна шопка»
- В ПРОМІНВЕСТБАНКУ м. Львів

ІІІ курс - І місце
(Миклаш Руслан)
Президентський
стипендіат

-

-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Спортивно – масова робота:
12
13

Настільний теніс
Футбол

14

Армреслінг

15

Армреслінг
Чемпіонат України м. Харків
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Змагання з футзалу

ІХ місце – (Процик
Віталій, Герун Мар’ян,
Мудрак Богдан)
V місце – команда учнів
I місце – (Григорчук
Іван)
ІІІ місце – (Небелюк
Степан)
VI місце – Сидорович
Ганна)
I місце – (Григорчук Іван)
ІІІ місце – (Небелюк
Степан)

VІІ місце – юнаки
VІ місце – дівчата
І місце – зональні
змагання
І місце – (Сидорович
Ганна)

ІІ місце – зональні
змагання

Прикро, що більшість здобутків нині досягається нами не завдяки, а
навпаки – всупереч обставинам, що складаються.

Півроку живемо із пересторогою, що борги за енергоносії, які
накопичували з 1 січня, паралізують роботу закладу,

поповнення потребує машинний парк училища, виробничі
майстерні,

назріла потреба оновлення комп’ютерного обладнання,

давно підлягають списанню меблі житлових кімнат.
Найближчим часом дирекцією планується пошук шляхів
фінансування для:
заміни вікон корпусу № 2,
ремонту даху та заміни вікон майстерень і лабораторій,
заміна в’їздних воріт,
капітальний ремонт боксів та спорудження критої платформи
зберігання техніки на навчальному полігоні,
капітальний ремонт житлових приміщень першого поверху
другого гуртожитку для потреб стажувальників і курсантів майбутнього
НПЦ,
на початок навчального року плануємо частину кабінетів
обладнати навчальними проекторами.
Сподіваюся на участь у соціальних проектах облдержадміністрації,
допомогу народного депутата, підтримку департаменту освіти ЛОДА,
розуміння і зацікавленість колективу у вирішенні перелічених завдань.
З огляду на все наведене, на виконання зрослих вимог суспільства та
ринку праці берусь стверджувати, що наш вічно молодий і завжди сучасний
заклад має цілком реальні перспективи розвитку і процвітання.
Задля його забезпечення дирекцією сплановано ряд кроків.
1. Враховуючи існуючу матеріальну базу, до 1.09.2017 р., приступимо до
проведення ліцензування підготовки окремих професій згідно із замовленням
роботодавців та потребою ринкою праці АПК.
1.1. На основі співпраці із роботодавцями розширюватимемо спектр
категорій підготовки професії «тракторист-машиніст», запровадивши
короткотермінові курси навчання на платній основі.
А1 – трактористів тракторів з потужністю двигуна 73.5 кВт
А2 – трактористів тракторів з потужністю двигуна понад 73.5 кВт
В1 – трактористів самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів

В2 – трактористів самохідних кормозбиральних машин
В3 – трактористів самохідних машин для збирання коренеплодів
картоплі, овочів, фруктів і ягід
Д1 – трактористів екскаваторів з об’ємом ковша до 4 куб.м.
Е1 – трактористів навантажувачів з потужністю двигуна до 147 кВт
G1 – трактористів бульдозерів з потужністю двигуна до 73.5 кВт
1.2. Розпрацьовуватимемо перспективу запровадження
короткотермінових курсів з підготовки та перепідготовки ряду робітничих
професій, пов’язаних із експлуатацією земельних, водних та лісових ресурсів:
6141 лісоруб, лісник
6112 садівник
6123 бджоляр
6113 озеленювач
6151 рибовод ( кваліфікований робітник)
2. З вересня 2017 року впроваджуватимемо у систему роботи закладу
дуальна систему підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів,
співпрацюючи із сільськогосподарськими виробниками – партнерами ПА
«Західний Буг», ТОВ «Княжі лани» у рамках навчально-практичного центру із
застосування новітніх агротехнологій та сучасної техніки. Дозвіл департаменту
ПТО МОН України нами уже втримано.
3. Послідовно працюватимемо над розширенням кола роботодавцівзамовників, укладаючи угоди на замовлення робітничих кадрів із ремонтнодорожними підприємствами, практикуючи активне використання їх техніки для
проведення навчально-виробничої практики учнів.
4. Продовжимо співпрацю із Навчальним центром Національної гвардії
України м.Золочева з підготовки трактористів-машиністів для послідуючої
служби водіями екіпажів гусеничних і колісних військових машин та
молодших командирів.
5. В найближчий час укладемо угоду на підготовку робітничих кадрів із
Золочівським та Перемишлянським відділеннями заводу «Електроконтакт
Україна» за спеціальністю «Електромонтер з ремонту електрообладнання
автомобілів».
6. Надаватимемо платні транспортні, ремонтні та комунальні послуги
сільській раді, населенню на базі майстерень та машинного парку училища.

Загальновідомо, що «під лежачий камінь вода не тече».

Ми сьогодні маємо заклад, який створили спільно, в майбутньому –
матимемо такий, який створюємо.

Стиль нашої праці – постійний пошук, і за розуміння ініціатив дирекції,
вимог директора, любов до свого колективу я щиро дякую всім працівникам.

