
 
 

Звіт виконуючого обов’язки директора 

Старобешівського професійно-технічного училища  

про підсумки роботи за 2012-2013 навчальний рік 

 
26.06.2013                                                                                смт Старобешеве 
 

  Як виконуючи обовязки директора Старобешівського професійно-

технічного училища, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я 

керувалася Статутом училища, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, посадовими обов’язками директора училища, законодавством 

України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника 

професійно-технічного навчального закладу. 

 

 1. Загальна інформація про училище. 
 

           Старобешівське професійно-технічне училище є державним 

професійно-технічним навчальним закладом, що входить до системи освіти і 

забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, 

оволодіння робітничими професія, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 

здібностей, стану здоров’я.   

         Управління та фінансування здійснюється Департаментом освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації, якої делеговані відповідні 

повноваження. Будівля училища прийнята в експлуатацію у 1968 року. 

         У 2012-2013 навчальному році в училищі працювало 22 педагогічних 

працівника та 43 працівників з числа обслуговуючого персоналу. На 1 

вересня 2012-2013 навчального року контингент учнів складав 258 осіб. Було 

випущено 117 учнів. З них працевлаштовано  94% учнів 
 

           2. Кадрове забезпечення. 

 

         У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками Старобешівське 

професійно-технічне училище було забезпечена на 100%. Розстановка 

педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Час 

диктує все нові і нові вимоги до педпрацівників, тому доречним зараз є 

вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою.  Педагогі училища 

продовжують проходити навчання інформаційним технологіям по програмі 

Іntel «Навчання для майбутнього». Перспектива в освіті така, що педагог, 

який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у 

своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе 

ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. 

         За цей рік два майстра виробничого навчання здобули кваліфікацію 

«молодший спеціаліст», один викладач – освітньо-кваліфікаційний рівень 

«магістр економічних дисциплін». 



  

 

           3. Методична робота. 

 

     В училище діє певна система методичної роботи. Педагогічний коллектив 

продовжує роботу над проблемою «Формування  основних життєвих 

компетентностей учнів засобами впровадження інноваційних технологій в 

навчально-виховний процес». Керівництво методичною роботою здійснює 

профільни методични комісії, які працюють на базі училищного методичного 

кабінету.  

     До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються 

викладачі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. 

Вони є керівниками методичних комісій, творчих груп, наставниками 

молодих педагогів. За їх активної участі проходять предметні, професійні 

тижні, методичні засідання, тощо. В організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами училища результативно використовуються 

можливості методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи 

про освіту, зразки підручників, матеріали з досвіду роботи кожного педагога,   

науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення  

матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, 

копіювальна техніка), тощо. В училищі продовжується робота по стовренню 

електроного комплесно-методичного забезпечення професій та предметів 

загальноосвітнього та професійного напрямку.   

Результативною була робота всіх методичних комісій. Викладачі й 

майстри в/н провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом 

роботи по проблемах, внаслідок чого зростала їх педагогічна майстерність. 

Педагоги училища активно залучаються до роботи у обласних 

семінарах, засіданнях творчих груп, журі конкурсів фахової майстерності 

тощо. Так методист вищої категорії Мущанова Т.В. брала участь у обласнму 

турі всеукраїнського конкурсу «Кращій працівник року» в номінації «Кращій 

методист ПТНЗ». Майстри виробничого навчання Єршова О.О., Кірязієва Г.І. 

брали участь  у конкурсах фахової майстерності серед майстрів виробничого 

навчання.  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних 

працівників училища дозволяють зробити висновок про можливість 

проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні..   
 

           4. Навчальна діяльність. 
 

Протягом 2012-2013 навчального року робота педколективу була 

спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання учнів. Учні ІІ 

курсу успішно склали державну підсумкову атестацію, після проведення 

державної поетапної атестації учням били присвоєни відповідні 

кваліфікаційні розряди. Учні випускних груп отримали документи про освіту 

та дипломи кваліфікованного робітника. 



В училищі працюють профільні гуртки за професіями.  Учні училища 

традиційно приймають участь у конкурсах фахової майстерності серед учнів. 

Цього року учениця І курсу Воєводенко О. посіла І місце у обласному 

конкурсі серед учнів за професією «Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія)». Велика заслуга в цьому викладачів, які готували її до 

конкурсу. Наші учні також брали участь у районних предметних  олімпіадах.  

   За підсумками випуску 9 учнів отримали дипломи з відзнакою  

        У травні цього року в училищі була здійснена перевірка навчально-

Методичним центром професійної освіти у Донецької області професії 

«Оператор комп’ютерного набору» з метою вивчення стану підготовки учнів. 

По результатам перевірки методистом НМЦ ПТО була підготовлена детальна 

довідка, у якій зазначено, що стан підготовки Старобешівського ПТУ з 

професії  «Оператор комп’ютерного набору» задовільний. 

Наприкінці навчального року методистом НМЦ ПТО також була 

проведена перевірка училища до Державної кваліфікаційної атестації, про що 

свідчить довідка, у якої також зазначено, що стан підготовки до ДКА у   

Старобешівському ПТУ також задовільний. 
 

   5. Виховна та позакласна робота. 

 

   Педпрацівники училища глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація 

учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у 

значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації 

виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі 

училища залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, 

сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй 

діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти 

традиції свого народу.  

           Виховні заходи у яких взяли участь учні училища показали активність 

та відмінні результати: 

• День здоров’я. 

• День Перемоги. 

• Заходи пам’яті жертв Голодомору. 

• Численні конкурси плакатів. 

• Відеолекція «Про осторбайтерів». 

• Турнір по шашкам. 

• Районний огляд художньої самодіяльності. 

• Конкурс «Віселі старти». 

•  Новорічні свята. 

• Районний фестиваль «Козацькі розваги». 

           Учні мали можливість займатися в спортивних секціях волейболу, 

тенісу, гуртку декоративної творчості.  

            Участь Старобешівського гуртожитку  у обласному огляді конкурсі на 

кращій гуртожиток серед ПТНЗ області отримало позитивну оцінку журі           



          Силами адміністрації, для створення сприятливих умов знаходження 

учнів у гуртожитку створена кімната з підключенням до глобальної мережі 

Internet. 
             
             6. Правовиховна робота. 
 

           В училищі з учнями організовано такі форми правового навчання і 

виховання: 

- тематичні загальноучилищні лінійки та виховні години, 

- зустрічі з юристами. 

- лекції, бесіди на правову тематику. 

- анкетування. 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

- уроки правознавства. 

- олімпіади з правознавства. 

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями. 

- батьківські лекторії. 

- відвідування проблемних сімей вдома. 

           Класними керівниками регулярно і ефективно проводяться бесіди  з 

учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та 

все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, 

зокрема вживання спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час 

перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, 

за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами 

внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх 

Старобешівського РВ УМВС учні училища відсутні. 

 

7. Соціальний захист. 

 

Соціальна підтримка учнів пільгових категорій, що навчаються в 

училищі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок 

навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій.     

Кількість учнів у них становить: 

• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 5; 

• інвалідів – 1; 

• чорнобильців 1 ; 

• малозабезпечених 0 ; 

• з неповних сімей 79 ; 

• багатодітних 1. 

            Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації училища.. З 

опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 

підтримується постійний зв'язок класних керівників, майстрів в/н, 

адміністрації училища. 

 

 



8. Профорієнтаційна робота. 

 

          Профорієнтаційна робота у Старобешівському професійно-технічному 

училищі ведеться під керівництвом заступника директора з виховної роботи 

згідно річного плану виховної роботи.  

           Педагогічні  працівники організують виступи у школах району з 

метою презентування наших професій серед учнів. Учні училищної 

агітбригади приймають активну участь у ярмарках професій районного 

центру зайнятості, в профорієнтаційних заходах управління у справах молоді 

та спорту.   

 

           9. Співпраця з батьками. 

 

           Виховання учня в училищі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. 

Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським 

коллективом. 

            Батьки  беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є 

учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, 

родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх 

вихованців: відвідують учнів вдома, спілкуються з родиною. Свої 

спостереження заносять до щоденника спостережень. 

         Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Старобешівському 

професійно-технічному училищі є батьківські збори. 

           

           10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

 

           Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів  у побуті та під час навчально-виховного 

процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і 

проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і 

норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних 

актів, які регламентують роботу училища з цих питань. Стан цієї роботи 

знаходиться під постійним контролем адміністрації училища. Наказом по 

училищі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, сплановані заходи з охорони праці. 

       Вивчаючи стан травматизму серед учнів та працівників, можна 

відмітити, що в училищі здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.  

 

          11. Фінансово-господарська діяльність. 

 

          Будівля училища прийнята в експлуатацію понад 40 років назад. Але не 

зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація училища разом з 



колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної 

бази, підтриманню її у робочому стані.  

          Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата 

заробітної плати, надбавок, доплат працівникам училища. Вчасно 

здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті училищем енергоносії. 

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, училище не 

виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення 

знаходиться у передаварійному стані і потребує негайних капітальних 

ремонтів. Протягом навчального року за рахунок коштів спецфонду 

придбано: 

- концтовари – 1720 

- господарчі товари та товари для ремонту - 10683 

- медикаменти - 1000 

- підписка на періодичні видання - 4651 

- придбання  (оргтехніка, водонагрівач) – 8111 

- ремонт, опалення (батареі, труби) – 57783 

- матеріали для виготовлення продукції за замовленням - 9169 

- витрати на курси підвищення кваліфікації - 1165 

     Крім того за рахунок спецфонду училищем сплачені комунальні 

послуги, послуги звязку, командировочні витрати педпрацівникам, які 

проходили курси підвищення кваліфікації, ремонт та обслуговування 

навчального та виробничого обладнання. 

         Працівниками бухгалтерії училища планово проводиться інвентаризація 

майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування 

немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, 

або оприбутковуються.  

         Адміністрацією училища приділяється достатньо уваги естетичному 

вигляду навчального закладу. Подвір’я училища завжди прибране, доглянуте. 

Своєчасно обрізаються дерева, кущі. Фарбується огорожа, біляться бордюри. 

Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, 

винесення та періодичне вивезення сміття з території училища. 

        Але повноцінна підготовка училища до нового навчального року стає 

проблематичною через відсутність коштів. В умовах надзвичайного дефіциту 

бюджетних коштів важливого значення набуває пошук додаткових джерел 

фінансування, а також економічне ставлення до грошей та матеріальних 

цінностей. Зрозуміло, я як директор використаю для цього усі можливі 

резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для 

такого обсягу робіт. 

        

         12. Управлінська діяльність. 

  

         Управління училищем здійснюється згідно перспективного плану 

роботи Старобешівського професійно-технічного училища, плану 

внутріучилищного контролю та   планів виховної роботи класних керівників. 

Така система планування, сприяє досягненню ефективності та 



вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний 

розвиток училища.  

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Старобешівського 

професійно-технічного училища, більш близький до демократичного, так як 

більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й 

інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного 

сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується.     

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, 

інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради 

позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому 

стилю керівництва в училищі залишається мінімум агресивності, наявне 

творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, 

особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість 

поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з 

наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної 

їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для 

самореалізації.  

  

 

 

 

                  В.о. директора 

           Старобешівського ПТУ                                     А.О. Копитова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


