Звіт
директора Вищого професійного училища №34 м. Виноградів
Гнатківського Володимира Петровича
про роботу за 2016-2017р.
1.Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у
навчальному закладі
За звітний період навчально-виробнича діяльність в училищі
здійснювалася у відповідності із вимогами законів України „Про освіту” ,
«Про професійно-технічну освіту»,згідно з Положенням про організацію
навчально - виробничого процесу у професійно-технічних навчальних
закладах , затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
30.05.2006 N 419 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня
2006 р. за И 711/12585,; нормативно - правових актів Міністерства освіти і
науки України,
Закарпатської обласної Ради і Закарпатської обласної
державної адміністрації, департаменту освіти і науки Закарпатської
обласної державної адміністрації, укладеним контрактом.
.На основі даних НПА було розроблено перспективний план роботи
училища на 2016-2017 навчальний рік, розклад занять та режим роботи
Перспективний план роботи училища
на 2016 -2017 навчальний рік виконано в повному обсязі.
- За період роботи
1.1 .Виконано регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих
робітників на 100% :
- при плані - 230 чол. Факт.- 230 чол.
- Випущено 273 кваліфікованих робітників, працевлаштовано- 88%.
Фактів прийому учнів понад ліцензований обсяг не було
Для надання освітніх послуг, пов’язаних з підготовкою робітничих
кадрів відповідно до кваліфікаційних вимог Міністерством освіти і науки
України училищу видано ліцензію серія АЕ № 636919 від 19.06.2015р.яка
згідно чинного законодавства є безстроковою.
Свідоцтво про атестацію серії РД №040893 від 20.01.2017р . терміном
дії до 20 грудня 2026 року.
Статут училища в новій редакції затверджено наказом Міністерства
освіти і науки України № 327 від 28.02.2017року.
З початку навчального процесу 2016-2017 н.р. педагогічний колектив
училища працював над вивченням новоприйнятого контингенту учнів та над
ліквідацією прогалин в навчальних досягненнях учнів першого курсу.
Проводились консультації по вирівнюванню знань учнів, викладачі
додатково займалися з слабовстигаючими учнями. Діагностичні контрольні
роботи показали, що потрібна клопітка праця із учнями першого курсу. За

підсумками першого півріччя вже відчувся позитивний результат. На
сьогоднішній день, хоч навчальний процес іде до завершення, ми можемо
сказати, що показники навчальних досягнень учнів порівняно із даними за
перше півріччя значно покращились. Якщо початковий рівень становив
18,9%, то зараз - 11,4, достатній рівень відповідно 17,6 % - 21,4%, високий
2,3% -3,4%.За результатами роботи в поточному році втрата контингенту
учнів 1-го курсу і груп ТУ склала- 9 чол.,в першу чергу через виїзд сімей на
ПМЖ за кордон.
Соціальне партнерство
Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та
підпорядкування, з якими співпрацює училище -176.
Взаємодія між підприємствами та ВПУ №34 м. Виноградів спрямована
на максимальне узгодження інтересів обох сторін цього процесу та
отримання кожною із зацікавлених сторін взаємовигідних соціальнотрудових відносин з питань якісної підготовки робітничих кадрів.
В училищі діють 5 методичних комісій. Основна увага в їх роботі
зосереджена на питанні підвищення ефективності і якості навчальновиховного процесу. Це - розробки нових і удосконалення чинних навчальних
планів і програм, обговорення поурочно-тематичних планів і планів уроків,
перелік навчально-виробничих робіт, розробка програм виробничої
практики, затвердження переліків пробних кваліфікаційних робіт,
впровадження нових ефективних методів і засобів навчання, творчих завдань
і вправ, лабораторно-практичних робіт дослідницького характеру, методики
нестандартних уроків, впровадження в навчальний процес кращого
педагогічного досвіду.
Педагогам вдалося створити такий мікроклімат в колективі, коли учні
твердо знають: доклавши максимум зусиль, умінь, вони отримають
ґрунтовні знання, які виключать боязнь нових технологій. Переконливим
доказом цього є участь наших учнів у проведенні районних, обласних
предметних олімпіад та конкурсів професійної майстерності.
Пронько Віктор - переможець обласної олімпіад з предмету
«Електроматеріалознавство».
- Половко Владислав і Товт Євген - переможці 2-го етапу Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування»
- Іванина Дарина - 2-е місце з професії «Перукар, перукар -модельєр»
- Тищенко Михайло - 1-е місце в конкурсі з професії «маляр».
Переможці 2-го етапу конкусів гідно представляли область на 3-му етапі.

2. Зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази
навчального закладу.
Для організації навчально-виховного процесу в навчальний комплекс
училища входять:
- за адресою: м. Виноградів, вул. Івана Франка, 116:
триповерховий навчальний корпус, де обладнано 18 навчальних кабінетів та З
комп'ютерні лабораторії; навчальний корпус спецдисциплін № 1, де
обладнано: 8 навчальних кабінетів, 3 лабораторії, 1 слюсарна майстерня, 1
кабінет автотренажерів, Іелектромайстерня; навчальний корпус спецдисциплін
№ 2, де обладнано: 3 навчальні кабінети, 1 перукарська майстерня;
двоповерховий навчальний корпус спецдисциплін № 3, де обладнано: 4
кабінети, 1 лабораторія, 1 швейна майстерня; двоповерховий адміністративнов
2
побутовий корпус в якому розміщено: спортивний зал площею 350 м~, актовий
зал на 240 місць, бібліотека з читальним зальною площею 60 м2; їдальня на 240
місць площею 580 м2 ; п’ятиповерховий гуртожиток на 360 місць; навчальний
бар.
•

•

- за адресою: м. Виноградів, вул. Герцена, № б/н: - навчально-фермеське
господарство.
- за адресою: м. Виноградів, урочище «Виннички» - база відпочинку.
Всі установчі документи на будівлю і землю є в наявності, за винятком
документів на земельну ділянку в урочищі «Виннички», які проходять
державну експертизу в Держгеокадастрі України.
Для оформлення всіх необхідних документів Міністерство освіти і науки
України в особі Міністра Гриневич Лілії Михайлівни 20.03.2017 р. видало
довіреність за №14-Д54-17.
За звітний період збереження і модернізація матеріально-технічної бази
училища здійснювалась виключно за рахунок власних надходжень.
Приведено у відповідність до сучасних вимог і матеріально-технічну базу по
підготовці водіїв і як наслідок 20.10.2016 року училище успішно пройшло
державну акредитацію.
Для проведення навчальної їзди в училищі є чотири легкові автомобілі,
шість
вантажних
автомобілів
обладнані
подвійним
керуванням,
дев'ятнадцять тракторів різного класу, шість комбайнів, більше сто одиниць
різноманітної сільськогосподарської техніки, які пройшли черговий
технічний огляд на що витрачено близько 20 000 грн. позабюджетних
надходжень . Забезпеченість становить - 89% але вся техніка потребує
оновлення так як знаходиться в експлуатації більше десяти років.

Виховна робота
Організація та керівництво виховною роботою в групі забезпечується
класним керівником та майстром виробничого навчання, які проводять
виховну роботу згідно місячних та щоденних планів роботи.
Питання виховної роботи розглядаються на педагогічних радах, нарадах
при директорі, батьківських зборах. В училищі налагоджена тісна співпраці
класних керівників та майстрів виробничого навчання з учнівською радою.
Протягом навчального року проведено загально училищні заходи:
лінійка до Дня знань, День працівника освіти , День першокурсника, День
учнівського самоврядування, Новий рік, Міжнародний День жінок та інші.
Питання патріотичного виховання заплановані і реалізовані при активній
участі учнів училища і розкривались у таких заходах: проведення першого
уроку на тему «Україна від проголошення незалежності до сьогодення»,
участь у Всеукраїнській освітній компанії «Голуб миру», виховні заходи
«Голодомор 32-33 років в Україні», «День пам’яті Небесної сотні», «День
Соборності і свободи», «День пам’яті героїв Крут», зустріч з
військовослужбовцями присвячена Дню збройних сил України, зустрічі з
учасниками АТО, урок-диспут до річниці катастрофи на ЧАЄС, учні
училища виготовляли маскувальні сітки для військових. Розроблено та
проведено цикл уроків мужності.
У бібліотеці училища оформлялись оглядові
тематичні виставки
літератури, проводились тематичні виховні години в навчальних групах
«Мій рідний край Закарпаття», «Історія мого роду», «Національна символіка
України», «Що означає бути патріотом», «Твоя майбутня професія», «Герої
не вмирають», «Подвиг Небесної сотні» .
Одним з основних напрямків виховної роботи в училищі є профілактика
злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. В училищі
розроблений план заходів що до профілактики правопорушень, діє Рада
профілактики правопорушень. Постійно проводяться
заходи
щодо
попередження злочинності та правопорушень, протидії розповсюдження
наркоманії, тютюнопаління, захворювання на СНІД тощо. Були проведені
такі виховні заходи як «Проблеми поширення СНІДу в Україні» (урок-гра),
«СНІД - смертельна загроза людству» ( виховна година), «Крок до дорослого
життя. Торгівля людьми.» (семінар - практикум).
Систематично
проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних органів, служби у
справах дітей та соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. З підлітками,
схильними до скоєння правопорушень, проводиться індивідуальна робота, їх
поведінка розглядається на групових зборах та раді профілактики, яка
створена в училищі. Училище тісно співпрацює із Службу в справах дітей
Виноградівської РДА, ювенальною поліцією та центром соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді.
Учнівська молодь та працівники училища приймають участь у
Всеукраїнських акціях «Зробимо Україну чистою!» та «Серце до серця».
Проведено практичні заняття з учнями училища з правил поводження в
надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.

ВПУ № 34 м.Виноградів приймає участь у фестивалі - конкурсі
«Воскресни, писанко!»
У рамках тижня профорієнтаційної роботи проведено різні конкурси по
професіях, показано майстер - класи, організовано виставки технічної та
художньої творчості, огляд художньої самодіяльності, проведено День
відкритих дверей та «Ярмарок кар’єри».
В організації і проведенні культурно-виховних заходів активну участь
приймає учнівська Рада. Метою діяльності Ради учнівського самоврядування
є розвиток творчого потенціалу молоді, захист їх прав та інтересів, залучення
до участі у громадському житті. Учнівська рада має свою веб-сторінку.
В позаурочний час виховну роботу в гуртожитку з учнями проводять
вихователі гуртожитку. Виховна робота здійснюється відповідно до плану
виховної роботи в гуртожитку, плану роботи з дітьми-сиротами та іншими
пільговими категоріями учнів.
В кожній кімнаті гуртожитку зроблено ремонт, по можливості замінено
меблі, кімнати приведені у задовільний стан.
На достатньому рівні проводиться робота щодо соціального захисту
учнів пільгових категорій. На початку 2016-2017 н.р. в училищі навчалося 21
учень з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 5
дітей-інвалідів., 1 учень Чорнобилець, 3 учнів-переселенців із Луганської та
Донецької областей, 3 учнів батьки яких приймали участь у проведенні АТО,
70 учнів
з неповних сімей та 85 з багатодітних сімей,
7 учнів з
малозабезпечених сімей.
Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
постійно перебувають у центрі уваги дирекції училища, отримують соціальну
стипендію у розмірі 1050 грн.,
яка індексується згідно чинного
законодавства, забезпечуються
пільговим трьохразовим харчуванням,
одягом, взуттям, м'яким інвентарем, їм видається щорічна матеріальна
допомога, кошти на придбання літератури та канцелярських товарів. За
звітній період 5 учнів з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які потребують обов’язкового оздоровлення влітку, були
оздоровлені в дитячому санаторії «Затока» на Чорному морі.
Одне із ключових виховних завдань та позаурочної зайнятості є
залучення учнів до гурткової роботи, занять у спортивних секціях. В
професійному училищі працює 11 гуртків та спортивних секцій, в яких
займається 243 учня.

Питання трудової дисципліни, дотримання працівниками правил
внутрішнього трудового розпорядку, використання фінансових та
матеріальних ресурсів розглядаються на нарадах, що проводяться раз на
тиждень. До роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року училище
підготовлено на 60 %.
Згідно протоколу загальних зборів трудового колективу училища, що
відбулися 01 червня 2017 року 91 % працівників визнали роботу директора
училища доброю та задовільною.
( протокол додається)

Директ

В.П.Г натківський

Таблиця 1

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів
Назва показника
№ п/п
Обсях надходжень:
1
всього (тис.грн.)
в т.ч.:
- з державного бюджету
- з обласного бюджету
- інші надходження
2
Обсяг надходжень до спеціального фонду:
всього (тис.грн.):
в т.ч. кошти отримані за :
- навчання
виробнича практика
- освітні послуги
- оренда приміщень і майна
-плата за проживання в гуртожитку та
житлобудинку
- конкурс
- інші надходження
Витрачання загального фонду бюджету
3
всього (тис.грн.)
в т.ч. на:
- заробітну плату з нарахуванням
- стипендію учням
- придбання обладнання та інвентарю
- придбання навчальн. та методичної літератури

4

5

6

2 0 1 6 -5 міс. 2017 рр.
36810,8

36810,8

1163,3
140,0
762,0
0,6
197,5
50,0
13,2
16313,2
11866,2
3416,5
0
0

- капітальний ремонт
- комунальні витрати.
Витрачення спеціального фонду бюджету'
всього (тис. грн.)
в т.ч. на:
- заробітну плату з нарахуванням
- стипендію учням
- придбання обладнання та інвентарю
- придбання навчальн. та методичної літератури

0,0
1030,5

- господарські витрати
- комунальні витрати.
Наявність заборгованості всього (тис.грн)
в т.ч.
- по заробітній платі
- по стипендіях
- за комунальні послуги

709,0
392,8

1387,1
187,5
97,8

“

Витрати на енергозбереження всього (тис.грн.)
в т.ч. на:
- придбання металопластикових вікон
- придбання і встановлення міні-котелень
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Звіт
фінансово - господарської діяльності училища
за рахунок спец коштів за 2016 - 5 місяців 2017 p.p.
Тис. грн.
Надходження:

2016

5 міс. 2017 р.

всього

1

Платне навчання

2.

Виробнича практика

65,7
556,1

74,3
205,9

3

Послуги транспорту

1,8
59,8
67,4
4
50,0
4,0
808,8

1,8
23,8
47,1
0,6

140,0
762,0
3,6
83,6
114,5
4,6
50,0
5,0
1163,3

№

.

4

Оренда, квартплата

5

Проживання в гуртожитку

6
7

Ф інансування для конкурсу

8

"Воскресни Писанко"

ІН Ш І

надходження

(пільги)

Всього:
Витрати:
1

Зарплата з нарахуванням

79,7

2

Відрядні

9,1
31,1
113,1
6,7
46,9
84,0
92,3
2,4
200,6
2,7
5,3

3

Харчування

4

П М М , зам. частини

5

Послуги зв ’язку

6
7

Водопостачання

8

Природний газ

9

Пеня, ш трафи,% банку

Електроенергія

10

Поточний ремонт

11
12

Р едак ц ія , типографія
Оновлення програмного забезпечення

13

Підписка видань

14

Підвищення кваліфікації

15

Утримання орг. техніки

16

18

Заміна вікон
Бланки, конц .товари, електронні
ключі
Тех.документація

19

Інструменти

20

Послуги серверних програм: "ЄДБО",
ІАСУ, ПРОЗОРРО
Страхування транспорту, членів
пожежної дружини

17

21

107,8
4,9
0,3
34,9
3,3
73,6
85,7
10,3
0,3
28,3
0,7
3,1

7,1
2,0
18,0

6,1
6,5

15,2

1,4

8,7

Перевірка димоходів, повірка газових
лічильників

4,0

23

Господарські витрати

24

Обладнання

117,8
137,7
1015,0

187,5
14,0
31,4
148,0
10,0
120,5
169,7
102,6
2,7
228,9
3,4
8,4
13,2
8,5
18,0
0,0
16,6
10,8
12,8
7,0

10,8
12,8
7,0

22

Всього:

1,0
354,5

6,1

14,8
4,0

32,8
18,1
424,2

150,6
155,8
1439,2

ПРОТОКОЛ № 1
Загальних зборів колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 01 червня 2017 року

м. Виноградів

Голова зборів Литвинюк М.Й.
Секретар зборів Густа Т.М.
Присутні: 90 чол.

1.
2.
3.
4.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Звіт директора ВПУ № 34 м. Виноградів за 2016-2017 н.р.
Виступи
Таємне голосування
Прийняття рішення

СЛУХАЛИ:
Звіт директора ВПУ 34 п. Гнатківського В.П, за 2016/2017 н.р.
(Звіт додається)
ВИСТУПИЛИ: Жиленко В.М.. Ферени В.В.. Гоиинеиь В.М.. Маикевич В. І._____
ВИСТУПИЛИ
Голова зборів трудового колективу Литвинюк М.Й.,
бюлетені і провести таємне голосування.
Участь в голосуванні взяло 90 чол.

яка запропонувала роздати

Результати голосування: роботу директора визнали
- доброю - 54 чол. ( 60 %)
- задовільною - 28
чол. ( 31.1 %)
- незадовільною - 8 чол. ( 8,9 %)
- недійсні —
ВИРІШИЛИ:
За результатами голосування роботу Гнатківського В.П. на посаді директора вважати
задовільною.
На підставі вищенаведеного рішенням трудового колективу роботу директора
Гнатківського В.П. вважати задовільною
Голова зборів

Литвинюк М.Й.

Секретар зборів

Густа Т.М.

ПРОТОКОЛ № 2
лічильної комісії загальних зборів трудового колективу
ВПУ № 34 м. Виноградів
Від 01 червня 2017 року

м.Виноградів

Голова лічильної комісії Григанич Н.С.
Секретар лічильної комісії Бровді М.Ю.
Члени лічильної комісії: Бендаревський Я.С.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Голосування щодо звіту директора ВПУ № 34 м. Виноградів за 2016-2017 н.р.
СЛУХАЛИ:
Звіт директора ВПУ 34 п. Гнатківського В.П, за 2016/2017 н.р.
(Звіт додається)
РІШИЛИ:
За результати голосування: роботу директора ВПУ 34 п. Гнатківського В.П, за
2016/2017 н.р. визнали
- доброю - 5 Ц чол. ( &0 %)
- задовільною £ 8 чол. ( З { 'І %)
- незадовільною <? чол. ( .г л ..-.%)
- недійсні - __
За результатами голосування роботу Гнатківського В.П. на посаді директора вважати

Голова лічильної комісії
Секретар лічильної комісії
Член лічильної комісії

