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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 програмою 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 2016-2017 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 2015 

року     в комбінаті було створено 45 навчальних груп  у яких здійснювали 

трудову, профільну і професійну підготовку 1148 учнів:   

- загальноосвітніх шкіл міста 858 учнів;  

- району 27 учнів; 

- контракт 263 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:  водій автотранспортних засобів категорії “В” 

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

бухгалтерського обліку, молодшої медичної сестри по догляду за хворими, 

секретар керівника. 

             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». 

               Хмельницьким    обласним центром зайнятості, заклад  був визнаний 

одним із  навчальних закладів району по  навчанню незайнятого населення 

робітничим професіям: кухар, швачка. У 2016-2017  рр.  за направлення 

міськрайонного центру зайнятості в комбінаті навчалися 11 слухачів  за 

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

кваліфікацію. 6 слухачів  за професією “Кухар”. Всього отримають документ 

про здобуття робітничої професії 204 слухачі.  



             Моя головна мета, 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   показують свій 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.     

        В 2016-2017 навчальному році продовжують свою традицію - займати 

призові місця вихованці вчителів швейної справи.   Так на  III-му етапі 

конкурсу з трудового навчання      учениця Загоруйко Е.Р. -   Пеньковська 

Вікторія Віталіївна посіла II 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 18 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 участь у методобєдноннях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації та 

атестація педпрацівників. 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 2016-2017 н.р. в закладі атестувалося 4 вчителі з них    4 – 

підтвердження вищої    кваліфікаційнї категорії, », 3 підтвердження звання 

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

  У 2017 році проведено атестацію закладу в ДАК МОН України терміном на 

десять років до 2027 року. 

        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 та їх високу 

відповідальність перед суспільством. 

               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 батьками, керівниками навчальних закладів, 

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

господарські питання.  Саме завдяки  їм проводиться оновлення матеріальної 

бази  закладу та в певній мірі і життя 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. 



     Обслуговуючим персоналом та педпрацівникаи підтримується охайний 

вид закладу - проводиться скошування трави на газонах, періодичне 

вивезення сміття з території.  Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. 

На квітниках щороку висаджуються квіти,   своєчасно обрізуються дерева, 

кущі.     

    Приємно  відмітити  дружню і спільну роботу вчителів, майстрів і 

технічного персоналу щодо поточного ремонту  навчального закладу та 

ремонту обладнання.   

     Так на протязі навчального року проводиться ремонт бувшої майстерні з 

деревообробки (замінено вікна, оштукатурено стіни, встановлено нові двері, 

залишається залити підлогу та покласти плитку)  це майбутній 

«дегустаційний зал» з прфесії «кухар»   

    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 проводяться роботи по підготовці закладу до нового 

навчального року.        

 

   У 2016  навчальному році на сеціальний рахунок  надійшло    533090 грн. з 

них:  

  з яких було використано: 

 - на  отримання зарплати працівникам комбінату   444407 грн.;  

 - господарчі товари                                                     30625 грн.; 

 - підручники, журнали, періодичні видання, 

    засоби навчання                                                       8583  грн.; 

 - страхування транспортних засобів                         2409 грн.; 

 - ремонт двигуна , запчастини ПММ                       36470грн; 

 - медикаменти                                                    1914  грн.; 

 - навчання вчителів, майстрів, адмінперсоналу      8601 грн.; 

    

       Використано  --   533914 грн. 

 

           На благодійний рахунок  надійшло 70062 грн. з них  

  

 з яких було використано: 

 - на  отримання зарплати працівникам комбінату    35220 грн.;  

   

 - придбання господарчих товарів                               11082  грн.; 

 - послуги з розробки навчальних планів 120 грн.; 

 - підручники, журнали періодичні видання               2516 грн.; 

 - послуги з підтримки ЄДБО                                       71 грн.; 

 - продукти харчування (навчання кухарів)                1113 грн.; 

 - дорожні листи                                                             690 грн.; 

 - заправка катріджа  192 грн; 

 - за вікна                                                                         6147 грн.; 



 - енергоносії                                                                   2723 грн.; 

 - державна атестація   195 грн.; 

   

  

                Сьогодні  на    рахунках  біля 30 тисяч гривень. 

     Заборгованість по райво біля 14тисяч  грн., контрактні групи біля 55 тисяч 

гривень. 

        

  

 

      На 2017-2018 навчальний рік заплановано: 

       -   розробити необхідну документацію, придбати обладнання та подати 

пакет документів на ліцензування до ДАКу МОН України професію «Касир»; 

-  придбати один легковий автомобіль б/в; 

-  провести   ремонт мийного цеху; 

-  придбати  три телевізори сучасного покоління; 

-  змонтувати силову мережу в гаражах. 

 

Також необхідно виконати роботи, що були заплановані на 2016-2017 

н.р. це:    

-  провести фарбування стін    гаражів. 

      
 

 

 

 

 

 


