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              На виконання  національної доктрини розвитку освіти, п.3 наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.01.05 р. № 55 “Про затвердження 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів” за підсумками навчального року у червні-серпні кожен 

керівник дошкільного, загальноосвітнього та професійно-технічного 

навчального закладу щорічно  персонально звітує на загальних зборах  

колективу та громадськості. 

               В минулому навчальному році в комбінаті було створено 60 

навчальних груп  у яких здійснювали трудову, профільну і професійну 

підготовку 1421 учень загальноосвітніх шкіл міста, району і технічного 

ліцею. 

             Навчання учнів 5-9 класів здійснювалось за навчальною програмою 

«Трудове навчання» у новій редакції. 

             Відповідно до бажань учнів та їх батьків, враховуючи наявність 

матеріальної бази на комбінаті, наявність робочих місць  учні Х-ХІ класів 

здобували  робітничі професії: водій автотранспортних засобів категорії “В” і 

“С1”, і профільну підготовку швейна справа, торгівельна справа, кулінарна 

справа, медична справа, секретарська справа, бухгалтерський облік. 

             З метою збереження здоров'я дітей і допуску їх до вивчення професії 

усі учні проходять медогляд.             

              Свідоцтво кваліфікованого робітника отримали 149 осіб за професію 

«Водій автотранспортних засобів». 

               Хмельницьким    обласним центром зайнятості, заклад  був визнаний 

одним із  навчальних закладів району по  навчанню незайнятого населення 

робітничим професіям: кухар, швачка. У 2011-2012  рр.  за направлення 

міськрайонного центру зайнятості в комбінаті навчалися 17 слухачів за 

професією “Кухар”, 24 слухачів за професією “Швачка”. Також, за власний 

кошт, здобули професію «Швачка» одна особа та професію кухар 18 осіб.  

Всього отримали документ про здобуття професії 209 слухачів. 

             Мноєю прерогативою  як керівника навчального закладу, є створення 

в закладі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття 

якісної професійної освіти.  

              Основою навчально–виховного процесу є план роботи закладу, 

розроблений на підставі «Положення про організацію навчально- виховного 

процесу в закладах освіти». Проект плану розглядається та затверджується на 

засіданні педагогічної ради.  

              В 2011-2012 навчальному році продовжувалася співпраця з 

Хмельницьким обласним центром  науково-технічної творчості учнівської 

молоді. Результатом праці гуртків «Виготовлення сувенірів»  - керівник 

Загоруйко Е.Р. і  «Швачка» - керівник Ярошевич О.В.  було проведення 11 

травня 2012 року виїзного засідання методичного об’єднання на тему 

«Організація роботи в гуртках з декоративно-ужиткового мистецтва».  

Учасники засідання обмінялися досвідом роботи, нашими керівниками 

гуртків  були проведені майстер-класи. Керівництвом обласного центру було 

дано високу оцінку роботи адміністрації навчального закладу по задіянню 



учнів в позаурочний час  і наголошено про  плідну співпрацю з  обласним 

центром  науково-технічної творчості учнівської молоді.  

                   Мені дуже приємно відмітити, що вже котрий рік поспіль  і цей  

рік не виняток  учениця 11 класу  вчителя Ярошевич О.В.  Наскалова Олена  

зайняла в цьому навчальному році 2 місце в обласній олімпіаді,  а   учениця 9 

класу  вчителя Загоруйко Е.Р. Яковчук Віра  - 3 місце.  

              Контроль за навчально-виробничим процесом здійснюється мною 

згідно графіка і ведеться в журналі для запису висновків і вказівок по 

наслідках внутрікомбінатського контролю. 

              Навчально-виховний процес в комбінаті організовується і 

проводиться відповідно до навчально-нормативної документації, робочих 

навчальних планів, розроблених з кожного профілю і професії. 

               Відповідно до робочих навчальних планів і програм та   укладених 

договорів  з керівниками підприємств і організацій    учні проходять  

навчальну і навчально-виробничу практику на підприємствах міста та 

району. 

              Рівень навчальних досягнень виявляю при проведенні  контрольних 

робіт, зрізів знань, ДПА. 

              В кінці семестру і навчального року проводжу планову контрольну 

перевірку вичитки навчальних годин, результати якої фіксуються в журналі 

висновків і вказівок. 

             Хочу зазначити, що практично всі  випускники комбінату здають  

Державну підсумкову атестацію і отримують документ про здобуття 

робітничої професії. 

             Здачі кваліфікаційних іспитів передують проведення конкурсів 

“Кращий за професією, профілем” на якому учні   показали свый рівень 

знань, умінь і навичок в оволодінні професії, профілю.  

              Для здійснення професійно-теоретичної і професійно-практичної 

підготовки в комбінаті обладнано: 10 навчальних кабінетів, 4 навчально-

виробничі майстерні, 3 лабораторії. Санітарно-технічний та протипожежний 

стан    навчальних приміщень  відповідає нормативно-правовим актам з цих 

питань. 

              Приємно  відмітити  дружню і спільну роботу вчителів, майстрів і 

технічного персоналу щодо поточного ремонту  навчального закладу. 

Завдяки Вам     ми завжди завчасно проводимо щорічний та поточний 

ремонт, фарбуємо підлогу, парти, підвіконня, батареї і готуємо автомобілі до 

щорічного техогляду. 

                За навчальний період  не було збоїв роботи нашого автомобільного 

парку, що свідчить про добрий технічний стан навчальних автомобілів. 

Відповідно і не порушувався графік практичного  водіння, що сприяє 

якісному виконанню навчальної програми.   

            Згідно ст.10  Конституції України і Закону України “Про мови”  

інтер’єр навчального закладу з використання державної символіки 

оформлений українською мовою.  Викладання предметів, проведення 

виховних заходів відповідають мові  визначеній у Статуті навчального 



закладу. Оформлення навчальної документації, діловодства, інформації 

ведеться  державною мовою. 

             У 2011-2012 навчальному році на рахунок спец коштів комбінату 

надійшло біля 390 000  грн., з яких на  отримання зарплати працівникам 

комбінату  було виділено 293 000 грн., проведення ремонту кабінету 

«кулінарії» 34 000 грн. та оновлено стенди в цьому ж кабінеті 3 000 грн, 

проведено благоустрій території та майданчика проведення практичної їзди 

водіїв транспортних засобів категорії А1(закуплено асфальт) 19000 грн.,   в 

кабінет ПДР1 закуплено компю'терний комплекс 24000 грн., придбано 

автомобіль категорії С 24000 грн., замінено лінолеум  в кабінеті медичної 

справи 3000 грн., 

            На благодійний рахунок поступило біля 60 000 грн. з яких придбали 

світильники – 1440 грн.,    автозапчастини – 9 969 грн.,  вогнегасники – 1869 

грн. 

              На сьогоднішній день ми маємо неоплати: 

               - контрактні групи – 46 000 грн;  

               - відділ освіти РДА – 86 000 грн. 

 

           Педагогічний колектив комбінату складається з 24 педагогів із них 15 

мають вищу освіту,  13 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 5  

вчителів – звання “Старший вчитель”, 2 вчителі – звання методиста, 2  

майстри  - звання  «Майстер І категорії»,  1  майстер  - звання  «Майстер П 

категорії». 

           Щоденно медичною сестрою проводиться передрейсовий огляд 

майстрів виробничого навчання.   Кабінет медичної сестри поповнено 

необхідним обладнанням (закуплено алкотестер та тонометр нового 

покоління). 

           Як керівник навчального закладу значну увагу приділяю  мікроклімату  

в колективі, підтримуючи атмосферу доброзичливості, взаємоповаги і 

товариськості. Підтримую відзначення ювілейних дат  працівників 

комбінату. 

               З питань дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм велася відповідна робота, 

оновлено інструкції з охорони праці, проводились інструктажі з записами у 

відповідних журналах. За минулий навчальний рік на комбінаті не   

зафіксовано  випадків травматизму. 

              Мною як керівником постійно вживаються заходи щодо 

попередження правопорушень. У попередньому навчальному році не було 

зафіксовано таких зі сторони учнів та працівників комбінату, що говорить 

про відповідну роботу профілактичних заходів зі сторони педагогів. 

                 На протязі попереднього навчального року зауважень зі сторони 

учнів, батьків, працівників комбінату не було. Постійно працюю з 

«проблемними» дітьми і є певні результати. 

                Підтримую зв’язок з керівниками навчальних закладів, підприємств, 

фірм міста і району з якими вирішую певні навчальні і господарські питання. 



           Саме завдяки моїй співпраці з керівниками шкіл району нам вдалося    

залучити в навчальний процес (159) учнів  шкіл Григорівки, Воронковець, 

Пашковець, В.Чернятина, Ілляшівки, Веснянки, Лажеви, Бутовець, Великих 

Мацевич,    що звісно позитивно впливає як на заробітну плату вчителів, 

майстрів, так і  авторитет комбінату як навчального закладу.  

            Заплановано  провести вимірювання опору ізоляції освітлювальної  

мережі та опору струму розтікання  заземлюючих пристроїв навчального 

обладнання і блисковкозахисту, замінити силову мережу в лабораторії 

швейної справи, провести   оновлення штукатурки цоколя закладу та гаражів,  

замінити підлогу в кабінеті кулінарної справи, дообладнати 

теплогенераторну  у відповідності до вимог нормативно-правових актів, 

встановити жолоби та водостічні труби ринви слюсарного цеху, лабораторії 

ТО,  встановити 10 металопластикових вікон, провести  акредитацію закладу 

професії «Водій  автотранспортних засобів категорії С», дообладнати  місце 

стоянки для велосипедів, провести фарбування стін  та воріт гаражів. 
 

 

 

 

 

 

 


