
ЗВІТ 

 

директора ДНЗ «ОПТУМ» Савченко В.Ф. 

про свою роботу в 2013 – 2014 навчальному році. 

 

 

За звітний період колектив училища під моїм керівництвом виконав 

поставлені завдання , плану набору в червні – серпні 2013р. був виконав на 

100%. Навчальні плани і програми  виконані  в повному обсязі. 

Контингент учнів, який поступив в наше училище в основному має 

середній бал 4,1 – 7,3. Рівень знань після проведення зрізу знань у вересні 

2013р. показав від 3 до 6,0 балів. Це поставило викладачів у складне 

становище. Потрібно було повертатися при проведенні занять до програми 8-

9 класу. 

Для всіх учнів в училищі були створені умови для здобуття якісної 

освіти, а саме, педагогічний колектив укомплектований 

висококваліфікованими працівниками,  2 викладача вищої категорії, 5 

викладачів першої категорії, 5 викладачів другої категорії, 15 майстрів 

виробничого навчання,  підготовлені всі кабінети, майстерні для проведення 

занять, класи підготовлені по предметно. 

Надана можливість забезпеченню всіх учнів підручниками, роботою 

бібліотеки, проводились додаткові заняття та консультації з усіх предметів. 

Мною проводились згідно графіка перевірки проведення уроків, ведення 

журналів, проведення консультацій і все це відображалось і обговорювалось 

на педрадах. 

Позаурочна виховна робота: 

1. В 2013-2014 н.р. в Одеському професійно-технічному училищі 

машинобудуванні постійно проводиться робота щодо профілактики 

алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ/СНІДу, попередженню 

правопорушень. 

Щомісяця планується виховна робота і вищеназвані питання обов’язково 

входять до планування. В рамках цього двічі на тиждень проводяться 

тематичні лінійки на яких обов’язково порушуються питання профілактики 

правопорушень алкоголізму, тютюнопаління, Віл/СНІДу, наркоманії. 

Інформацію з цих питань до відома учнів доводять педпрацівники училища, 

члени групи учнівського самоврядування. Також майстрами в//н та класними 

керівниками на класних годинах проводяться бесіди на правову тематику. До 

груп запрошуються представники міліції, котрі також проводять бесіди  з 

учнями, відповідають на їх питання. 

Раз на півріччя відбуваються тижні правових знань, в рамках яких учні 

також получають правову інформацію. 

В училищі постійно діє рада профілактики, яка збирається один раз на 

місяць. В разі необхідності на її засідання запрошуються учні з батьками. 

В ІІ кварталі 2014р. учням училища було надано інформацію по таким 

темам : «Життя без наркотиків», «Тютюнопаління та здоров’я  підлітків», 



«Права та обов’язки учнів ПТУ», «Життя без алкоголю – це норма» та інші. 

Проводились бесіди з правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки. В 

зв’язку з початком купального сезону було проведено бесіду «Як себе 

поводити на воді і як оказати допомогу людині що тоне»   (в квітні  2014р.) 

2. Гуртожитку в училищі немає. 

3. Учнів, що скоїли  злочин в училищі не виявлено, на обліку в міліції 

стояв учень ІІІ курсу гр. 11 Мунтян Д., але прийшло повідомлення з 

Суворовського райвідділу, що з обліку його вже знято. На внутрішній  

облік поставлено учня гр. 3 Константинова В. за порушення 

дисципліни. 

4. В цьому навчальному році діяв гурток художньої самодіяльності, який 

вів викладач училища на громадських засадах. В цьому гуртку 

приймали участь представники всіх учбових груп, гурток готував 

концерти до видатних та святкових дат  (Новий рік, День учителя, 

День Захисника Батьківщини та інше) та проводив світкові лінійки (до 

8 березня, Дня Валентина), та випускні вечори. Всього в цьому році в 

самодіяльності прийняли участь 56 учнів. 

5. В цьому навчальному році в училище діяли такі спортивні секції: 

волейбол (20 учнів), настільний теніс (8 учнів), шахи та шашки (12 

учнів). Всього в секціях 40 учнів. Секції ведуться вчителем фізичної 

культури училища також на громадських засадах. 

6. В училище було проведено заходи до 200 річчя з Дня народження  

Т.Г.Шевченко: в групах на класних годинах проведені бесіди до цієї дати,та 

проведена загально училищна лінійка з вшануванням пам’яті Шевченка, 

звучали вірші поета та пісні на його вірші. Зроблено стенд присвячений 200-

річчю Шевченко, який вивішено в коридорі училища. До 70-річчя звільнення 

Одещини та України  від фашистських загарбників зроблено стенд, 

проведено тематичний вечір з показом слайдів, групи училища покладали 

квіти до пам’ятника невідомому матросу. 

Позабюджетне фінансування: 

З 1 вересня 2013 р. по 1 липня 2014р. виробнича практика – 23762 грн. 

оренда – 105416 грн. 

всього за цей період – 143658 тис.грн. 

В цьому навчальному році позабюджетні кошти практично не 

використовуються для укріплення матеріально-технічної бази училища в 

зв’язку з складним становищем Держави. 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та 

педпрацівників. 

Для учнів і працівників училища в училищі проводяться дні здоров’я 

один раз на рік, та час здоров’я - кожного дня (активний відпочинок, походи, 

змагання, дискусії, лекції з заохоченням медпрацівників). 

В училищі є медпункт, який надає необхідну допомогу при виявлені 

хворих дітей і працівників училища. 

Дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування надається 

матеріальна допомога згідно законодавства. 



Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм: 

В училищі учні навчаються за таким розкладом – урок  45 хвилин, 

перерви -  5, 10, 20 хвилин. Учбова і виробнича практика для учнів до 16 

років - 6 годин з перервами по 10 хвилин після кожної відпрацьованої 

години. 

Щомісячно, а також перед початком теми, учні прослуховують 

інструктаж з техніки безпеки. 

В училищі створені всі санітарно-гігієнічні умови та протипожежні 

норми. 

Дотримання правопорядку неповнолітніми: 

В училищі створена рада профілактики щодо попередження 

правопорушень з боку учнів. 

За 2013 – 2014 н.р. правопорушень учнями училища не було скоєно. В 

училищі створений учнівський комітет по управлінню училищем з питання 

учнівського самоврядування. 

Випускні іспити в лютому, квітні, червні 2014р. 

Учні 3-го курсу підготувались до державного іспиту, а саме написали 

дипломні записки в обсязі 28 – 35 листів, виконали пробні роботи, одержали 

характеристики на підприємствах і успішно здали випускні іспити. Після 

одержання дипломів і атестатів були працевлаштовані. 

Проведення нарад, педрад, зборів 

Один раз на місяць в училищі згідно плану проводиться педрада, 

кожного четверга проводяться наради. 

Методична робота: 

За методичну роботу в училищі відповідає заступник директора з 

навчально-виробничої роботи – Мартиненок І.Я.  

З молодими майстрами та викладачами протягом року проведена така 

робота: 

- Організація робочого часу майстра та викладача; 

- планування та форми методичної роботи з молодими спеціалістами; 

- вимоги до ведення журналів виробничого навчання та теоретичного 

навчання; 

- вимоги до тематичного планування; 

- методика організації позакласної роботи; 

- складання папки молодого спеціаліста; 

- розглянуті методи активізації пізнавальної діяльності учнів професійно – 

технічних    

  навчальних закладів;     

- поетичне формування розумових дій; 

- впровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес. 

 План роботи «Школи молодого спеціаліста» охоплює програму 

підвищення загально-педагогічного рівня: 

- планування роботи викладача та майстра, організація робочого часу; 



 - культура спілкування викладача чи майстра в/н з групою, учнями, 

батьками; 

 - вимоги до ведення журналів теоретичного та виробничого навчання; 

 - вимоги до тематичного планування; 

 - методика організації позакласної роботи; 

 - методика контролю знань учнів; 

 - вимоги до складання директорських контрольних робіт; 

 - складання папки молодого спеціаліста, тощо. 

 Ефективно використовується в школі система наставництва. Бути 

наставником молодого спеціаліста – почесна і відповідальна місія. А тому 

заступник директора в системі індивідуальної та групової роботи з стажистам 

приділяє увагу таким питанням: 

 - зміст і форми роботи наставника зі стажистом; 

 - формування у стажистів навичок самоаналізу уроку; 

 - особливості складання індивідуального плану викладача-стажиста; 

 - вимоги до складання характеристики викладача-стажиста; 

 - психологічні аспекти співпраці наставника і стажиста. 

Ефективними формами роботи наставників зарекомендували себе: 

 - бесіди з молодими спеціалістами з актуальних проблем дидактики, 

методики та виховної роботи; 

 - випереджувальне моделювання і проведення уроків; 

 - спільна розробка дидактичних матеріалів; 

 - обмін думками про доцільність застосування інтерактивних методів 

навчання; 

 - відвідування й аналіз уроків та позакласних виховних заходів; 

 - допомога у плануванні та організації самоосвіти; 

 - консультації тощо. 

 Важливу роль у професійному становленні педагогів відіграє школа 

молодого викладача. На спеціальних заняттях розглядаються важливі 

питання практичної діяльності молодого викладача та майстра в/н: 

 - «Традиції училища»; 

 - «Поурочні плани. Якими вони мають бути?»; 

 - «Вимоги до ведення училищної документації»; 

 - «Система перевірки знань, умінь і навичок учнів»; 

 - «Підготовка і проведення позакласних заходів». 

 На допомогу молодим викладачам та майстрам заступником директора 

з НВР розроблена «Пам’ятка», в якій знайшли відображення і такі поради: 

 - старанно готуйтесь до кожного уроку; 

 - починайте урок енергійно; 

 - захоплюйте учнів змістом матеріалу; 

 - мотивуйте оцінки; 

 - аналізуйте власну роботу; 

 - удосконалюйте навички самоаналізу тощо. 

В училищі працює 5 методичних комісій: 



- природно-математичного циклу (керівник – викладач ІІ категорії 

Стамбірська А.А); 

-   гуманітарного циклу (керівник – викладач І категорії Кудревич І.В.); 

-   виробничо-технічних дисциплін (керівник – викладач вищої категорії 

Вонітова І.І.); 

-   інформаційних технологій (керівник – викладач спеціаліст Терешко 

С.С.); 

-   класних керівників (викладач – Жильцова Н.І.). 

  Кожна методична комісія працює над розв’язуванням поставленої 

педагогічної проблеми.  

Методична комісія «Природничо-математичних дисциплін» працює над 

такими 

питаннями :«Шляхи вдосконалення уроків у підвищенні якості 

навчальних досягнень учнів» 

- розвиток учнів творчого ставлення до вивчення загальноосвітніх 

предметів доклад Стамбірської А.А. 

- моделювання уроків з використанням різнорівневого диференційного 

матеріалу, доклад Аджиян  Т.І.  

- проведення контрольних та самостійних робіт з завданням 

різнорівневого характеру,  доклад Мізілевської М.Г. 

- проведення факультативів знань  з математики, фізики, хімії 

- проведення індивідуальних занять з інтелектуальними, здібними та 

обдарованими учнями 

- проведення додаткових занять із слабо встигаючими учнями.  

Методична комісія «Гуманітарних дисциплін» працювала над такими 

питаннями : 

- впровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес на 

уроках гуманітарних дисциплін, доклад викладача Кудревич І.В. 

- розвиток читацької самостійності учнів на уроках української 

літератури, доклад викладача Кудревич І.В. 

- психологічна підтримка дитини-основа особистісного підходу в 

навчально-виховній роботі, доклад викладача Костюченко А.А. 

Методично комісія «Виробничо-технічних дисциплін» працювала над 

такими питаннями : 

- сутність особистісно-орієнтованого навчання, доклад викладача 

Вонітової І.І. 

- особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу, 

доклад майстра в/н Кекшиної Л.В. 

- традиційні і інноваційні методи навчання, доклад викладача Жильцової 

Н.І. 

Метод опорного тестування, доклад викладача Жильцової Н.І. 

- ігрові педагогічні технології, доклад майстра в/н Геллера Л.С. 

- форми організації навчання, доклад майстра в/н Жильцової Н.І. 

   Методична комісія інформаційних технології працює над такими 

питаннями : 



- методи активізації пізнавальної діяльності учнів професійно-технічних 

навчальних закладів, доклад майстра в/н Терешко С.С. 

- партнерська педагогіка та її реалізація в навчально-виховному процесі  

     доклад майстра в/н Горбатової Г.Ю. 

-   використання ресурсів Інтернет в підготовці до уроків, доклад майстра 

в/н       

Тодорової К.П. 

 

Підвищення кваліфікації, стажування: 

За звітний період підвищення кваліфікації пройшли: викладачі – 1 

чоловік, майстри – 1 чоловіка. 

В звітний період педколектив чітко виповнював свої професійні 

функції, став стабільним і високо працездатним, порушення дисципліни 

відсутні. Звільнився за поважною причиною один викладач. Відносини в 

колективі добрі, ділові, виважені. 

Профорієнтацію провели по всіх школах міста, були надруковані 

об’яви в газетах, рекламні ролики по радіо і телебаченню. 

 Господарська робота 

  За звітний період в училищі була виконана така робота: 

відремонтовано 1 аудиторія, 1 кабінет, спортивна зала. Зроблено 

косметичний ремонт коридорів. Постійно ведеться робота по підтримці 

санітарного порядку в училищі, проводяться всі комунальні платежі. 

 

Директор ДПТНЗ «ОПТУМ»      Савченко В.Ф. 
 


