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На протязі 2018-2019 навчального року   колектив РЦ ПО ЕМСТ 

Харківської області працював на виконання завдань поставлених в Законах 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», чинних 

законодавчих актах які регламентують діяльність ЗП(ПТ)О, реалізуючи 

державну політику по реформування професійно-технічної освіти, виходячи 

із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до соціального 

партнерства із замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих кадрів . 

Освітній процес в навчальному закладі здійснювався у відповідності до 

Плану роботи училища на 2018-2019 навчальний рік, затвердженого 

педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм 

,штатного розкладу та бюджетного кошторису.  

Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних 

планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо 

обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, 

засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення оформлялась 

протокольно доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних 

нарадах та висвітлювалась на сайті освітнього закладу. Важливим чинником 

прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-

господарської діяльності стала система  внутрішнього фінансового контролю 

планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень . 

Формування державного замовлення проводилось на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року №363 «Про 

затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців, наукових , науково-педагогічних та робітничих кадрів , підвищення 

кваліфікації та перепідготовки кадрів». Керуючись постановою Кабінету 

Міністрів  України №748 від 27 серпня 2010 року «Про затвердження 

Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних 

закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» було 

укладено двосторонніх договорів на підготовку 180 осіб з підприємствами 

різної форми власності , які розміщені на території м. Харкова та Харківській 

області. 



Дуже важливою подією для Професійно-технічного училища № 32 м. 

Харкова стало завершення процесу реорганізації та зміни назви на 

Регіональний центр Професійної освіти електротехнічних, машинобудівних 

та сервісних технологій Харківської області (згідно Наказу Міністерства 

освіти і науки України №1637 від 20.12.2017 року “Про реорганізацію 

закладів освіти Харківської області, зміну типу і назви Професійно-

технічного училища №32 м. Харкова»).  Відбулось  припинення Харківського 

професійного ліцею будівництва і комунального господарства шляхом 

приєднання до Професійно-технічного училища №32 м. Харкова. Такий 

підхід в реорганізації дасть змогу оптимізувати освітній процес у Закладі та 

збільшити чисельність контингенту до 700 осіб.  



1.Аналіз проведення профорієнтаційної роботи та виконання плану 

державного замовлення. Робота приймальної комісії. 

На підставі наказу Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова № 

138 від 16.11.2018 з метою профорієнтаційної роботи, за педагогічними 

працівниками були закріплені школи  м. Харкова та Харківської області, а 

також мережа інтернатних освітніх закладів області. Проведена відповідна 

робота,яка дала певні результати. А саме:     

План регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників 

на 2018-2019 рік виконано.  На підставі Протоколів приймальної комісії, 

наказів по освітньому закладу на 1 вересня 2018 року по 29 вересня 2018 

року до освітнього закладу зараховано 305 учнів. 

На протязі навчального року профорієнтаційна робота та робота по 

формуванню державного замовлення проводилася у тісній співпраці з 

органами місцевої влади, районним центром зайнятості та роботодавцями 

замовниками робітничих кадрів на виконання положень Закону України 

«Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку 

фахівців ,наукових ,науково-педагогічних та робітничих кадрів,підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів». Результатом роботи є підписання 

Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти 

між професійно-технічним закладом і замовниками робітничих кадрів за 

заявленими робітничими професіями, за якими проводиться підготовка в 

навчальному закладі за кошти державного бюджету. 

Адміністрація та педагогічний колектив, враховуючи вимоги 

сьогодення, зміни в економіці, розуміють, що в умовах щільної конкуренції 

на освітні послуги головним є потреба роботодавців в підготовці конкретних 

спеціалістів, а також рівень їх підготовки. Тому важливим напрямком 

діяльності є направлена профорієнтаційна робота спільно із замовниками 

робітничих кадрів  та удосконалення системи взаємодії навчального закладу 

та підприємств і організацій на яких працевлаштовуються наші випускники. 

Адже тільки результати працевлаштування та закріплення випускників, 

рейтингове оцінювання рівня підготовки робітників,які дають замовники 

кадрів нададуть нам можливість усувати слабкі ланки в підготовці 

робітничих кадрів. В освітньому закладі відпрацьована система дослідження 

закріплення випускників на першому робочому місці, постійно проводиться 

моніторинг по вивченні причин звернення випускників до районної служби 

зайнятості. Недоліками вважаю формальне відношення до узагальнення 

виявлених в процесі моніторингу причин не закріплення випускників на 

першому робочому місці. Звертаю увагу на необхідність проводити 

системний аналіз причин не можливості працевлаштування за професією 

випускників та робота по усуненню таких. 

Протягом навчального року внесені зміни та  затверджені правила 

прийому на навчання у 2019-2020 році відповідно до  Типових правил 

прийому.  

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл міста та області 

протягом навчального року, фактично попередньо   відслідковуються та 

аналізуються дані про перспективи набору , враховуючи кількість 



випускників шкіл. Відповідно до довгострокових угод з Сахновщанським 

інтернатом на навчання вступають значна кількість випускників з числа 

дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Соціально-

психологічною службою проводиться значна робота із питання успішної 

соціалізації таких дітей у нашому освітньому закладі, але я звертаю увагу 

педагогічних працівників, працівників гуртожитку, які відповідно до своїх 

посадових обов’язків забезпечують умови навчання та проживання дітей з 

числа сиріт та позбавлених батьківського піклування відповідальності та 

підвищення рівня психологічної підготовки при спілкуванні з даною 

категорією учнів. Адже станом на 01 червня в освітньому закладі навчається 

32 учні, які мають статус дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування або осіб з їх числа.. 

Згідно Державного контракту на підготовку робітничих кадрів у 

професійно-технічних навчальних закладах , що попередньо поданий на 

Міністерство освіти і науки  план регіонального  замовлення на наступний 

навчальний рік становить 305 осіб учні, вважаю,враховуючи чисельність 

випускників та системну профорієнтаційну роботу, реально його 

забезпечити.   

 

2.Збереження контингенту. Результати  поетапної атестації, 

державної  кваліфікаційної  атестації . 

Питання збереження контингенту, відрахування учнів без отримання 

робітничої кваліфікації, розглядалося щоквартально на нарадах при 

директорові,що дало змогу посилити персональну відповідальність 

керівників груп за індивідуально-виховну роботу з учнями ,що мають 

пропуски навчальних занять, задіяні заходи виховного 

,дисциплінарного,адміністративного впливу на учнів та їх батьків із 

залученням служби дітей,органів опіки місцевого самоврядування,відділом 

ювенальної поліції по поверненню учнів на навчання.  

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних 

занять,на контролі в директора щоденне відвідування учнів пільгових 

категорій, черговим адміністратором проводиться підсумки відвідування 

учнями навчальних занять за день. За результатами проведеного аналізу 

питання виносяться на нараду  при директорові з метою вивчення системи 

роботи класного керівника та майстрів в\н груп по контролю за 

відвідуванням занять та запобіганню порушення учнями правил 

внутрішнього розпорядку.  

 

3.Працевлаштування випускників. Робота із потенційними 

роботодавцями, замовниками робітничих кадрів 

Освітній заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі 

повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти. 

Результатом діяльності педагогічного колективу за навчальний рік є 

показник працевлаштування випускників за отриманою професією. Станом 

на 27.06.2019 рік планується до випуску 264 учні. 

За результатами попереднього працевлаштування: 



- Фактично  працевлаштовані за отриманою професією – 249 учнів 

(94,3%) 

- Продовжать навчання у вищих навчальних закладах – 10 учень (3,1%) 

- Не працевлаштовані – 7 учні (2,6%) (учні які за рішенням суду 

перебувають в СІЗО.  

Соціально-психологічною службою проводиться системна 

роз’яснювальна робота серед випускників пільгових категорій та 

роботодавців, до яких за направленням працевлаштовуються випускники 

пільгових категорій, щодо  відповідальності за достовірність даних по 

працевлаштуванню випускників пільгових категорій які користуються 

додатковими пільгами по виплаті матеріальної допомоги при 

працевлаштуванні.  При підготовці бюджетних запитів на 2019 – 2020 

навчальний рік  чітко будуть плануватися виплати учням пільгових категорій 

відповідно до терміну навчання та планового випуску.  

Важливим завданням адміністрації в наступному навчальному році є 

контроль за дотриманням чинного законодавства по відповідності укладання 

тристоронніх договорів на підставі двосторонніх, створення умов 

проходження виробничої практики відповідно до укладених договорів, 

підстави для розірвання укладених договорів, дотримання прав випускників 

на отримання першого робочого місця на підставі укладених договорів. 

Разом з тим завданням педагогічного колективу є співпраці з замовниками 

робітничих кадрів з питання роз’яснювальної роботи по соціальному захисту 

випускників, законодавчо визначених пільгах при прийнятті на роботу 

випускника центру, можливості надавати цільове матеріальне забезпечення  в 

підготовці конкретного учня, ініціювати зміни до чинної законодавчо-

нормативної бази , що регламентує соціальне партнерство між замовниками 

робітничих кадрів та навчальним закладом. 

Адміністрацією виконуються вимоги чинного законодавства по підбору 

та затвердженню підприємств на проходження виробничої практики, але 

спостерігаються випадки безпідставного порушення такого переліку ,без 

попереднього узгодження та обумовлення працевлаштування на конкретному 

підприємстві. 

Потребує конкретності та системності робота з підприємствами, які є 

потенційними роботодавцями про зміни та вимоги чинного законодавства по 

працевлаштуванню випускників,зрозуміло,що це динамічний процес ,який 

залежить від сукупності чинників і тому головний напрям роботи - це якісна 

підготовка конкурентоспроможного робітника ,виховання в ньому соціальної 

відповідальності за своє майбутнє ,можливості довести роботодавцю, що 

його кваліфікаційний рівень  відповідає сучасним вимогам підприємства. 

Освітній заклад спільно  з органами місцевого самоврядування, державної 

служби зайнятості  виконують завдання держави по  підготовці спеціалістів 

за державним замовленням, сприяє реалізації права випускника на перше 

робоче місце при його бажанні та відповідній професійній підготовці,яка як 

показують відзиви роботодавців бажає бути набагато кращою.  



РЦ ПО ЕМСТ Харківської області укладає угоди про надання робочих 

місць з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання та 

можуть забезпечити виконання навчальних програм. 

Основними замовниками робітничих кадрів, які співпрацюють з 

училищем є: Державне підприємство завод “Електроважмаш”; Публічне 

акціонерне товариство «Харківський підшипниковий завод»; Публічне 

акціонерне товариство «Харків авто» філія СТО№3; Відкрите акціонерне 

товариство «Харківський машинобудівний завод Світло шахтаря»; Публічне 

акціонерне товариство “Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе”;  

Головне регіональне управління публічного акціонерного банку 

«Приватбанк»; Державне підприємство «Завод ім.. В.О.Малишева»; 

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково виробниче підприємство 

“КАРСІС”; Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма “Шарм” та 

інші. 

Основним джерелом фінансування освітньої діяльності центу є 

бюджетні фінансування; позабюджетні надходження. 

Поновлена наглядна агітація училища на вулицях міста, у трамвайних 

та тролейбусних маршрутах та поточні стенди в спортивному залі, в холі 

освітнього закладу. Установлені профорієнтаційні стенди по Московському 

району м. Харкова. 

 

4.Система роботи педагогічних працівників, її результативність та 

вплив на якість навчально-виховного процесу. Виконання посадових 

обов’язків. Виконавча дисципліна 

Директором навчального закладу та заступниками директора 

проводиться робота щодо виконання основних освітніх завдань в галузі 

професійно-технічної освіти (в наявності нормативна база з ПТО, 

організовано навчально-виховний процес, ведеться ділова документація). На 

виконання наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і 

освіти облдержадміністрації, Московського районного управління освіти м. 

Харкова, органів місцевого самоврядування, своєчасно приймаються 

розпорядчі документи, розробляються відповідні заходи та здійснюється 

контроль за їх виконанням. Освітній заклад нормативними та розпорядчими 

документами , які регулюють їх діяльність, забезпечено в повному обсязі. 

В училищі підготовка за робітничими спеціальностями проводиться 

100% у відповідності до вимог ДСПТО. Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки в повній мірі володіють змістом ДСПТО.  

Дирекція центру вчасно реагує на невиконання працівниками посадових 

обов’язків відповідно до посадових інструкцій, але за поточний навчальний 

рік порушень трудової дисципліни не було зафіксовано, до дисциплінарної 

відповідальності не було притягнуто жодного працівника, що говорить про 

високий рівень виконавської дисципліни колективу освітнього закладу. 

Виконавча дисципліна керівників структурних підрозділів,враховуючи 

об’єм інформації ,яка щоденно готується та подається у різні інстанції на 

задовільному рівні. Звертаю увагу на подання інформації, яка пов’язана з 



фінансово-господарською діяльністю, вона повинна бути обґрунтована та 

завізована головним бухгалтером та директором. 

Слід відмітити, що протягом навчального року зауважень з 

Департаменту науки і освіти облдержадміністрації, Московського районного 

управління освіти м. Харкова та НМЦ ПТО  в Харківській області не 

надходило. 

 

5. Організація та проведення уроків виробничого навчання та 

виробничої практики у відповідності до вимог державних стандартів 

ПТО. 

Формування груп за професіями проводяться згідно плану набору, заяв 

абітурієнтів та кількості, яка зазначена у ліцензіях, виданих Міністерством 

освіти і науки України. Кількісний склад груп становить в середньому 26 

чоловік. Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється у межах 

ліцензійного обсягу  

Всі професії забезпечені робочими навчальними планами, які розроблені 

у відповідності з Типовою базисною структурою та Державними 

стандартами професійно-технічної освіти і своєчасно погоджені із 

підприємствами-замовниками робітничих кадрів, науково-методичним 

центром професійно-технічної освіти у Харківській області і затверджені 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

З кожної професії існує вся необхідна навчально-програмна та облікова 

документація. Стан ведення обліково-плануючої документації та комплексно 

- методичного забезпечення предметів і професій контролюється 

адміністрацією. 

Професійно – практична підготовка в 2018 – 2019 році проводилася у 

тридцяти  групах, згідно Державних стандартів та робочих навчальних 

планів. Програму виробничого  навчання  в навчальних майстернях , 

лабораторіях та в умовах виробництва  виконано в повному обсязі .  

Майстри виробничого навчання при проведенні уроків виробничого 

навчання застосовували  сучасні педагогічні технології – продуктивне 

навчання. Програма проходження виробничої практики виконана в повному 

обсязі. 

Формування груп за професіями проводяться згідно плану набору, заяв 

абітурієнтів та кількості, яка зазначена у ліцензіях, виданих Міністерством 

освіти і науки України. Підготовка кваліфікованих робітників у РЦ ПО 

ЕМСТ Харківської області здійснюється у межах ліцензійного обсягу за 

такими спеціальностями: 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів 

(категорія "С"); 

- Перукар (перукар-модельєр); 

- Електрогазозварник; 

- Оператор комп’ютерного набору. Офісний службовець 

(бухгалтерія); 



- Електрогазозварник. Слюсар з ремонту автомобілів.  

- Агент з організації туризму. Адміністратор. 

- Секретар керівника (організації, підприємства, установи). 

Оператор комп’ютерного набору. 

- Манікюрник. Педикюрник. Візажист.. 

Всі професії забезпечені робочими навчальними планами, які 

розроблені у відповідності з Типовою базисною структурою та Державними 

стандартами професійно-технічної освіти (професії слюсар з ремонту 

автомобілів, водій автотранспортних засобів, електрогазозварник, 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор 

комп’ютерного набору, конторський (офісний) службовець (бухгалтерія), 

перукар (перукар-модельєр), які своєчасно погоджені із підприємствами-

замовниками робітничих кадрів, науково-методичним центром професійно-

технічної освіти у Харківській області і затверджені Департаментом науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

З кожної професії існує вся необхідна навчально-програмна та облікова 

документація ( тематичні плани та програми з предметів, поурочно-тематичні 

плани, плани уроків, переліки навчально-виробничих робіт для уроків 

виробничого навчання, журнали обліку теоретичного і виробничого 

навчання, тощо). Стан ведення обліково-плануючої документації та 

комплексно - методичного забезпечення предметів і професій контролюється 

адміністрацією центу. 

В нашому центрі функціонує 10 майстерень, 29 кабінетів та 6 

лабораторій для вивчення предметів професійно – теоретичної та загально-

професійної підготовки. Всі кабінети, лабораторії та майстерні відповідають 

вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних програм, дозволяють 

успішно здійснювати навчально-виховний процес завідуючи кабінетами і 

завідуючи майстернями провели достатню роботу щодо забезпечення 

естетичного зовнішнього вигляду кабінетів, майстерень та наявності 

необхідної документації. 

Проблемним  питанням  на теперішній час  є  проходження практики  на  

виробництві,  оскільки   кількість  баз  практики  в  силу  еко-номічних  та  

інших  причин  зменшується, тому укладаються угоди про надання робочих 

місць з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання та 

можуть забезпечити виконання навчальних програм, а саме: ДПЗ 

«Електроважмаш»; ПАТ «Харківський підшипниковий завод»; ПАТ «Харків 

авто»; «Приватбанк» та інші. 

6.Методична робота,впровадження інноваційних технологій 

навчання. Система роботи по підвищенні кваліфікації  педагогічних 

працівників.  

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Закону 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про 

методичну роботу. 



У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працював над 

єдиною науково-методичною проблемою «Стратегії управління освітнім 

процесом щодо професійної підготовки кваліфікованих робітників». 

Розуміючи, що сьогодні як ніколи організація навчального процесу 

полягає  не в тому, щоб навчити засвоювати знання у готовому вигляді, а  

навчити мислити, аналізувати зроблене, вносити корективи, тобто 

спрямовувати думку учня в потрібному руслі викладачі та майстри 

виробничого навчання в основу своєї роботи покладають  інноваційну 

діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу,  

внесенні новоутворень  у традиційну  систему. Прагнення  постійно  

оптимізувати навчально-виховний  процес  зумовило появу нових  і 

вдосконалення використовуваних раніше  педагогічних технологій різних  

рівнів  і різної  цільової спрямованості.  

Уроки проблемного  та розвиваючого навчання, проектна та 

дослідницька діяльність учнів, тижні з професії, конкурси за професією-це не 

данина моді, а нагальна необхідність.  

Методична робота на навчальний рік планується на підставі аналізу 

діяльності педагогічного колективу за минулий рік у вигляді самостійного 

розділу плану училища. 

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану який 

затверджено на засіданні педагогічної ради . 

Педагогічна рада визначає основні напрямки, завдання та форми 

роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних 

принципових питань діяльності навчального закладу. З питань, які 

обговорюються, виносяться рішення з визначенням термінів і виконавців а 

також осіб що здійснюють контроль за їх виконанням. 

У 2018/2019 навчальному році в закладі працювало 5 методичних 

комісій: 

 методична комісія педпрацівників сфери побуту (голова 

методичної комісії Л.О.Сбітнєва); 

 методична комісія педпрацівників базовихпредметів   

( голова методичної комісії Н.О. Гончарова); 

 методична комісія педпрацівників автотранспортних професій  

( голова методичної комісії І. О. Денисенкова); 

 методична комісія педпрацівників електротехнічного циклу ( 

голова методичної комісії А.П. Бондарєва). 

Розроблені плани роботи методичних комісій на рік, на підставі 

індивідуальних планів методичної роботи педпрацівників визначений графік 

взаємовідвідування занять теоретичного та виробничого навчання, теми 

написання методичних розробок. Засідання методичних комісій проводяться 

щомісячно, всі протоколи засідань є в наявності та ведуться відповідним 

чином. 

Педагогічні працівники навчального закладу постійно беруть участь в 

організації та проведенні обласних семінарів – практикумів та шкіл 

передового досвіду. 



З кожної професії, а також із загальноосвітніх предметів в навчальному 

закладі проводяться предметні тижні. 

Планом проведення предметних тижнів передбачено: 

 випускник стіннівок; 

 проведення відкритих уроків; 

 проведення виховних годин; 

 конкурси професійної майстерності. 

Плани проведення предметних тижнів затверджують голови 

методичних комісій. 

 За графіком проводились відкриті уроки викладачів і майстрів 

виробничого навчання. 

Складено графік відвідування уроків адміністрацією училища та 

складаються звіти про відвідування уроків. 

Керівний склад Регіонального центру (4 особи) мають повну вищу 

освіту, що відповідає фаху та займаним посадам. 

В освітньому закладі працюють 9 викладачів (4 мають педагогічне 

звання). Всі викладачі мають вищу освіту (100%), з них: 

- старший викладач – 5 осіб 

- викладач-методист – 3 осіб 

- мають вищу категорію –  20 осіб  

- викладачі І та ІІ категорій – 14 осіб  

- викладач  категорії спеціаліст – 7 особа  

В училищі працюють 21 майстрів виробничого навчання (6 має звання).  

В навчальному закладі педагогічне навантаження викладачів на 

навчальний рік складається у відповідності до робочих планів, погоджується 

з профспілковим комітетом та затверджується наказом директора. 

Педагогічне навантаження встановлюється відповідно до освіти та досвіду 

викладачів, розподілено за письмовою згодою всіх викладачів та призначено 

в межах: максимальне – 961 год. має 1 викладач, мінімальне – 159 год. має 1 

викладач.  

В навчальному закладі створені необхідні умови для організації 

освітнього процесу, відбувається постійне оновлення виробничого процесу 

інноваційними технологіями, їх втілення у практичну діяльність. 

За пропозиціями підприємств-замовників вносяться уточнення у 

навчально-методичну документацію із врахуванням результатів аналізу 

навчальних досягнень учнів і потреб роботодавців. Для кращого засвоєння 

учнями інноваційних виробничих технологій  введено регіональний 

компонент (20%) до робочих навчальних програм та переліків навчально - 

виробничих робіт. В процесі підготовки сучасного всебічно розвиненого 

професіонала важливу роль відіграють методичні комісії. 

Всі методичні комісії працюють над обраними методичними 

проблемами, а члени методичних комісій мають індивідуальні методичні 

проблеми, над якими постійно і активно працюють. 

Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється 

шляхом взаємовідвідування уроків, написання методичних розробок, 

проведення відкритих уроків із обов’язковим обговоренням результатів. 



Зусилля адміністрації спрямовані на створення інноваційного освітнього 

простору, який сприяє розвитку творчого потенціалу педагога,  учня, їх 

готовності до швидких змін, співпраці,  вдосконалення.  

Як наслідок педагогічні працівники мають достатній рівень професійної 

компетентності в напрямку впровадження інноваційних технологій.     

В РЦ ПО ЕМСТ Харківської області вивчають, узагальнюють та 

розповсюджують передовий педагогічний досвід кращих педпрацівників 

навчального закладу та області.  Викладачі та майстри виробничого навчання 

постійно обмінюються досвідом на обласних семінарах-практикумах та 

ШППД, що постійно проводить НМЦ ПТО в Харківської області. 

В освітньому закладі проводяться предметні тижні, тижні з професій, 

конкурси професійної майстерності, в рамках яких представлені виставки 

кращих робіт, новітніх технологій. Результативна робота по активізації 

пізнавального інтересу до професії шляхом проведення цікавих заходів і 

показу прикладного характеру в конкретній галузі виробництва була 

проведена  методичними комісіями з професій будівельного профілю, 

електрогазозварник, кухар, кондитер, оператор комп’ютерного набору.  

Педагогічні працівники беруть активну участь в обласних методичних 

заходах.  

Діяльність адміністрації спрямована на створення сприятливих умов для 

якісного проведення атестації  педагогічних працівників та наступного 

максимального використання її для зростання педагогічної майстерності, 

розвитку творчого потенціалу педагогів.  

Атестація педагогічних працівників у 2018 - 2019 навчальному році 

проводилася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України ' 

06.10.2010 року № 930 зі змінами і доповненнями.  

Питання щодо організації та проведення атестації педагогічних 

працівників займає значне місце в плані роботи навчального закладу. 

Опрацьовано нормативні документи щодо проведення атестації 

педагогічних працівників у 2018 - 2019 навчальному році. 

Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників дало змогу 

об’єктивно, повно та всебічно оцінювати якість роботи кожного 

педагогічного працівника. 

Атестація педагогічних працівників мала комплексний характер, 

відбувалася поетапно. Під час підготовчого етапу здійснювалося 

інформаційно-методичне забезпечення педагогічних працівників, розгляд 

атестаційних умов і вимог на інструктивно-методичній нараді. 

Під час основного етапу вивчалася діяльність педагогічних працівників 

шляхом різноманітних форм психолого-педагогічної діагностики та вивчення 

результативності професійної діяльності педагога, який атестується. Аналіз 

перебігу атестації розглядався на засіданні педагогічної ради. 

Під час підсумкового періоду на засіданні педагогічної ради члени 

педагогічного колективу ознайомилися з напрацюваннями педагогічних 

працівників, які атестувалися в поточному навчальному році. 



Для проведення атестації створено всі необхідні умови. Протягом 

атестаційного періоду педагогічні працівники брали активну участь в 

обласних та училищних методичних заходах. 

Атестації підлягали 14 педагогічних працівників.  

Належний рівень гласності, інформованості, об'єктивності атестації 

педагогічних працівників забезпечувався відкритістю, доступністю та 

прозорістю атестаційних дій, змісту атестаційних характеристик, критеріїв 

оцінки рівня професійної діяльності, місцезнаходження нормативної та 

атестаційної документації) а також широким систематичним знайомленням 

педагогічних працівників зі своїми правами на всіх етапах атестаційного 

періоду. 

Відповідно до плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

курси на базі Інженерно-педагогічної академії України пройшли майстри 

виробничого навчання Завалий О.В., Сологуб В. І., методист Власенко В. В., 

Сбитнева Л. О., Сурова К. Ю.; пройшли курси на базі КВНЗ «ХАНО – 

Зинченко В. В., Сіробаба В. П., Мовсесян І. М., Єфіменко О. Е., Саакова 

Ж.Л., на базі Белоцерковського ІПК – 2 особи (Бондарева А. П., Аньоха К. В.) 

 

8. Робота по підготовці до нового 2018-2019 навчального року та до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

Розроблено план-заходів, організована робота по їх виконанню, 

результативність виконання розглядаються щомісячно на нараді при 

директорові. підготовці теплової мережі до роботи в осінньо-зимовий період. 

Запаси твердого топлива на 01.10.2019 року відповідно до бюджетних 

асигнувань та укладених договорів на постачання становитимуть достатні 

запаси для проведення опалювального сезону. 

Важливим питанням є заміна системи опалювання навчального корпусу, 

що планується провести протягом літнього періоду за рахунок коштів 

спеціального фонду. 

 

9.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

навчально-виховного процесу. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів під час навчально-виробничого процесу 

визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, 

утримання професійно-технічних навчальних закладів та організацій 

навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які 

регламентують роботу профтехучилищ з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації. 

Адміністрація центру у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню 

вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів і педагогічних 

працівників керується Законами України: “ Про охорону праці”, “ Про 

пожежну безпеку”,  “Про дорожній рух”, Конституцією України, державними 



та галузевими стандартами, основними нормативними актами з питань 

охорони праці і безпеки життєдіяльності, санітарними нормами і правилами. 

В освітньому закладі створений і працює кабінет з охорони праці. В 

кабінеті є посадові інструкції з охорони праці для всіх професій і видів робіт, 

розроблені екзаменаційні білети для проведення перевірки знань з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності. 

На підставі вимог Закону України “ Про охорону праці”, “ Положення 

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і навчальних закладах”, інших нормативно-правових 

документів з питань охорони праці в училищі проводилися у 2018/2019 

навчальному році відповідні заходи, а саме: 

- розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для 

професій та видів робіт; 

- за власні кошти були зроблені та оформлені куточки з Охорони 

праці; 

- для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим 

блоком з охорони праці; 

- виробничі майстерні забезпечені комплектом інструкцій з 

охорони праці, оформлені куточки наочної агітації з охорони праці; 

- в майстернях оформлені таблички з надписами відповідальних за 

протипожежний стан та санітарний стан та відповідальних за справний стан 

та безпечну експлуатацію обладнання; 

- відповідно до Положення про оперативний контроль за станом 

охорони праці в училищі проводяться перевірки; 

- проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові 

інструктажі з учнями та співробітниками; 

- викладається предмет “ Охорона праці” у всіх навчальних групах 

в обсязі відповідно до освітніх планів та програм. Учні з цього предмету 

мають позитивні оцінки, рівень знань учнів відповідає діючим вимогам; 

- проводиться навчання та перевірка знань співробітників з питань 

охорони праці; 

- на виконання наказів Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної адміністрації “ Про Всесвітній день охорони праці” проводяться 

Тижні охорони праці за темою “ Безпечна праця - гідна праця”. У рамках цих 

заходів були проведені внутріучилищні конкурси; 

- організовано навчання відповідальних з електробезпеки, за тепло 

забезпечення за участю державних інспекторів з охорони праці; 

- розроблено пам'ятку для майстрів виробничого навчання для 

організації проведення інструктажів; 

- проводилися інструктивні наради з питань охорони праці, 

розроблено та внесено до колективного договору училища “ Комплексні 

заходи щодо забезпечення встановлених нормативів з охорони праці”; 

- оформлений стенд наочної агітації “ Охорона праці та соціальний 

захист”; 

- проведено заходи з профілактики побутового травматизму з 

метою його зниження та раціонального використання робочого часу; 



- проводилась передплата на журнал “ Охорона праці”, вивчались 

матеріали, які викладені в журналі; 

- придбано та видано спецодяг робітникам училища; 

- при укладанні трудового договору працівники під розпис 

ознайомлюються з умовами праці; 

- запроваджено в практику обстеження робочих місць учнів під час 

виробничої практики на підприємствах з представником держнагляду з 

охорони праці. 

Проведена робота по підготовці до нового 2018-2019 навчального року, 

а саме: 

- затверджено заходи по підготовці освітнього закладу  до початку 2018-

2019 навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період. У 

відповідності до плану заходів, в навчальному закладі проведено:  

- складено акти-дозволи на кабінети, майстерні та  спортзал; 

- проведено виміри опору та заземлення; 

- проведено у відповідності до вимог чинного законодавства інструктажі 

з працівниками та учнями навчального закладу; 

- проведено перезарядку вогнегасників; 

- кабінети та майстерні забезпечені куточками з охорони праці; 

- проведено перевірку та ремонт опалювальної системи до 

опалювального сезону, складено відповідні акти; 

- учні забезпечені спецодягом; 

- члени добровільної пожежної дружини пройшли позапланове 

навчання; 

- учні пройшли поглиблений медичний огляд з метою визначення 

навантажень на уроках фізичної культури; 

- працівники пройшли обов`язковий медичний огляд; 

- проводився благоустрій території навчального закладу: насадження 

дерев, квітів, скошування трави, прибирання та вивіз сміття, тощо. 

 - проведено навчання та перевірка знань працівників навчального 

закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

- проводяться чотири рази на рік Тижні з безпеки життєдіяльності згідно 

положення; 

- двічі за навчальний рік проводилось практичне відпрацювання площ 

евакуації, згідно графіку; 

- до початку нового навчального року проведені поточні ремонтні 

роботи кабінетів, майстерень та лабораторій. 

- постійно підтримується належний санітарний стан у всіх приміщеннях 

закладу; 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

навчального виховного процесу: 

- визначено відповідальних осіб  за пожежну безпеку та виробничу 

санітарію; Відповідно до  наказу розроблено план заходів на підставі яких 

відповідальними особами проведено низку заходів з пожежної безпеки, 

електробезпеки та  виробничої санітарії.  За 2018-2019 навчальний рік у 

навчальному закладі  не виявлено жодного випадку пожеж. Кожен кабінет, 



майстерню, лабораторію забезпечені куточками з охорони праці та  засобами 

з пожежогасіння. З працівниками та учнями навчального закладу 

проводяться інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, надання 

першої медичної допомоги та інші необхідні інструктажі. За 2018-2019 

навчальний рік не виявлено жодного випадку травмування працівників 

навчального закладу під час виконання своїх посадових обов‘язків.  

- розроблено та затверджено  план заходів щодо збереження життя та 

здоров‘я учнів» на 2019/2020 навчальний рік, який доведено до відома 

керівникам структурних підрозділів, майстрам, класним керівникам. Класні 

керівники та майстри виробничого навчання проводять з учнями інструктажі, 

та бесіди з безпеки життєдіяльності, згідно графіка.  За 2018-2019 навчальний 

рік не виявлено жодного випадку травматизму учнів під час освітнього 

процесу.  

 

10.Виховна робота,соціально-психологічний захист та допомога 

учасникам навчально-виховного процесу 

Виховна робота в РЦ ПО ЕМСТ Харківської області  у 2018-2019 

навчальному році здійснювалась відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», Концепції 

національного та громадянського виховання, "Орієнтовне положення про 

організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних 

навчальних закладах" затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України №257 від 16.04.2002 та інших нормативних документів. 

Глобальні перетворення, які проходять в системі професійно-технічної 

освіти та у суспільстві в цілому зумовлена необхідність втілення 

інноваційних технологій і систематизації виховної роботи. 

Основною виховною роботою ми вважаємо роботу з дітьми пільгового 

контингенту.  

Реалізація виховної роботи в училищі здійснюється за єдиним планом 

виховної роботи, додатковими планами на місяць, а також за планами 

навчальної роботи у групі, який розробляється сумісно класним керівником 

та майстром виробничого навчання. 

При плануванні та організації виховної роботи використовуються 

масові, групові та індивідуальні форми роботи.  

У 2018/2019 навчальному році соціально-психологічною службою 

закладу проведені дослідження серед учнів I-III курсу з мотивів вибору 

ЗП(ПТ)О, психологічної готовності до освоєння нового у професійній 

діяльності, соціально-психологічної адаптації до умов професійно-технічного 

освітнього закладу. 

Психологом училища проведена корекційно - відновлювана та 

розвивальна робота, що проходила в груповому режимі: з метою 

профілактики ВІЛ/СНІДу, торгівлі людьми, насильство над дітьми. 

Проводились виховні години, психологічні тренінги та диспути: «Молодь 

проти СНІДу», «Життя в тебе єдине», «Як зупинити насильство», 

«Шкідливим звичкам – НІ». Також психологом освітнього закладу Сааковою 



Ж. Л. неодноразово було опубліковано результати роботи та психологічних 

досліджень у періодичних виданнях НМЦ ПТО Харківської області. 

До дня працівника освіти, новорічних свят, Дня захисника Вітчизни, 

свята 8-го Березня, Дня Перемоги в училищі пройшли святкові заходи –  

концерти, конкурси на кращу стіннівку,  кращу кімнату у гуртожитку, 

зустрічі з ветеранами та учасниками бойових дій. 

Проводились уроки пам’яті, виховні заходи в групах, екскурсії в музеї. 

Згідно графіку в центрі працює чотири спортивні гуртки: з настільного 

тенісу, футболу, волейболу, баскетболу та гурток художньої самодіяльності  

де охоплення учнів училища складає 90% (669 учнів), з них учні пільгового 

контингенту складають – 29 осіб. Фізкультурно-спортивна база, її 

устаткування відповідають вимогам навчальної програми з предмету 

«Фізична культура і здоров`я». Внутрішній контроль за станом фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи забезпечується директором, 

заступником директора, методистом та психологом. Матеріально-технічне 

забезпечення з предмету фізична культура і здоров’я  становить 95%. 

Керівник гуртка розвиває таланти та допомагає учням розкрити себе. У 

гуртку художньої самодіяльності  учні готуються до концертів, конкурсів 

Протягом року дітям – сиротам виділялися квітки на стадіон 

«Металіст», у театри та кінотеатри міста. Із залученням спонсорів та комітету 

в справах молоді адміністрації Московського району, благодійний фонд 

«Довіра» та «Благо».   

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі 

щомісяця засідають загально училищний  Штаб з профілактики 

правопорушень та злочинності серед учнів. Штаб Профілактики 

правопорушень здійснює свою роботу згідно наказу про створення, 

положення «Про організацію роботи штабу профілактики правопорушень», 

плану роботи на рік. 

Засідання штабу проводиться останню середу  місяця. Протоколи 

засідань веде і зберігає секретар. На засіданні розглядається поведінка, 

правопорушення, які були скоєні протягом місяця та вибираються методи 

ефективного впливу на порушника. Штаб профілактики тісно співпрацює з 

районним відділенням внутрішніх справ, відділом ювенальної поліції та 

службою у справах дітей.  

З метою підвищення ефективної виховної роботи з учнями, здійснення 

соціалізації підлітків у освітній процес запроваджено наставництво. Для 

організації наставництва розроблено пакет документів: наказ по закладу, 

створено раду наставників, список учнів і закріплені за ними наставники. 

У РЦ ПО ЕМСТ Харківської області працює «Учнівський парламент». 

Педагогічний колектив розглядає самоврядування як творче співробітництво 

учнів та педагогів, як надійний засіб підготовки молодого покоління до 

самостійного життя. 

За формою модель самоврядування схожа на парламентську 

республіку. В освітньому закладі було розроблено структуру учнівського 

парламенту, статут, план роботи, визначено постійно діючі комісії. 



При створенні самоврядування, в першу чергу, враховувались 

специфіка навчального закладу, основні напрями діяльності за фахом, 

традиції колективу, проблеми та інтереси учнів. Сьогодні учнівський 

парламент є вагомою рушійною силою у діяльності центруа і працює він уже 

7 років. 

В регіональному центрі зроблено все для нормального харчування 

учнів. Діти – сироти отримують 3-х разове гаряче харчування відповідно 

встановленим чинним законодавством норм. 

Планування виховної роботи здійснюється відповідно річного  та 

помісячних планів виховної роботи РЦ ПО ЕМСТ Харпківської області. 

Протягом 2018-2019 навчального року проводилась робота з усіх напрямків 

виховної роботи:  

 ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 

 ціннісне ставлення до себе 

 ціннісне ставлення до праці 

 ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

 ціннісне ставлення до природи 

 робота по підвищенню педагогічної культури батьків 

Методичне об’єднання класних керівників протягом 2018 – 2019 

навчального року працювало над проблемами:  

 педагогічна діагностика і виховний процес;  

 психологічні особливості юнацького віку; 

 проблема формування учнівського колективу, визначення відповідних 

шляхів формування та згуртування учнівського колективу;  

 профілактика травматизму та ДТП;  

 формування здорового способу життя у сучасних умовах 

(валеологізація освітнього процесу);  

 шляхи формування відповідального ставлення учнів до навчання 

 розширення й оновлення професійних знань та умінь педагогів, 

підвищення їх кваліфікації на основі вимог нормативних документів, 

запровадження сучасних технологій освіти, володіння психолого-

педагогічним інструментарієм  

 класна година як засіб комплексного підходу до гуманістичного 

виховання та цілісного формування особистості учня;  

 правова освіта та громадянське виховання;  

 технологія підготовки та проведення творчих справ;  

 виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування в учнів власної світоглядної позиції;  

 особистісно орієнтовані виховні технології, продуктивні технології як 

джерело виховання лідерських якостей учня;  

 екологічне виховання як фактор формування екологічної культури 

особистості 

 удосконалення форм роботи з батьківською громадськістю.  

На початку навчального року проведено діагностування учнів. 



Дана робота допомогла оформити у кожній групі соціальні паспорти, 

виявити характерні особливості учнівських колективів і внести необхідні 

корективи до планів виховної роботи, визначити напрямки роботи:  

1. Продовжити вивчення індивідуальної особистості учнів, їх інтересів і 

потреб.  

2. На основі результатів діагностики допомогти учням у пізнанні свого 

характеру, у боротьбі зі своїми негативними рисами, у зміцненні позитивних 

якостей.  

3. Розвивати навчально-пізнавальні потреби та здібності учнів, 

допомагати їм у науковій орієнтації навчальної діяльності.  

4. Виховувати повагу до держави, законів, прав людини, працелюбність 

та цілеспрямованість.  

Проблеми організації виховної роботи заслуховувались на засіданнях 

педагогічної ради,  на нарадах при директорі,  розглядались питання з 

виховної роботи: дотримання інструктажів з ТБ, організація роботи з 

профілактики здорового способу життя, проведення Тижня сприяння 

здоровому способу життя, стан адаптації учнів  до навчання , аналіз роботи  

класних керівників та майстрів виробничого навчання  з питань контролю за 

відвідуванням занять учнями ,  робота батьківських комітетів.  

 

Пріоритетні виховні завдання діяльності навчального закладу на 

2019-2020 н.р.:  
В 2019-2020 н. р. робота педагогічного колективу буде спрямована на 

удосконалення РЦ ПО ЕМСТ Харківської області, адаптацію закладу до 

сучасних умов, збереження накопичених здобутків і традицій, удосконалення 

роботи з  учнями та осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування, обдарованими учнями, використання сучасних педагогічних 

технологій, забезпечення виховання патріота, громадянина України, 

формування громадянської позиції, організації життя класного колективу на 

засадах взаємоповаги, взаємодопомоги.  

Виходячи із вище зазначеного, окреслюються наступні напрямки 

роботи:  

 продовження роботи над виховною проблемою – «Виховання 

особистості свідомого громадянина України в світлі Національної 

доктрини розвитку освіти»;  

 продовження роботи, спрямованої на формування соціальної 

активності та громадянської самосвідомості учнів через розвиток органів 

учнівського самоврядування ;  

 удосконалювання моделі розвитку навчально-виховної системи  на 

основі діагностики, аналізу стану виховної роботи, принципу доцільності, 

поставлених державою параметрів ціннісних орієнтацій, формування 

громадянської позиції в учнів, їх готовності до майбутньої трудової 

діяльності, з опорою на індивідуальний розвиток особистості; забезпечення 

оптимального функціонування навчального закладу як цілісної соціально-

педагогічної системи, створення умов для ефективної виховної роботи;  



 забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи та 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

тощо.  

 

11. Діяльність  соціально - психологічної служби протягом 2018 – 

2019 н.р. 

В РЦ ПО ЕМСТ Харківської області  протягом 2018 – 2019  року 

навчалось: 34 учнів з числа дітей - сиріт  та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, 5 дітей – інвалідів , 1 учень з малозабезпечених сімей , 16 учнів з 

багатодітних сімей. В процесі навчання з  категорією  вище вказаних дітей  

здійснювався соціально – психологічний супровід. Протягом  2018 – 2019 

року проводилось індивідуальне  та групове консультування із соціальних 

питань з учнями, викладачами, батьками; надавалась допомога класним 

керівникам  та майстрам в/н в аналізі й оцінці соціальних факторів , що 

ускладнюють процес самовизначення учня: «Порадь мені…», «Як уникнути  

агресії та конфліктів?», «Світ підлітка», «Розпочни із себе», «Шлях довіри», 

«Зміни своє життя», «Шляхи вирішення конфліктів»,  «Обери здоровий 

спосіб життя», «Шкідливі звички» тощо. 

Надавались індивідуальні консультації  майстрам в/н та класним 

керівникам щодо соціального супроводу дітей пільгової  категорії за 

тематикою звернень: «Права людини та гідний рівень життя», «Соціальний 

супровід учнів пільгової категорії»,»Шляхи подолання підліткової агресії», 

«Поняття насильства та види насильства».   

Протягом року проводились соціальні дослідження, вивчались взаємини 

дорослих з підлітками   та їхній мікроклімат в колективі. Постійно надаються 

консультації  щодо індивідуального підходу педагогів до учнів  в умовах 

колективної роботи. Проводиться діагностика міжособистісних відносин 

(опитувальник – методика Т.Лірі), діагностика комунікативної сфери( 

методика «Потреба в спілкуванні»), тест – опитувальник акцентуацій 

характеру Леонарда – Шмішека; тест – опитувальник «Потреба в досягненні» 

(Ю.Орлов), тест – опитувальник «Потреба в спілкуванні»(Ю.Орлов); шкала 

визначення ступення  самоповаги  Розенберга; методика «Ваша 

тривожність»; особистий запитальник  Г.Айзенка.  

Методи роботи з дітьми «групи ризику» обговорюються   на  

педагогічних нарадах, батьківських зборах «Помилки  і недоліки виховання 

дітей у сім ї», «Насилля в сім ї», « Соціально – психологічна адаптація учнів І 

курсів» тощо 

Щомісяця проводяться  засідання  ради профілактики  та ради 

гуртожитку. На засіданнях піднімаються такі питання: «Залучення 

важковиховуваних дітей до  різноманітних видів позакласної роботи», 

«Індивідуально – профілактична робота з учнями «групи ризику», 

«Пропаганда здорового способу життя».  

Соціально – психологічний супровід дітей пільгової категорії , в 

навчальному закладі  спрямований  на створення соціально – психологічних 

умов  для успішного навчання  та психологічного розвитку дітей  в різних 

ситуаціях.  



Психокорекційна  робота дає змогу надавати допомогу учням пільгової 

категорії , краще  адаптуватися   до нових умов навчання, зменшуються  

прояви  тривожності та агресії, підвищується  самооцінка, впевненість в своїх 

силах. Протягом року було проведено ряд корекційно - розвивальних  занять: 

«Я інший , а не гірший , і маю право  бути собою»( вересень2018), «Ми – 

рівні , ми – різні», «Зміни себе сам», «Моя самооцінка»( листопад  

2018),виховна година «Вміння жити  і спілкуватися  в колективі», «Бути 

впевненим – це здорово» (грудень 2018),  година спілкування «Я маю 

право…», (березень2019),  урок – бесіда  «Не стань жертвою насилля» 

(квітень 2019); психокорекційні ігри, спрямовані на розвиток пізнавальних  

процесів в учнів, ігри на відчуття  та сприйняття,  анкетування «Дослідження 

характерних проявів лихослів я», «Виявлення ситуацій , що  провокують 

лихослів я», «Чи конфліктна ти людина?», анкета – опитувальник соціально – 

психологічного дослідження підлітків (розроблена В.Ю.Дмитрієвим); тест 

«Дай собі самооцінку», «Ваш психологічний тип», діагностика 

комунікативної сфери( методика «Потреба в спілкуванні). За результатами 

анкетування розробляються  заходи , хід їх виконання  заслуховуються  на 

нараді  при директорові (щоквартально). Вивчаючи  особливості кожного 

учня , вивчається динаміка їхнього розвитку, створюється  в колективі 

атмосфера доброзичливості, відкритості, взаєморозуміння. У дітей з 

являється мета в житті , віра в майбутнє, вони добре адаптуються в соціумі. 

  Щодня проводиться профілактична робота з учнями «групи 

ризику»:заняття, бесіди, лекції, тренінги. В позаурочний час учні залучені до 

гурткової роботи. До спільної виховної роботи з важковиховуваними учнями 

залучаються місцеві органи самоврядування : кримінально виконавча 

інспекція, відділ ювенальної поліції, служба у справах дітей, ЦСССДМ, 

районна бібліотека, юстиція. Було проведено ряд виховних заходів: година 

спілкування «Кроки до успіху» ( вересень 2018 р), виховний захід « Права та 

свободи людини і громадянина» ( жовтень 2018), виховний захід « 

Неповнолітні  за гратами», « Кримінальна відповідальність неповнолітніх»( 

листопад 2018), «Прояви сучасного рабства», « Не стань жертвою насилля»( 

грудень 2018), зустріч з лікарем – наркологом « Шкідливі звички», « 

Наркоманія – дорога в безодню» (листопад 2018), година спілкування «Права 

працівників міліції», «Відповідальність  за пошкоджену власність» « Види  та 

умови відбування покарання»( лютий 2019). 

Проводилась групова робота з учнями І – ІІІ курсів щодо попередження 

суїцидальних випадків: лекції « Стій ! Зупинись! Поміркуй!», « У чому сенс 

життя?»( листопад 2018); «Підлітковий суїцид»( січень 2019). Тренінгове  

заняття « Я - обираю життя»( квітень 2020 року). 

Протягом 2018 – 2020  навчального року : 

 Розроблено  та проведено цикл лекційних та практичних занять з 

учнями І – ІІІ курсів: тренінгові заняття « Стань добрішим», «Подаруй другу 

посмішку», «Як подолати шкідливі звички», «Здоровий спосіб життя», 

«Шляхи вирішення конфліктів», « На шляху успіху», «Не стань жертвою 

торгівлі людьми», «Я – обираю життя». 



Бесіди: «Палити  чи не палити?»,  «Наркоманія – дорога в безодню», 

лекція «Відповідальність за  пошкоджену власність», «Види та умови  

відбування покарання», «Ми – за здоровий спосіб життя!», «Прийми 

рішення!», «Запобігання злочинності серед неповнолітніх», «Збережи здоров 

я на все життя», виховний захід «СНІД: подумай про майбутнє – обери 

життя!». 

Урок - лекція «Конвенція ООН про права дитини», «Права дітей на 

захист від усіх форм насильства»,  

На внутрішньому обліку перебуває 13 учнів «групи ризику». За кожним 

учнем закріпленні наставники. Учні залученні до гурткової  роботи в 

позаурочний час.. 

Розробленні спільні правові виховні заходи з СЮП ГУ НП Харківської 

області та СССД .  

  Протягом 2018 – 2019 року було здійснено 35 рейдів у проблемні сім ї 

учнів. Здійснено акти обстеження житлово – побутових умов проживання 

дітей з малозабезпечених сімей , дітей «групи ризику», дітей з багатодітних 

сімей.  

         

 

11.Спортивно-масова робота. 

Активні заняття спортом, відповідальне відношення до здорового 

способу життя є фундамент активної життєвої позиції нашого учня, його 

готовності знайте себе в соціумі. 

Проведення уроків фізичної культури, тренування в спортивних секціях 

в позаурочний час, а потім реалізація спортивних досягнень особистих та в 

складі команди в училищних, районних , обласних змаганнях під гаслом 

«Спорт – протягом життя!», профсоюзних спартакіадах – це система 

залучення учнів до спортивно-масової роботи. 

Традиційними є участь учнів та їх наставників в різних видах 

спортивних змагань на рівні району та області. На базі навчального закладу 

проводяться районні змагання з шахів , шашок та настільного тенісу. 

Хід та результати спортивного життя колективу широко висвітлюються 

на сайті училища. 

Слід відзначити велику роботу яку провів керівник фізичного виховання 

Зінченко В.В. та викладач Сіробаба В. П. по організації участі учнів училища 

в проведенні змагань обласної Спартакіади серед учнів ЗП(ПТ)О. 

В обласній спартакіаді серед закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, що проходила під гаслом "Спорт протягом життя", збірні команди 

освітнього закладу займали такі місця: 

Легка атлетика - 4 місце. 

Міні футбол - 5 місце. 

Настільний теніс - 3 місце. 

Волейбол (дівчата) - 1 місце, волейбол (юнаки) - 2 місце. 

Стрітбол (дівчата) - 4 місце, Стрітбол (юнаки) - 3 місце. 

Плавання - 9 місце. 

Спортивний туризм - 4 місце. 



"Козацька наснага" - 4 місце. 

Армреслінг - 1 місце. 

Учні нашого освітнього  закладу активно брали участь в Спартакіаді 

України. Тимченко Віталій та Глуржидзе Карл – з волейболу та стріт-болу. 

Секційною спортивно-масовою роботою охоплено 90 % учнів, з них учні 

пільгових категорій та групи ризику. В спортивно-масових заходах 

приймають участь  ті учні, які не мають обмежень за медичними 

показниками. 

Дотримуються нормативні документи, що регламентують порядок 

проведення занять з фізичної культури з учнями , які мають відхилення у 

стані здоров я (спеціальна група та підготовча). 

Протягом навчального року спортивний майданчик доповнений 

різновисокими перекладинами, систематично проводилось оновлення 

необхідного спортивного інвентарю. 

Активно сприяють в роботі по пропаганді здорового способу життя та 

поповнення матеріальної бази для занять спортом соціально-психологічна 

служба закладу, учнівський спортивний комітет та члени учнівського 

самоврядування. 

 

12.Робота бібліотеки, її книжковий фонд. 
В училищі працює бібліотека, основним завданням якої є задоволення 

інформаційно-методичних потреб педагогічних працівників та учнів 

навчального закладу. Бібліотека оснащена  комп’ютером, який підключено до 

мережі Internet. Фонд бібліотеки складає 27 950 примірників (в тому числі 5 

електронних видань) з них кількість підручників 19 785 (навчальна 

література різних років видання). Загальна площа бібліотеки 40 м
2
, а також 

працює читальний зал. 

Кількість читачів – біля 200 чоловік. В бібліотеці є 2 сумарні книги, 10 

інвентарних книг, картки. 

 

Робота з користувачами 

 

Показники роботи  

Загальна кількість користувачів 310 

у т.ч. учні 239 

Педагогічні працівники 51 

інші 20 

Загальна кількість відвідувань 1216 

Кількість книговидач, прим. 1508 

у  т.ч. книги, брошури 1376 

журнали,  газети 132 

Загальна кількість виданих 

підручників 

1321 

Екскурсії до Центральної 

дитячої бібліотеки 

2 

 



Виставкова діяльність: 

Постійно діючі виставки 

 

 

 

 

 

 

Тематичні виставки літератури 

«Наш рідний край» 

 «Пам'ятаємо подвиг» 

«Культура і я» 

«Світ моїх захоплень» 

«Виховна година» 

«Твоє здоров'я» 

 «Моя мова – мова материнська» 

  

«Чорнобиль – наш біль…» 

«Свою Україну любіть…» 

«Рік 2018 – рік Французської 

мови  в Україні» 

«Правова свідомість і правова 

культура» 

 

Інформаційна робота: 

 

 

Тематичні тижні До тижня правового виховання 

До тижня робітничих професій 

Інформаційні години «Цікаві факти про Україну» 

«Сім'я – простір без насильства» 

«Про моду і красу» 

«бути на землі людиною» 

«Скажи палінню – НІ!» 

Інформаційні вісники «Свято нашої бібліотеки» 

«За крок до визволення» 

«Пам'ятаймо Крути» 

«Історія Різдва Христового» 

«Голодомор» 

«Що треба знати про 

туберкульоз» 

Вчимося бути толерантними» 

Вікторини «Правова свідомість і правова 

культура» 

«Не нашкодь собі!» 

Бібліотечні уроки «Знайомство з бібліотекою» 

«Можливості електронного 

каталогу» 

«Моє відношення до 

фантастики, детектива» 

Читацькі конференції «Чи ми Джульєти і Ромео?» По 

п'єсі В.Шекспіра. 

Робота бібліотечного активу Перевірка стану підручників по 

групах. 

Заохочення учнів до поповнення 



фонду художньої літератури. 

Пошук актуальної інформації в 

періодичних виданнях. 

Перевірка читацьких формулярів 

на предмет своєчасного повернення 

підручників. 

Бібліотека є структурним підрозділом освітнього закладу та виконує 

бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення 

навчально-виховного процесу. Наша бібліотека є не просто закладом 

просвітницького характеру, центром гуманітарної культури, вона – 

інформаційний центр, який виконує завдання – забезпечення вільного і 

необмеженого доступу до інформації і збереження її джерел. Будучи 

посередником між користувачем та інформацією, бібліотека сприяє 

соціально-економічному і духовному прогресу суспільства. Разом із зміною 

ролі бібліотек у суспільстві змінюється і роль бібліотекаря, його все частіше 

називають не стільки зберігачем і пропагандистом книги, скільки 

інформаційним спеціалістом, навігатором в океані інформації.  

Для розвитку будь-якої бібліотеки потрібні нові ідеї і проекти, які 

можуть реалізовуватись в бібліотеці завдяки застосуванню як традиційних, 

так і інноваційних форм роботи. Професійний досвід бібліотекарів, знання 

своєї справи дозволяють віднайти нове, нетрадиційне, а енергія, ентузіазм, 

мобільність, здорова амбіційність дозволяють втілювати інновації.  

Але, як і раніше, головним в удосконаленні бібліотечної діяльності була 

і залишається поглиблена робота з читачами, пошук найбільш ефективних її 

форм, які забезпечать безпосередню участь користувачів у заходах, 

активізують сприйняття інформації, створюють умови для спілкування. 

У бібліотеці постійно діє куточок «Друг читача», матеріали якого  

змінюються та поповнюються. Тут розміщено поради бібліотекаря читачам-

учням про те, як берегти книги. 

Бібліотекар бере участь у масових заходах, що проводить училище 

разом з класними керівниками та майстрами виробничого навчання. 

З метою популяризації книжкового фонду в бібліотеці організовано ряд 

книжкових виставок.  Ці матеріали містять літературу про українське 

народознавство. Учні знаходять тут цікаві матеріали з української мови, 

культури, історії. 

Актуальними також є матеріали виставки про здоровий спосіб життя, 

яка розповідає про шкідливі звички, про те, як їх уникнути. 

Постійно поповнюються інформацією бібліотечні електронні носії. 

Викладачі та майстри виробничого навчання вносять до бібліотечного 

комп'ютера навчальні та виховні матеріали. Також стають у пригоді 

матеріали електронного каталогу. Першокурсники обов'язково знайомляться 

з ним і вчаться користуватися. Використання нових комп’ютерних 

технологій у бібліотеці для учнів - це, по-перше, яскравий приклад 

застосування комп’ютерів у житті людини взагалі, а по-друге, - спосіб 

отримання інформації, приклад її ефективного зберігання та розподілу. Учні 

наочно можуть переконатися, що електронний каталог більш компактний, 



ніж традиційний, а пошук у ньому здійснюється швидше та зручніше, він 

більш різносторонній. 

Не менш важлива робота з фондом бібліотеки, картотекою та каталогом. 

Своєчасно проводиться облік, обробка нових надходжень, складаються акти 

на списання літератури та підручників. Проводиться аналіз 

укомплектованості підручниками учнів училища на наступний рік. 

Працюючи з молоддю, ми намагаємось враховувати їх різноманітні потреби 

та інтереси, допомагаємо реалізувати їхні права на вільний вибір поглядів і 

переконань і вбачаємо своє завдання у формуванні громадянина України, 

освіченого, культурного, морально-розвинутого майбутнього представника 

робітничої професії. 

В наступному навчальному році необхідно активізувати розміщення 

заходів на сайті училища, по мірі оновлення надходження матеріалів 

подавати інформацію на сайт з метою всебічного ознайомлення користувачів. 

 

13.Фінасово-господарська діяльність. 

Фінансування по загальному фонду на 2018-2019 н.р. проводилось 

відповідно до плану бюджетних надходжень , видатки проводились за 

захищеними статтями. 

Надійшло фінансування: за 2018 рік 16 832791,94 грн; за першу 

половину 2019 р. – 9746566,55грн.  

Видатки: заробітна плата за 2018 р. -  11076446,76 грн.; за першу 

половину 2019 р. -  5779454,59 грн. 

Стипендія за 2018 р. 337001755 грн.; за першу половину 2019 р. – 

1453070 грн. 

Комунальні послуги  за 2018 рік – 1525460,74 грн.; за першу половину 

2019 р. – 1881580,44 грн.  

Виплати на одяг, харчування , літературу, медикаменти, 

працевлаштування учнів пільгових категорій за 2018 рік – 164584 грн.; за 

першу половину 2019 р. – 12206 грн. 

Надходження по спеціальному фонду за 1 півріччя 2019 року всього 

62136,84 грн, із них надходження за курсову підготовку 11294,03 грн, 

виробнича практика та господарська діяльність – 25587,33,49 грн, послуги за 

аренду приміщення – 25255,48 грн.  

В порівнянні з надходженням за минулий 2017 рік: всього надходжень 

112389,16 грн, в тому числі за курсову підготовку – 16285 грн., від 

господарської діяльності 42806,27 грн, за аренду приміщень – 53297,89 грн., 

та від реалізації майна у встановленому порядку 4760 грн.  

Наголошую на дотримання чинного законодавства по прийому, 

оформлення відповідної документації обліку благодійних надходжень.  

З метою економного та раціонального використання коштів державного 

бюджету в училищі діє моніторинг внутрішнього фінансового контролю та 

реагування на ризики, які можуть привести або сприяють порушенню 

бюджетного законодавства. Напрями роботи з даного питання плануються 

помісячно, рішення обговорюються та приймаються колегіальна на 

засіданнях робочих груп та оформляються протокольно. 



Усі тендерні торги ведуться у Державній системі «Прозоро». 

Щорічно розробляються, затверджуються та організовується робота по 

виконанню заходів з енергозбереження, щоквартально дане питання 

розглядається на нараді при директорові. 
 

14. Зміцнення матеріально-технічної бази 

За звітній період була проведена наступна робота:  

1. Проведено поточний ремонт навчального корпусу, навчальних 

кабінетів; 

2.  Зупинено руйнування майстерень (опалубка, стіни):  

3. Відремонтовано вимощення навколо майстерні: зробили підлогу у 2-х 

цехах: лівневку;  

4. Викопано злив; відремонтовано вимощення навколо тильної сторони 

навчального корпусу, де облаштували невеликий спортмайданчик;  

5. Оновлено стенди наочної агітації при вході в училище;  

6. Проведено поточний ремонт та переобладнання теплової системи;  

7. Створено власний зварювально-ковальний цех;  

8. Замінено сантехніку на пластик частково в підвалі, їдальні, спортзалі;  

9. Проведено ремонт каналізації в підвалах учбового корпусу;  

10. Придбано 4 МФП; 

11. Відкриття власного навчального автомайданчика 

12. Зроблено ремонт  кровлі спортзалу та переходу; 

13.  Зроблено ремонт труб у подвалі.  
 

15. Робота адміністрації по створенню оптимального 

психологічного клімату в колективі. Впровадження системи моніторингу 

в освітній  процес . 

В закладі відсутня заборгованість по заробітній платі і стипендії. Умови 

колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

представником якого є профспілкова організація адміністрацією 

виконуються. Матеріальне і моральне стимулювання проводиться у 

відповідності до Положення , що  є додатком до колективного договору та 

відповідає вимогам діючого законодавства. Ми розуміємо,що бюджетна 

політика спрямована на забезпечення фінансування захищених статей , 

захист соціально незахищених категорій, тому в цьому році преміальний 

фонд відсутній, але враховуючи економію фонду заробітної плати віднайдено 

можливість преміювання працівників за підсумками роботи першого 

півріччя. В училищі система преміювання , виплата надбавок за складність та 

напруженість в роботі переглядається на засіданні комісії , є прозорою та 

обґрунтовується керівниками структурних підрозділів.  Держава повністю 

забезпечує фінансові зобов’язання захищених статей, затримок виплат 

заробітної плати  та стипендії, фінансування видатків на харчування не було. 

Вважаю,що діяльність адміністрації є прозорою і відкритою і кожен 

працівник має доступ до публічної інформації відповідно до вимог чинного 

законодавства.    



В зв’язку з сучасними вимогами управлінської діяльності, а саме 

прийняття успішних управлінських рішень на основі об’єктивної інформації 

в навчальному закладі діяльність адміністрації, голів методичних комісій  

проводиться на впровадження системи внутрішнього моніторингу якості 

освіти. Дане питання  розглянуте детально на  засіданні Педагогічної ради, 

затверджено Положення про внутрішній моніторинг якості освіти ,така 

система в майбутньому надає можливість більш демократично прозоро та 

науково приймати управлінські рішення,нести персональну відповідальність 

за результати. 

Удосконалена система контролю за освітнім процесом враховуючи 

сучасні вимоги демократизації та націленості на конкретний результат. 

Підсумки помісячного контролю розглядається на нараді при директорові та 

доводиться до відома працівників керівниками структурних підрозділів. 

Система контролю освітнього процесу, помісячне планування , зміст нарад 

при директорові, порядок денний засідань педагогічних рад та прийняті 

рішення висвітлюються на сайті. 

Всі рішення нарад при директорові за 2018-2019 навчальний рік  

протокольно оформлено, визначені конкретні посадові особи за їх виконання 

та терміни виконання. 

Проведено аналіз розділів плану, внесено пропозиції до плану роботи на 

наступний навчальний рік. Засідання педагогічних рад проведено у 

відповідності до планування , виконання рішень постійно перебували на 

контролі адміністрації .  

Слід зазначити що протягом навчального роботу колективом на чолі з 

адміністрацією проведена значна робота по удосконаленню навчально-

виховного процесу. Активізувалось висвітлення роботи навчального закладу 

в засобах масової інформації та на сайті. Тому, вважаю план роботи на 2018-

2019 н.р. виконаним.  

 

У наших планах на майбутнє: 

- Ліцензування нових професій, актуальних на ринку праці, 

зокрема відповідно до запиту підприємств-замовників 

- Ефективна співпраця з роботодавцями; 

- Впровадження інноваційних технологій в процес навчання (ППЗ 

програма педагогічного забезпечення); 

- Вдосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів 

і професій згідно сучасних вимог; 

- Розвиток творчої активності педпрацівників та учнів; 

- Збільшення позабюджетних надходжень для розвитку та 

оновлення матеріально-технічної бази; 

- Розвиток учнівського самоврядування; 

- Комп’ютеризація навчального процесу та підключення єдиної 

локальної системи Іnternet (у нас є частково) 

- Вивчення передового досвіду ЗП(ПТ)О України. 

Завершуючи свій виступ я би хотів від себе особисто та адміністрації 

велика подяка педагогічним працівникам, методисту, заступникам 



директора,працівникам бухгалтерії, гуртожитку, їдальні,технічному 

персоналу за створення умов для проведення освітнього процесу. Ваша 

кропітка повсякденна робота є важливою складовою. 

Впевнений, що  колектив центру  розуміє важливість  тих завдань які 

ставить перед освітнім закладом держава. Бажаю усім нам натхнення в 

роботі, ставити перед собою плани розвитку   і знаходити можливості їх 

реалізувати. Також маю надію, що плани команди адміністрації по 

подальшому удосконаленню навчально-виховного процесу будуть спільно і 

успішно вирішуватися кожним учасником навчально-виховного процесу та 

сприятимуть якісній підготовці сучасних конкурентоздатних робітників. 

 

Збори трудового колективу відбулися ____ червня 2019 року 

 

Дякую за увагу! 


