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Звіт директора ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»  

Бряника Василя Михайловича за 2015-2016 навчальний рік 

Розвиток України у світовому економічному просторі безпосередньо 

пов’язаний із розвитком людського потенціалу, джерелом якого є система 

професійної освіти, від якої суспільство потребує підготовки молоді, здатної 

відповідати викликам часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці, з 

громадянською позицією, налаштованою на саморозвиток та навчання впродовж 

усього життя. Тому педагогічний колектив нашого навчального закладу намагається 

забезпечити якісну професійну підготовку кваліфікованих робітників, активно і 

творчо долучається до педагогічних інновацій, з оптимізмом дивиться в завтрашній 

день, формує і розвиває моральні якості особистості майбутніх фахівців. 

Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у 

відповідності до Плану роботи училища на 2015-2016 навчальний рік, схваленого 

педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм, 

штатного розкладу та бюджетного кошторису.  

Впродовж 2015-2016 н.р. педагогічний колектив училища працював над 

проблемами удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, 

підвищення результативності та якості навчального процесу шляхом впровадження 

освітніх технологій; поліпшення навчально-виробничої діяльності навчального 

закладу та підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів. 

Розвиток ринкових відносин в економіці сучасної України висуває вимогу 

більш ефективного використання навчально-методичного потенціалу навчального 

закладу. Так, впродовж 2015-2016 н.р. в училищі була проведена атестація професій 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» та комплексна перевірка організації навчально-

виробничого процесу в навчальному закладі, результати якої вказують на якісний 

рівень роботи колективу училища. 

Формування контингенту учнів, слухачів 

У 2015-2016 навчальному училище здійснювало підготовку майбутніх 

робітників за п’ятьма професіями на базі повної загальної середньої освіти, однієї 
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спеціальності з підготовки молодших спеціалістів та трьох професій на базі базової 

загальної середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти. На 

підготовку робітничих кадрів училищем укладено договори з роботодавцями. 

Державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників становило 275 

осіб і було виконано на 100%. Станом на 01.01.2016 року у ВПУ навчалося 665 

учнів за державним замовленням у 27 групах теоретичного навчання. Із зазначеного 

контингенту 9 учнів це – діти – сироти, 105 – напівсироти, 14 – дітей-інвалідів. 

Обсяги прийому учнів на навчання не перевищують ліцензованих обсягів, назви 

професій відповідають класифікатору.  

У 2015-2016 навчальному році випуск учнів становить 320 осіб, з них 

достроково за результатами кваліфікаційної атестації з училища випущено 8 учнів. 

За пропуски занять, порушення правил внутрішнього розпорядку, погіршенням 

стану здоров’я, інших причин відраховано 6 учнів.     

У 2014 -2015 році випуск учнів становив 308 учнів.  З них 269 – 

працевлаштовано, 39 – продовжили навчання у вищих навчальних закладах, не 

працевлаштовано 6 осіб, що становить 2% від випуску. Дипломи з відзнакою 

отримали 12 осіб, дипломи молодшого спеціаліста – 29, робітничу кваліфікацію з 

двох і більше професій – 216 осіб.  

У 2015 році училищем здійснювалась підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації слухачів за угодами із центром зайнятості.  Всього 

підготовлено та випущено 44 особи. З них за професією «Кухар» - 11 осіб, за 

непрямо «Підприємець-початківець» - 14 осіб, решту 19 кваліфікацію підвищували 

кухарі шкільних їдалень. За всі види підготовок в училище надійшло – 43 тисячі 

гривень.  

У 2016 році хоч училище і виграло тендер на підготовку даної категорії 

безробітних, але у зв’язку з відсутністю фінансування у центрах зайнятості така 

підготовка в училищі у І півріччі не здійснювалась. 

Соціально-економічні перетворення в державі та освіті призводять до потреби 

інтеграції існуючих професій, що вимагає розробки нових навчальних планів і 

програм, запровадження нестандартних форм і методів навчання. Продовжується 
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оновлення змісту освіти шляхом розробки державних стандартів, в основу яких 

покладений комп’ютерний підхід до підготовки кваліфікованих робітників. З цією 

метою в училищі в рамках проекту «Покращення системи підготовки кадрів для 

потреб економіки Волинського субрегіону» у цьому році розробляється програмний 

засіб навчального призначення для підготовки учнів за професією 

«Електрогазозварник». 

Загальноосвітня підготовка 

Поряд із підготовкою кваліфікованих  робітників в училищі здійснюється 

загальноосвітня підготовка, для чого створено відповідні умови. 

У 2015/2016  н.р.   повну загальну освіту здобували на    І курсі  - 114 учнів, на  

ІІ курсі – 119 учнів,  на ІІІ курсі – 124 учні, на  ІУ курсі – 58 учнів. 

Це всього 415 учнів  (62 %  від загального контингенту  учнів ВПУ).  

Матеріально-технічна база училища дозволяє в повній мірі надавати освітні 

послуги для здобуття повної загальної середньої освіти. Це підтвердила у цьому 

році перевірка управління освіти і науки  Волинської облдержадміністрації. 

Для організації навчального процесу із загальноосвітньої підготовки 

відповідно до вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх 

навчальних закладів, обладнано 13 навчальних кабінетів, які забезпечені 

навчальними планами і програмами,  планами роботи кабінетів та паспортами 

комплексно-методичного забезпечення, відповідають правилам техніки безпеки та 

санітарним вимогам. Рівень забезпечення робочими планами і програмами з 

предметів загальноосвітньої підготовки становить 100%. 

Стан КМЗ предметів загальноосвітньої підготовки складає: української мови 

та літератури – 98%; зарубіжної літератури – 95%; історії України – 92%; 

математики – 98 %; хімії – 92 %; географії та біології – 89 %; інформатики – 99 %; 

фізики – 90 %; економіки – 99 %; суспільних дисциплін – 95 %; захисту Вітчизни – 

92 % (кабінет зайняв ІІІ  місце в обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет з 

предмета „Захист Вітчизни”); іноземної мови  (німецька мова) – 78%; іноземної 

мови (англійська мова) – 85%. Дані показники забезпечують відповідність ДС ПТО. 



4 
 

Завідувачами зібрана та систематизована  плануюча і нормативна 

документація, тематичні та поурочні папки, роздатковий матеріал. 

Необхідною умовою повноцінної й комплексної освіти є знання 

інформаційно-комунікаційних технологій. В училищі створена хороша  

комп’ютерна база. На 1 комп’ютер припадає 10 учнів. 

Забезпеченість підручниками із  загальноосвітніх дисциплін становить 61 %.        

І курс – 97 %, ІІ курс – 25 % 

Необхідно придбати підручники: 

 Німецька мова , 11 клас 

 Художня культура   (11 клас) 

 Зарубіжна література (хрестоматія) (11 клас) 

Зупинюсь на якості підготовки учнів, адже забезпечення  якісної повної 

загальної середньої освіти є одним із напрямів діяльності ВПУ. 

Для вивчення рівня підготовки учнів з загальноосвітніх дисциплін членами 

експертної  комісії в навчальному закладі  були проведені комплексні контрольні 

роботи з української мови та математики, якими було охоплено 84  учні ІІ курсу. 

Аналіз результатів контрольних робіт  засвідчив, що програмовий матеріал учнями 

засвоюється, в основному, на середньому рівні, вихованці володіють певними 

вміннями та навичками, передбаченими робочими навчальними  програмами. 

Достатній рівень з української мови показали 35% учнів, середній – 62,75%, 

початковий – 2,25%. З математики достатній рівень у 17% учнів, середній – 78,5 %, 

початковий – 4,5%. Оцінювання навчальних досягнень учнів проводиться 

об’єктивно. Це підтверджує незначна розбіжність між результатами проведених 

ККР та результатами успішності за І семестр. 

Середні показники розбіжності з української мови становлять: початковий 

рівень – „-2,5 %”середній рівень „+2,25 %” достатній рівень  „+0,25%” високий „0 ”. 

Середні показники розбіжності з математики становлять: початковий рівень – 

„+4,5 %”середній рівень „+2,5 %” достатній рівень  „-5%” високий „- 2 % ”. 

В даний час проводиться державна підсумкова атестація в групах  другого 

курсу. 
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Педагогами училища ведеться належна робота із здібними учнями. Про 

результативність роботи колективу свідчить участь наших вихованців в обласних 

олімпіадах та конкурсах. 

Досягнення учнів: 

ІІІ місце в обласному етапі VІ  Міжнародного  мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  - Михалік Аліна, учениця 

групи  № 3 (викладач Косянчук С.В.) 

ІІІ місце в обласному етапі  VІ Міжнародного  мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  - Нивчик Тетяна, учениця 

групи № 27 (викладач Федчик К.З.) 

І місце  в обласному етапі ХVІ   Міжнародного конкурсу з української мови   

імені  Петра Яцика  серед учнів  ПТНЗ – Михалік Аліна, учениця групи № 3 

(викладач Косянчук С.В.) 

І місце  в обласному етапі ХVІ   Міжнародного конкурсу з української мови   

імені  Петра Яцика  серед учнів  ПТНЗ – Фіщук Валентина, учениця групи № 20 

(викладач Кереб С.В.) 

ІІ місце  в обласному етапі ХVІ   Міжнародного конкурсу з української мови   

імені  Петра Яцика  серед учнів  ПТНЗ – Пугач Ірина, учениця групи № 27 (викладач 

Федчик К.З.) 

Багато наших вихованців продовжують навчання у вищих навчальних  

закладах. Саме тому велику увагу в училищі приділяється зараз підготовці учнів  до 

зовнішнього незалежного оцінювання. Проводиться значна організаційна  

роз’яснювальна робота серед учнів та їх батьків.  Створено інформаційний куточок, 

консультативний пункт. 

Для участі в ЗНО зареєструвались 17 учнів, взяли участь тільки 15. Один 

учень не одержав сертифікати з української мови (група № 18). 

Викладачі загальноосвітніх дисциплін в основному – команда творчих, 

цілеспрямованих педагогів, головна мета яких – навчити кожного учня здатності 

застосовувати набуті знання і вміння в конкретних навчальних і життєвих ситуаціях, 

бачити перспективу в майбутньому житті. 
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Виховна робота 

Протягом 2015-2016 навчального року виховну роботу в училищі було 

організовано з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з 

Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про мови в 

Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», 

Національною програмою виховання (1-11 кл.), всеукраїнської програми «Система 

виховання учнівської молоді». 

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив у 2015-2016 

навчальному році створював сприятливі умови для підвищення рівня виховного 

процесу, плідно працював над впровадженням проблеми формування в учнів 

життєвих цінностей, навичок здорового способу життя, моральної свідомості та 

підготовки молодого кваліфікованого робітника до активної соціально-значущої 

діяльності в сучасних політико-економічних умовах. 

Виховна робота училища побудована за місячниками та тижневими циклами. 

Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і 

організувати роботу цілеспрямовано. За цей навчальний рік було проведено 

наступні місячники і тижні: місячник військово-патріотичного виховання «Україна 

понад усе»; тиждень української писемності та мови; тиждень Європи; тиждень, 

присвячений 30-тій річниці аварії на ЧАЕС; тиждень, присвячений всесвітньому 

дню здоров’я; місячник екологічного виховання; шевченківські дні та інші. 

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками: фізичне здоров’я дитини 

– здоров’я нації; виховання та розвиток особистості дитини; громадянське 

виховання; родинно-сімейне виховання; трудове виховання; художньо-естетичне 

виховання; морально-правове виховання; екологічне виховання; формування 

здорового способу життя; превентивне виховання. Пріоритетними напрямками 

виховної роботи з учнями було громадянське, національне та військово-патріотичне 

виховання. 

Класні керівники працювали за індивідуальними планами роботи, змістовна 

наповнюваність яких відповідала віковим особливостям учнів і була спрямована нка 
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виховання у них ціннісного ставлення до себе, родини, людей, до праці, до природи, 

до культури і мистецтва, ставлення до держави. 

Виховна діяльність в училищі, як цілісна система складається із діяльності 

педагогічного колективу та діяльності учнів, а саме – учнівського самоврядування 

«Патріот». З метою активізації діяльності учнівського самоврядування, залучення до 

активної участі в громадському житті, сприяння професійному зростанню, 

формування соціально активної особистості з усвідомленою громадянською 

позицією в цьому році було створено сайт учнівського самоврядування «Патріот». 

Пріоритетними у виховному процесі стають національні та патріотичні 

мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм роботи звучить любов до 

України, самовідданість і патріотизм її захисників, активна громадянська позиція 

українців, особиста відповідальність за долю держави. 

Фундаментом формування в учнів сучасної національної ідентичності на 

кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є 

уроки Мужності, які впродовж навчального року сплановано та проведено класними 

керівниками, вихователями, керівниками гуртків у різноманітних формах: зустрічі з 

учасниками бойових дій, співпраця з волонтерами, написання листів у рамках 

Всеукраїнської акції «Лист на Схід». 

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі свої 

Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та 

матеріальної підтримки української армії. Учні, педагогічні працівники постійно 

відгукуються на заходи, що проводяться в підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім 

воїнам-захисникам передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни, 

зібрані училищною родиною. 

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу 

життя, реалізації проекту «Молодь обирає здоровий спосіб життя!». Були проведені 

виховні години на тему «Шкідливим звичкам скажемо «НІ», на яких класні 

керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок. Учні брали 
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активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Безпека на дорозі», 

«Безпека – це життя», «Збережемо Землю від забруднення» та інші. 

Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці 

насильства, протидії тероризму: на практичних семінарах, практичних заняттях, які 

проводили практичний психолог Грищук Н.В. та соціальний педагог          

Степанець Н.Ю. учні засвоїли правила поведінки в умовах вчинення терористичного 

акту, навчилися правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу 

вчинення терористичного акту. 

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного 

виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. З ініціативи керівника 

фізвиховання Мельника П.А. проводяться змагання і турніри з міні-футболу, 

настільного тенісу, баскетболу, шах матні турніри. Протягом 2015/2016 навчального 

року працювали шість спортивних секцій. Наші спортсмени за результатами змагань  

ХХІІІ обласної спартакіади учнів ПТНЗ вибороли ІІ призове місце.  

Зокрема по видах спорту : 

1. Легкоатлетичний крос – І місце (тренер Мельник П.А.); 

2. Баскетбол (юнаки) – ІІ місце (тренер Гунчик В.Г.); 

3. Баскетбол (дівчата) - І  місце (тренер Гунчик В.Г.); 

4. Волейбол (юнаки) - ІІІ  місце (тренер Мельник П.А.); 

5.  Волейбол (дівчата) - І  місце (тренер Гунчик В.Г.) 

У закладі проводяться загальноучилищні заходи на правовиховну тематику. 

Під час Тижня правової освіти та Місячника право виховної роботи класні 

керівники спільно з викладачем правознавства Соловей Т.П., учнями проводили 

виховні години у вигляді «круглих столів», брейн-ринги, усні журнали на теми: 

«Конвенція прав дитини – міжнародний документ для твоїх ровесників у світі», 

«Жити за законами держави», «Права та обов’язки громадян України», були 

проведені конкурси малюнків, стіннівок «Ми – майбутнє України», «Наші права та 

обов’язки».  

Право освітня робота охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також 

педагогічних працівників. З метою підвищення рівня правових знань учнів 
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проводяться бесіди, лекції, анкетування. Постійно проводяться тематичні лінійки, 

тренінги, виховні години, виставки книг, плакатів на правову тематику. 

Результатом такої право виховної діяльності є аналіз правопорушень за рік. 

Отже, протягом 2015-2016 н.р. учнями училища було здійснено 12 правопорушень – 

це, в основному, паління у громадських місцях та скоєно один злочин. 

Продовжує працювати рада профілактики правопорушень учнів, яка 

складається з представників педагогічного колективу, батьків і учнівського активу. 

Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану 

роботи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями. Класні 

керівники, викладачі-предметники, а також практичний психолог та соціальний 

педагог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної 

педагогічної уваги, схильних до правопорушень. На внутріучилищному обліку в 

2015-2016 н.р. перебувало 7 учнів. 

Протягом року в училищі працювали 2 гуртки художньо-естетичного 

спрямування та 6 спортивних секцій. Усього до роботи гуртків залучено 312 учнів. 

Значним важелем для іміджу нашого навчального закладу є учнівський 

гуртожиток, адже понад 50% учнів проживають у ньому. Це сучасна п’ятиповерхова 

споруда, приміщення якої відповідають основним нормам та вимогам. Протягом 

звітного періоду в ньому проживало 407 учнів. Слід відзначити, що проживають 

учні в затишних кімнатах, де зроблені гарні ремонти, у кожній секції є побутова 

кімната, яка обладнана усім необхідним, проведено значну реконструкцію санвузлів, 

створені кімнати особистої гігієни, реконструйовано кімнату відпочинку та кімнату 

самопідготовки. 

Але в організації виховної роботи є певні недоліки: потребує подальшого 

розвитку робота учнівського самоврядування, робота над створенням меморіальної 

дошки «Герої АТО», є необхідним поширення мережі гуртків та їх якісна робота, 

поповнення бази методичних матеріалів, розроблених класними керівниками. 

Робота бібліотеки 

Невід’ємною складовою всього навчально–виховного процесу училища є 

бібліотека, яка є водночас  інформаційно–методичним та культурно-проcвітницьким 
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центром училища. Основне завдання, яке стоїть перед бібліотекою–інформаційне 

забезпечення навчально–виховного процесу, надання інформаційно–методичної 

допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально–

виховного процесу. Вирішенню поставлених завдань сприяє бібліотечний фонд, 

який нараховує 14728 примірників книг. З них: підручників і посібників із 

загальноосвітніх дисциплін 2 713 примірників; із спецпредметів 2 390 примірників; 

художньої літератури 5 515 примірників; решта – книги із різних галузей знань. 

Протягом  навчального року до бібліотеки надійшло 219 примірників книг, 

придбаних за кошти училища, дарчі і взамін загублених, а саме: із загальноосвітніх 

предметів – «Захист Вітчизни» 10,11 кл. - 26 пр., «Інформатика» 11 кл. – 15 пр., 

«Англійська мова» 11 кл. – 25 пр. , «Технології»  11 кл – 10 пр. , «Фізика» 11 кл. – 5 

пр., «Людина і світ» - 15 пр., «Історія України» 11 кл. – 5 пр., хрестоматії з 

української літератури 10, 11 кл. – 30 пр., «Українська мова» 11 кл. – 15 пр.  

Жодної книги бібліотека училища не одержала централізовано по лінії 

Міністерства освіти і науки України.  

Бібліотека отримує 37 найменувань фахових та суспільно-гуманітарних 

періодичних видань. 

Інформаційно–масова робота бібліотеки була спланована  та  проводилась на 

основі загальноучилищного плану по виховній роботі. Були організовані згідно 

плану книжкові виставки, проведені виховні заходи: інформаційна година «Це 

світле слово – мир», поетична година «Осінній вернісаж», інформаційно–

просвітницька гордина «Ніл Хасевич. Воїн. Митець. Легенда», година спілкування 

«Зупинимо СНІД разом», мистецька година «Неперевершене мистецтво Катерини 

Білокур», народознавча година «Я вишиту шовком сорочку у душі збережу», 

презентація книги Н.Пась «Косачі і Запруддя», інформаційні лінійки «Мова кожного 

народу неповторна і своя» та «Вічно живий голос Лесі», відеочитання «Сторінками 

творчості Т.Шевченка», презентація книги С.Талан «Коли ти поруч», мультимедійна 

презентація нових книжкових надходжень до бібліотеки «Вернісаж новинок» з 

переглядом буктрейлерів на нові книги та інші.  Кожний  виховний захід 

доповнювався  мультимедійною презентацією. 
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З метою залучення першокурсників до бібліотеки у вересні місяці були 

проведені  «Вересневі зустрічі», які проходили у формі бібліотечних уроків. 

До пам’ятних днів календаря видавались  інформаційні бюлетні. Укладений та 

виданий збірник сценаріїв «Я хочу, щоб була Україна». Інформація про роботу 

бібліотеки висвітлювалась на сайті училища. 

Охорона праці 

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладу з охорони праці є створення 

належних, безпечних і здорових умов праці, ефективної системи управління 

охороною праці, підвищення рівня безпеки праці шляхом проведення постійного 

технічного нагляду за станом обладнання, удосконалення його надійності і 

безпечності, проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань 

охорони праці.  

В 2015-2016 н.р. робота з охорони праці здійснювалась згідно плану роботи 

училища (розділ «Охорона праці»), схваленого рішенням педагогічної ради від 

31.08.2015 року. 

При проведенні конкретних заходів регулярно проводилися необхідні 

інструктажі з техніки безпеки з працівниками і учнями. Були розроблені заходи 

щодо протипожежної безпеки, попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму, запобігання аваріям, пожежам, нещасним випадкам виробничого 

характеру. Було оновлено інформацію на стендах пожежної безпеки, безпеки 

життєдіяльності, охорони праці. 

Впродовж навчального року було проведено паспортизацію навчальних 

майстерень, спортивної зали. У ході паспортизації встановлювалась забезпеченість 

кабінетів усіма видами навчального обладнання, його розміщення та зберігання, 

створення умов для використання технічних засобів навчання, дотримання правил 

техніки безпеки, оформлення кабінетів. 

Згідно плану роботи, службою охорони праці у 2015-2016 навчальному році 

було проведено низку заходів: 

- тиждень знань безпеки життєдіяльності «Цінуй та бережи життя» (з 26 по 30 

жовтня 2015 року); 
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- тиждень безпеки дорожнього руху «Безпека на дорозі – безпека життя»  (з 9 

по 15 листолада 2015 року); 

- місячник безпеки життєдіяльності, присвячений Всесвітньому дню охорони 

праці (протягом квітня місяця 2016 року); 

- тиждень охорони праці «Стрес на робочому місці: колективний виклик»  (з 

21 по 28 квітня 2016 року). 

- тиждень безпеки дорожнього руху «Правила дорожнього руху знай!»  (з 16 

по 22 травня 2016 року). 

Питання з охорони праці постійно заслуховувались на нарадах при 

директорові, засіданні педагогічної ради.  

7 грудня 2015 року був виданий наказ №161 про розробку інструкцій з 

охорони праці  з подальшою заміною всіх існуючих на нові, призначено 

відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності під час навчально-виховного та виробничого процесу і в 

позаурочний час, попередження дитячого травматизму, відповідальних за 

електрогосподарство, відповідальних за пожежну безпеку. 

Згідно плану роботи училища, 14 квітня 2016 року було проведено навчання 

та перевірку знань працівників училища з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності на яке були запрошені: Дейнека Сергій Васильович (страховий 

експерт фонду соцстрахування від нещасних випадків), Мартинюк Віталій 

Степанович (провідний фахівець державної служби надзвичайних ситуацій) та 

представники Камінь-Каширської філії Волиньобленерго. 

Під постійним контролем знаходилися питання реалізації комплексних заходів 

для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони 

праці, які щорічно розробляються за участю сторін колективного договору. 

Адміністрація закладу приділяє багато уваги забезпеченню належного утримання 

будівель, інженерних комунікацій, веде постійний моніторинг за їх технічним 

станом. 

Технічний стан діючих ліній електромереж, контуру заземлення, внутрішніх 

мереж водопостачання, систем вентиляції, внутрішніх мереж каналізації, 
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теплопостачання у нормі. Постійно контролюється технічний стан, здійснюються 

ремонтні роботи. 

Результатом належної організації роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності є відсутність випадків травматизму учнів та працівників під час 

навчально-виховного та виробничого процесів. 

Навчально-виробнича та фінансова діяльність 

Впродовж 2015 року поступило бюджетних асигнувань загального фонду – 11 

млн. 392, 5 тис.грн.  

В тому числі: 

-  на оплату праці з нарахуванням – 6 млн.998,4 тис. грн.; 

- на купівлю медикаментів – 3,6 тис. грн.; 

- на продукти харчування – 210,5 тис. грн.; 

- оплата теплопостачання  - 1млн. 238 тис. грн.; 

- вода та водовідведення – 72,6 тис. грн.; 

- оплата електроенергії – 243,6 тис. грн.; 

- стипендія учням – 2 млн. 575, 3 тис. грн.; 

- виплачено матеріальної допомоги дітям – 16,2 тис.грн. 

Діти-сироти повністю забезпечуються триразовим харчуванням, стипендія в 

розмірі 961 гривень виплачується щомісяця.  

На спеціальний рахунок надійшло коштів – 304,3 тис. грн., в тому числі: 

    - від Камінь-Каширського центру зайнятості – 43,0 тис. грн..; 

    - від додаткової господарської діяльності – 259,2 тис. грн.; 

    - оренди приміщень – 2,0 тис.грн. 

Придбано літератури в 2015-2016 році на суму – 14,0 тис. грн. 

Закуплено матеріал та виготовлено меблі в учительську, кабінет заступника 

директора, комп’ютерний клас, кабінет «Захисту Вітчизни», учнівські кімнати в 

гуртожитку на суму 38 тис. грн. 

Заборгованість в цілому по училищу відсутня. 

Закуплено інструменту та обладнання на суму – 17750 грн., а саме: 

 перфоратор 2шт. -4,1 тис. грн.. 
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 електричний міксер  1 шт. – 2 тис. грн.; 

 шуруповерт 1 шт. – 2,5 тис. грн.; 

 радіомікрофон 1 шт. – 1,6 тис. грн.; 

 бензотример 1 шт. – 2,2 тис. грн. 

Проведені сучасні ремонти: 

- учительська; 

- кабінет заступника директора з НВР; 

- кабінет № 5, 14, 20; 

- 17 учнівських кімнат в гуртожитку; 

- сходова клітка навчального корпусу; 

- поточні ремонти сходових кліток, майстерень, лабораторій, санвузлів. 

Поєднання навчання і виробництва є хорошим джерелом надходження 

позабюджетних коштів. Так, план обсягів навчально-виробничої діяльності за 2015 

рік становить 300 тис. грн. Виконання склало 302 тис. 296 грн.: 

 доходи від виробничої практики 53 тис. 625 грн.; 

 випікання хлібобулочних виробів 22 тис. 100 грн.; 

 виготовлення продукції 38 тис. 170 грн.; 

 послуги населенню, в тому числі столярні вироби, меблі, вироби з металу – 23 

тис.556 грн.; 

 ремонт приміщень 218 тис.47 грн. 

Кадровий склад. Робота з кадрами 

У штатному розписі ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» - 145 працівників, з 

них 50 чол. – обслуговуючий персонал. Кількість педагогічних працівників 

становить 95 чол. Педагогічний колектив має достатньо високий освітній рівень. 63 

педагогічних працівника мають фахову вищу освіту, з них 35 викладачів (100 %), 13 

майстрів виробничого навчання (35 %). 

В училищі працює багато досвідчених та знаних педагогів. Заслуги 

педагогічних працівників відзначено почесними званнями й нагородами. Знаком 

«Відмінник освіти України» нагороджено 12 педагогів, 2 педпрацівники відзначені 

нагрудними знаками «Макаренко А.С.» і «Ткаченко І.Г.». 29 педагогічних 
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працівників училища (63%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії», 11 чол. - педагогічне звання «старший викладач», 8 чол. - педагогічне 

звання «викладач-методист», 1 чол. – педагогічне звання «старший вихователь», 3 

майстри в/н - педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії», 1 чол. 

– педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії». 

24 педагогічних працівника училища в цьому навчальному році пройшли 

атестацію. З них одному викладачу присвоєно педагогічне звання «старший 

викладач» (Охримович Г.П.), двом педагогам - кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (Гунчик Н.Г., Тимкович Т.Л.). 5 викладачам присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 – кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії», 2 майстрам в/н присвоєно найвищий 12 

тарифний розряд. 

Протягом навчального року педагогічні працівники училища підвищували 

свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі училищних, 

обласних методичних заходів, шляхом навчання на курсах післядипломної освіти. 

Зокрема, 13 педагогів навчального закладу пройшли курси підвищення кваліфікації, 

з них: 7 майстрів виробничого навчання, 3 викладачі, 2 бібліотекарі, 1 вихователь. 

Успішна робота педагогічного колективу багато в чому залежить від 

інноваційної спрямованості його діяльності, можливості постійно отримувати 

інформацію про новітні тенденції розвитку освітньої галузі. Методичний кабінет та 

керівництво Камінь-Каширського ВПУ забезпечує участь викладачів, майстрів 

виробничого навчання у роботі семінарів, «круглих столів», конкурсах, виставках 

обласного та всеукраїнського рівня. Розвиток співробітництва з іншими 

навчальними закладами області, методичними центрами, науковими установами 

дозволяє відслідковувати сучасні досягнення у розвитку професійно-технічної 

освіти, долучатися до науково-дослідницької експериментальної діяльності, 

впроваджувати передовий досвід у власну діяльність. Зокрема, в 2015-2016 н.р. 

працівники навчального закладу (Соловей І.В., Мельник Н.І., Гаврилюк Л.М.) 

долучилися до реалізації міжнародного проекту «Покращення системи підготовки 
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кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону», брали участь в тренінгах та 

навчальних семінарах, навчалися розробляти проекти. 

У роботі методичної служби створено оптимальні умови для здійснення 

методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу, з метою 

вдосконалення якого узгоджено працюють: педагогічна рада; методична рада; 7 

методичних комісій (4 з них - педагогічних працівників професійної, 3 - 

загальноосвітньої підготовки), засідання яких проводяться щомісячно та 

оформлюються протоколом. 

З 2012 року педагогічний колектив училища працює над науково-методичною 

проблемою «Формування в учнів мотивації до навчальної діяльності та 

саморозвитку в контексті комптентісного підходу до навчально-виховного 

процесу». Робота спланована на 5 років у 5 етапів. У 2015-2016 н.р. проходив ІV – 

практичний етап з елементами моніторингу, на якому здійснювалося впровадження 

в педагогічну діяльність інноваційних технологій, моніторинг рівня формування 

професійних компетентностей учнів, створення протфоліо з реалізації проблеми. 

Значна увага у навчально-методичній діяльності педагогічного колективу 

приділяється вивченню та впровадженню передового педагогічного досвіду. 

Впродовж 2015-2016 н.р. було вивчено та узагальнено досвід двох викладачів 

(Лебич Н.І., Шумік О.С.) і одного майстра виробничого навчання (Филинюк Т.Ю.) В 

методичному кабінеті знаходяться картки обліку ППД цих педагогів, узагальнені 

матеріали їх досвіду.  

Для впровадження кращого досвіду педагогів в училищі впродовж року 

працювали: школа підвищення педмайстерності майстрів в/н, творча студія голови 

методичної комісії Костючик С.Л., педагогічна майстерня майстра в/н Фіщук С.П., 

майстер-класи педагогів-новаторів. 

В організації навчально-виховного процесу значну роль відіграє методичний 

кабінет, де створено умови для підготовки педагогічних працівників до навчальних 

занять та позаурочних заходів, проводяться індивідуальні та колективні форми 

методичної роботи. Методистом створено електронний банк даних передового 

педагогічного досвіду, творчих доробок педагогів, інструктивно-методичних 
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матеріалів тощо. В мережі Інтернет функціонує «Сайт методиста Камінь-

Каширського ВПУ», де вміщено довідково-інформаційний фонд методичної роботи 

училища та забезпечується можливість надання онлайн-консультацій методистом. 

Для забезпечення інформаційних потреб та навчальної діяльності в училищі 

функціонує 3 комп’ютерні класи, оснащених мультимедійною технікою. Кожна 

методична комісія забезпечена ноутбуком, які використовуються для створення 

електронного банку даних членів МК та використання ІКТ на уроках та в 

позаурочній діяльності. Всього в навчально-виховному процесі використовується 69 

комп’ютерів, навчальний заклад має доступ до мережі Інтернет з Wi-Fi-покриттям, 

що дає можливість використовувати ресурси мережі у навчально-виховному 

процесі.  

На сьогоднішній день існує нова форма професійної взаємодії – обмін 

інформацією і власними розробками в мережі Інтернет, створення умов для 

дистанційного навчання. Педагоги училища створюють свої персональні сайти, 

блоги, виступають на форумах. Інтернет дає необмежені можливості обмінюватися 

досвідом з колегами, оперативно одержувати інформацію для вирішення 

загальнопедагогічних, методичних і виховних проблем, здійснення 

профорієнтаційної роботи.  

Суттєвим поштовхом у розвитку ІКТ-компетентності педагогічних працівників 

стало створення та ефективне функціонування авторських веб-сайтів, через які 

здійснюється популяризація робітничих професій, презентація власного досвіду та 

доробок педагогів, організовується мережева взаємодія з учнями. В 2015-2016 н.р. 

було створено 2 веб-ресурси: 

 Сайт заступника директора з навчально-виховної роботи; 

 Методика. Досвід. Практика. Соціально-психологічна служба Камінь-

Каширського ВПУ; 

Окрім цих сайтів ефективно працювали ресурси, створені раніше:  

 Сайт методиста Камінь-Каширського ВПУ; 

 Веб-портфоліо методичної комісії кулінарного профілю;  
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 Персональний сайт викладача спецдисциплін Світлани Костючик «Для 

майбутніх кухарів»; 

 Персональний сайт викладача спецдисциплін Наталії Лебич; 

 Віртуальна майстерня майстра виробничого навчання Олени Куницької;  

 Блог викладача біології Наталії Мельник; 

 Сайт викладачів іноземної мови; 

 Творчі джерела ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ»; 

 Офіційна група Камінь-Каширського ВПУ «ВКонтактє». 

Персональний сайт педагога забезпечує створення та підтримку іміджу 

педагогічного працівника, розвиток та мотивацію професійної діяльності, 

презентацію його досвіду з урахуванням різних аспектів професійної діяльності, 

рефлексію і забезпечення зворотнього зв’язку з користувачами. 

З 2014 року в училищі здійснюється дослідно-експериментальна робота 

обласного рівня з теми «Використання електронних засобів навчання та Інтернет-

технологій для поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, 

кондитер». Педагогічні працівники кулінарного профілю розробляють програмно-

педагогічні засоби, персональні веб-ресурси, здійснюють їх апробацію на уроках 

теоретичного та виробничого навчання. 

Ефективно налагоджена методична робота в навчальному закладі є 

результативною. Щорічно педагогічні працівники беруть участь в різноманітних 

обласних конкурсах, оглядах, виставках і займають призові місця. 

В 2015-2016 н.р. маємо такі досягнення: 

І місце на Всеукраїнському конкурсі "Краща випускна робота - 2015" в 

номінації "Впровадження результатів дослідження" (викладач Охримович Г.П.); 

ІІІ місце в обласному огляді-конкурсі на кращий кабінет з предмета "Захист 

Вітчизни" серед професійно-технічних навчальних закладів (викладач Жданюк 

С.М.); 

ІІ місце в обласному конкурсі "Викладач року ПТНЗ - 2015" серед викладачів 

предмета "Будівельне креслення" (викладач Величко А.В.); 
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ІІ місце в обласному конкурсі "Викладач року ПТНЗ - 2015" серед викладачів 

професійно-теоретичної підготовки з професії кондитер (викладач Лебич Н.І.); 

ІІІ місце в обласному конкурсі професійної майстерності серед майстрів 

виробничого навчання з професії "Електрогазозварник" (майстер в/н Тарарай М.П.). 

В жовтні 2015 р. навчальний заклад здобув високу нагороду під час участі в 

Сьомому Міжнародному форумі "Інновації в сучасній освіті" (м. Київ) - «Лауреат 

конкурсу І ступеня». 

Участь училища у подібних заходах покращує якість підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників, сприяє затвердженню позитивного іміджу навчального 

закладу, робить його більш відомим серед майбутніх учнів та їх батьків, а учні, що 

вже навчаються, мають змогу пишатись своїм навчальним закладом та можуть бути 

впевненими у тому, що їх навчають справжні професіонали та майстри своєї справи, 

які ставлять високі цілі не тільки для своїх вихованців, а й для себе. 

Творча та ефективна робота педагогічного колективу сприяє підвищенню 

рівня підготовки кваліфікованих робітників. Результатом такої роботи є призові 

місця, зайняті учнями в обласних олімпіадах з професійно-теоретичної підготовки, 

конкурсах фахової майстерності. Такі перемоги стали вже традиційними для нашого 

навчального закладу, адже з року в рік наші вихованці здобувають І-ІІІ місця, що 

свідчить про наполегливу та плідну роботу зі здібними учнями. Результати 

цьогорічних олімпіад із професійно-теоретичної підготовки такі: 

ІІ місце в обласній олімпіаді з професії штукатур – Склезь Дмитро, учень 

групи №6 (викладач Приходько А.А.); 

ІІ місце в обласній олімпіаді з професії маляр – Федчик Олександр, учень 

групи №25 (викладач Леснік О.Я.); 

ІІ місце в обласній олімпіаді з професії кухар – Фіщук Валентина, учениця 

групи №20 (викладач Костючик С.Л.). 

Варто відзначити, що в цьому році ми вперше та єдині в області взяли участь у 

VІІ Всеукраїнському конкурсі юніорів з кулінарного мистецтва і сервісу в Україні та 

учениця групи №19 Ольга Куліневич здобула срібну медаль та знижку на навчання 

в Київському національному університеті культури та мистецтв. 
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Підсумовуючи вищезазначене, констатую, що план роботи училища на 2015-

2016 н.р. виконаний, проведено аналіз розділів плану, внесено пропозиції до плану 

роботи на наступний навчальний рік. Слід зазначити, що протягом навчального року 

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 училища. 

Від себе особисто та адміністрації велика подяка педагогічним працівникам, 

працівникам бухгалтерії, гуртожитку, їдальні, технічному персоналу, бібліотекарям 

за створення умов для проведення навчально-виховного процесу. Ваша кропітка 

повсякденна робота, може не завжди належно матеріально оцінена є важливою 

складовою нашої роботи.  

Впевнений, що  колектив училища  розуміє важливість  тих завдань, які 

ставить перед навчальним закладом держава, хочу побажати натхнення в роботі, 

ставити перед собою плани розвитку і знаходити можливості їх реалізувати. 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 конкурентноздатних робітників. 

 


