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    Шановні присутні! Закінчився навчальний рік.   

 

        Керуючись положеннями Конституції України, Законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Національною державною 

програмою «Освіта», Національною доктриною розвитку освіти, 

Положенням «Про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальношкільних та професійно-технічних навчальних закладів перед 

педагогічним колективом та громадськістю» ми зібралися, щоб зробити певні 

підсумки роботи педагогічного колективу міжшкільного навчально-

виробничого комбінату та заслухати щорічний звіт директора перед   

громадськістю.    

      У 2014-2015 н.р. педагогічний колектив Старокостянтинівського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату спрямував свою роботу над 

науково-методичною проблемою: «Створення умов для розвитку креативної  

особистості шляхом використання інноваційних технологій та методів 

навчання,  формування конкурентно-спроможної, соціально-активної, 

культурної та духовно багатої особистості учня».   

    Упродовж   навчального року робота педколективу була спрямована на 

особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага в 

МНВК приділялась охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2014 

року     в комбінаті було створено 55 навчальних груп  у яких здійснювали 

трудову, профільну і професійну підготовку 1169 учнів:   

- загальноосвітніх шкіл міста 833 учні;  

- району 152 учні; 

- контракт 184 учнів. 

             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: молодша медична сестра по догляду за 

хворими, секретар керівника, водій автотранспортних засобів категорії “В” і 

“С”, і профільну підготовку з швейної справи,   кулінарної справи,     

бухгалтерського обліку. 

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

усі учні проходять медогляд.             

              Свідоцтво кваліфікованого робітника отримають учні за професію 

«Водій автотранспортних засобів»,  «Молодша  медична сестра по догляду за 

хворими,  «Секретар керівника». 

               Хмельницьким    обласним центром зайнятості, заклад  був визнаний 

одним із  навчальних закладів району по  навчанню незайнятого населення 

робітничим професіям: кухар, швачка. У 2014-2015  рр.  за направлення 

міськрайонного центру зайнятості в комбінаті навчалися 13 слухачів  за 

професією “Швачка”, вони уже отримали документ що засвідчує їх 

кваліфікацію. І на сьогодні проходять курс навчання 12 слухачів  за професію  



“Кухар”.     За власний кошт по професії «Кухар» навчається  4 особи.  

Всього отримають документ про здобуття робітничої професії 254 слухачі.  

             Моє кредо 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 погоджується на 

засіданні педагогічної ради.  

              Навчально-виховний процес в комбінаті організовується і 

проводиться у відповідності до навчально-нормативної документації, 

робочих навчальних планів, розроблених згідно  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 оцінюється 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 свій рівень знань, 

умінь і навичок в оволодінні професії, профілю. Так за успіхи у навчанні: 

              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.     

        В 2014-2015 навчальному році продовжують свою традицію - займати 

призові місця вихованці Ярошевич О.В..   Так на  III-му етапі конкурсу з 

трудового навчання      учениці    Наскалова Анна Юріївна посіла II місце, а 

Синяк Тетяна Олександрівна III місце    

      У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними 

кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних 

працівників по закладу становить 18,5 год. 

       Педагогічний колектив комбінату складається з 23 педагогів із них 16 

мають вищу освіту два ступінь  викладача,  9 педагогів мають вищу 

кваліфікаційну категорію, 5  вчителів – звання “Старший вчитель”,3 вчителі 

– звання «Вчитель методист», 2  майстри  - звання  «Майстер І категорії»,  1  

майстер  - звання  «Майстер П категорії». 



        Одним із засобів підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності 

є щорічна атестація педпрацівників та курси підвищення кваліфікації. Для 

якісного проведення атестації, об’єктивного оцінювання діяльності педагога, 

його загальнокультурного рівня при атестаційній комісії були створені 

експертні групи кожного фаху, до яких залучались найбільш компетентні, 

висококваліфіковані, методично грамотні педагоги.  

     У 2014-2015 н.р. в закладі атестувалося 4 вчителі з них    4 – 

підтвердження вищої    кваліфікаційнї категорії, », 3 підтвердження звання 

«Старший вчитель» 1 – присвоєння  звання «Вчитель методист».   На протязі 

навчального року пройшли атестацію майстри виробничого навчання та 

викладачі професії «Водій автотранспортних засобів» в управлінні ДАІ 

Хмельницької області. 

  У 2014 році проведено акредитацію закладу в Департаменті ДАІ до 2019 

року за категоріями «А1», «В», «С1», «С». 

        МНВК має власний сайт, на якому висвітлюється життя комбінату, та 

відбувається соціальне партнерство з батьками учнів. Вчителі закладу є 

активними учасниками різноманітних семінарів, конференцій та інших 

заходів, які були запропоновані   обласним центром післядипломної освіти.    

         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. 

           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. 

              Адмінперсоналом 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 від учнів, 

батьків,   не було. Колектив постійно працює з «проблемними» дітьми і є 

певні результати. 

                Підтримуємо зв’язок з керівниками навчальних закладів, 

підприємств, фірм міста і району з якими вирішуються певні навчальні і 

господарські питання.  Саме завдяки   співпраці з керівниками шкіл району 

нам вдалося    залучити в навчальний процес (152) учні   шкіл Григорівки, 

Пашківець, В.Чернятина, Воронківець, Ілляшівки, Веснянки, Лажеви,   



Великих Мацевич,    Радківець, що звісно позитивно впливає як на заробітну 

плату вчителів, майстрів, так і на авторитет комбінату як навчального 

закладу.  

      Адміністрацією МНВК приділяється  увага естетичному вигляду 

навчального закладу – бо це є візитка начального закладу.  МНВК поступово 

поповнюються новими сучасними   стендами, активно проводиться робота по 

озелененню. 

     Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку 

висаджуються квіти, які   доглядаються нашим технічним персоналом, 

своєчасно обрізуються дерева, кущі. Підфарбовується огорожа, біляться 

бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на 

газонах, періодичне вивезення сміття з території. 

    Приємно  відмітити  дружню і спільну роботу вчителів, майстрів і 

технічного персоналу щодо поточного ремонту  навчального закладу та 

ремонту обладнання.   

     Так за минулий навчальний рік проведено ремонт кабінету електротехніки 

та доукомплектовано новими меблями. По плану цей кабінет буде обладнано 

кампютерами,   плазмовим телевізором, діючою моделю світлофора, 

плакатами з новими дорожніми знаками. Модель світлофора та плакати уже 

придбані.  Здійснено ремонт учительської.  Силами чоловічої половини 

працівників та учнів закладу дооблаштовується майданчик для навчальної 

їзди з професії  "водій автотранспортних засобів".   

    Дуже вдячний всім учням та працівникам закладу що прийняли в цьому 

участь, а особливо батькам бо без їх допомоги і розуміння здійснення цих 

змін було б неможливе. 

    На теперішній час проводиться комплектація кабінетів де проводиться 

професійна підготовка засобами навчання, що передбачені державними 

стандартами.     

      На теперішній час проводяться роботи по підготовці закладу до нового 

навчального року.        

 

   У 2014-2015 навчальному році на сеціальний рахунок  надійшло    577380 

грн. з них:  

- районо                                       304794 грн.; 

      - плата за навчання                     238763 грн.; 

      - металобрухт                              8705 грн.; 

      - курси (водії, кухарі, швачки)  25118 грн. 

  з яких було використано: 

 - на  отримання зарплати працівникам комбінату   448857 грн.;  

 - господарчі товари                                                     19439 грн.; 

 - підручники, журнали, періодичні видання, 

    засоби навчання                                                       14068 грн.; 

 - страхування транспортних засобів                         2409 грн.; 

 - ремонт двигуна                                                         4600 грн.; 

 - запчастини                              12233 грн.; 



 - плата за телефон                                                       1052 грн.; 

 - енергоносії                                                                7334 грн.  це та сума що не 

покривалась кошторисом передбаченим міським бюджетом; 

 - медикаменти                                                     536  грн.; 

 - навчання вчителів, майстрів, адмінперсоналу      6230 грн.; 

 - технічний контроль транспортних засобів            1080 грн.   

       Використано  --   510546 грн. 

 

           На благодійний рахунок  надійшло 68339 грн. з них  

  

 з яких було використано: 

 - на  отримання зарплати працівникам комбінату    21666 грн.;  

 - документи про освіту 12281грн; 

 - придбання господарчих товарів                               8126  грн.; 

 - послуги по навчанню, проф. семінар 2530 грн.; 

 - підручники, журнали періодичні видання               4490 грн.; 

 - страхування транспортних засобів,ліцензія             994 грн.; 

 - продукти харчування (навчання кухарів)                1221 грн.; 

 - плата за телефон                                                         113 грн.; 

 -  медикаменти, медогляд                                             1213 грн.; 

 - послуги з обробки інформації                                   2601 грн.; 

 - тканина,     фурнітура (навчання швачки)                3164 грн.; 

 - державна акредитація   195 грн.; 

 - енергоносії 4892 грн.; 

 - відрядження 1689 грн.; 

 - запчастини 1906 грн. 

  

                Сьогодні  на    рахунках  кошти відсутні. 

     Заборгованість по райвно біля 140000 грн. . 

        

  

 

      На 2015-2016 навчальний рік заплановано: 

-  провести  атестацію закладу в ДАК Міносвіти, для цього за січень - 

лютий місяць 2016 року підготувати необхідні документи до 

експертної ради департаменту освіти Хмельницької ОДА, а на 

березень   подати документи на атестацію закладу в ДАК міносвіти,   

підготувати базу відповідно вимог Держстандартів. 

-  

-  провести   ремонт гардеробу; 

- встановити   металопластикові вікна в кабінеті «Будови автомобіля»; 

- на січень - лютий місяць 2016 року підготувати, а на березень   подати 

документи на атестацію закладу в ДАК міносвіти,   підготувати базу 

відповідно вимог Держстандартів. 



Також необхідно виконати роботи, що були заплановані на 2014-2015 

н.р. це:  

- замінити силову мережу в лабораторії швейної справи; 

-  встановити жолоби та водостічні труби ринви слюсарного цеху, 

лабораторії ТО;   

-  провести фарбування стін  та воріт гаражів. 

      
 

 

 

 

 

 


