
ЗВІТ 

 

директора ДНЗ «ОПТУМ» Савченко В.Ф. 

про свою роботу в 2014 – 2015 навчальному році. 

 

 

За звітний період колектив училища під моїм керівництвом виконав 

поставлені завдання , плану набору в червні – серпні 2014р. був виконав на 

90%. Навчальні плани і програми  виконані  в повному обсязі. 

Контингент учнів, який поступив в наше училище в основному має 

середній бал 3,1 – 8,3. Рівень знань після проведення зрізу знань у вересні 

2014р. показав від 0 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,  4 викладача вищої категорії, 4 

викладачів першої категорії, 4 викладачів другої категорії, 14 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 2014-2015 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 І кварталі 2015р. 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  2015р.) 

2. Гуртожитку в училищі немає. 

3. Учнів, що скоїли  злочин в училищі не виявлено. 

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

вів викладач училища – Костів Надія Олексіївна на громадських 

засадах. В гуртку приймали участь представники всіх учбових груп, 

гурток готував концерти до видатних та святкових дат  (Новий рік, 

День учителя та інше) та проводив світкові лінійки (до 8 Березня, Дня 

Валентина), та випускні вечори. Всього в цьому році в самодіяльності 

прийняли участь 52 учня. 

5. У 2014/2015 навчальному році в училище діяли такі спортивні секції: 

волейбол (25 учнів), настільний теніс (16 учнів), шахи та шашки (18 

учнів). Всього в секціях перебувало 59 учнів. Секції ведуться вчителем 

фізичної культури училища також на громадських засадах. 

6. В училище було проведено заходи до 201 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 71-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. 8 травня проведена лінійка на честь 

пам’яті загиблих у період 2-ї Світової війни. 

Позабюджетне фінансування: 

З 1 вересня 2014 р. по 1 липня 2015р. виробнича практика – 9363 грн. 

оренда – 87830 грн. 

всього за цей період – 97193 тис.грн. 

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 2014 – 2015 н.р. правопорушень учнями училища не було скоєно. В 

училищі створений учнівський комітет по управлінню училищем з питання 

учнівського самоврядування. 

Випускні іспити в лютому, червні 2015р. 

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 будуть  працевлаштовані. 

Проведення нарад, педрад, зборів 

Один раз на квартал в училищі згідно плану проводиться педрада, 

кожного вівторка  проводяться наради. 

Методична робота: 

За методичну роботу в училищі відповідає заступник директора з 

навчально-виробничої роботи – Мартиненок І.Я.  

Метою методичної роботи в «ОПТУМ» є розвинути творчу 

особистість, виявити і розкрити індивідуальні здібності і потенціал 

майбутнього кваліфікованого спеціаліста, виховати людяність, терпимість, 

любов до людей, громадянську зрілість і соціальну активність. В сучасних 

умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу,основним 

завданням  методичної роботи є забезпечення не тільки високої теоретичної 

підготовки й практичних умінь та навичок, а також виховання 

високоморальної, всебічно розвинутої особистості, накопичення 

нововведень.  Тому викладачі училища постійно працюють над розвитком 

професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів 

навчання .За I  та II півріччя  звітного навчального 2014-2015 р. викладачами 

проведена робота, яка сприяла творчим пошукам  в вивченні та розв’язуванні 

поставленої педагогічної проблеми, активізація розумової діяльності та 

розвиток ключових компетентностей учнів шляхом використання 

інформаційно – комунікаційних технологій. 

В училищі працює чотири метод комісії: 

Гуманітарних дисциплін керівник  викладач вищої категорії  Кудревич 

І.В.  

Методичною комісією проведено: 

Відкритий урок « Україна - єдина країна» . 

Розроблена презентація викладачем Основ галузевої економіки 

Мініцька О.М. на тему : « Маркетинг» 



 Обговорена доповідь викладача  історії України Аврамової В.І. на 

тему: « Мої методи підвищення результативності викладання історії 

України». 

Викладачем Франчук Л.О. проведено урок – семінар з предмету Основи 

правових знань на тему: « Правопорядок і дисципліна». 

Викладач Іноземної мови Костів Н.О. зробила презентацію на тему: 

«Свята та традиції англомовних країн» . 

 Викладачем  Кудревич І.В. підготовлений та проведено  тиждень 

Української мови;  Зроблено презентацію з Української літератури  

О.Вишня.  

Обговорено відкритий урок «Україна єдина країна» 

Обговорено презентацію з основ галузевої економіки « Маркетингу»  

Обговорено  виступ викладача історії Аврамової В.І. « Мої методи 

підвищення результативності викладача історії України» 

Обговорено презентацію з англійської мови « Автомобілі» 

Обговорено методичну розробку уроку з української мови « Складне 

речення»  

Обговорено доповідь « Проблема націотворення  в  світі та в Україні та 

її висвітлення на уроках історії України»  

Обговорено презентацію із   всесвітньої літератури « М.Булгаков « 

Майстер і Маргарита». Композиція, структура, історія написання» 

 

Метод комісія виробничо – технічних дисциплін викладач вищої категорії 

Вонітова І.І  

Розробка наочного матеріалу з предмету «Спеціальна технологія 

електрозварників» з тем: «Дефекти. Причини виникнення. Способи 

усунення», «Основні методи контролю зварних швів»;  

Розроблено  науковий матеріал з предмету «Технічне креслення» - 

«Абетка креслення»;  

Розробка  інноваційний  урок з предмету «Технічне креслення» з теми 

«Проекції геометричних тіл» 

Розроблені наочні  матеріали з виробничого навчання за спеціальністю  

«Слюсарів з ремонту автомобілів»  з теми «Заміна оливи, зливного та 

повітряного фільтру, гальмівної рідини. Мащення замків на дверях» 

Розробка матеріалу для проведення відкритого уроку з предмету 

«Спеціальної технології електромонтерів» за темою: «Виробництво, 

розподіл, передача та споживання електричної енергії» 

Складання комплекту кросвордів  з виробничого навчання з професії 

«Електрозварників ручного зварювання»; контролер зварювальних робіт  з 

теми «Слюсарні роботи» 

Розробка наочного допоміжного матеріалу з предмету «Технічне 

креслення» - «Інтернет – ресурси. Ділення кола на рівні частини»;  

Урок з предмету «Технічне креслення» з презентацією з теми 

«Окружність в аксонометрії»;  



Опрацювання методичної розробки ХНАМГ «Методичні вказівки і 

контрольні завдання» з курсу «Нарисна геометрія, інженерна графіка» 

частина 2 «Інженерна графіка» з впровадженням розробки в учбовий процес. 

Оформлення виставки інноваційних технологій з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; 

Розробка тестів з предмету «Спецтехнологія» на тему: «Технічне 

обслуговування та ремонт трансформаторних підстанцій»;  

 Складання карток – завдань, презентації уроку  з предмету «Технічне 

креслення» з теми «Сполучення»; 

Розробка уроку з предмету «Технічне креслення» з презентацією з теми 

«Правила нанесення розмірів»; 

Складання конспектів лекцій з предмету «Спеціальна технологія 

електрозварників» за новими стандартами згідно з тематичним планом; 

Розробка наочного допоміжного матеріалу з предмету 

«Матеріалознавство» - «Інтернет - ресурси. Сталі» 

Розробка наочного інформаційно-інноваційного матеріалу з тестовими 

завданнями «Складання зварних конструкцій» 

Розробка тесту з предмета «Спецтехнологія» на тему: «Заземлювальні 

пристрої контурного типу». 

Виготовлення плакатів у електронному вигляді з теми «Схеми 

керування електродвигунами»  

Впровадження в учбовий процес інструкційних карток з теми «Ручне 

дугове зварювання труб»  

Складання конспектів лекцій з предмету «Спеціальна технологія 

електрозварників» за новими стандартами згідно з тематичним планом. 

Розробка наочного допоміжного матеріалу з предмету спецтехнологія 

електрозварників «Інтернет – ресурси. Технологія електродугового 

зварювання» 

Розробка тестів з предмету «Електротехніка» на тему: 

«Електровакуумні прилади»  

Розробка уроку з предмету «Спецтехнологія» на тему ««Капітальний 

ремонт роз’єднувачів. Ремонт запобіжників. Випробування і післяремонтне 

налагодження апаратів»  

Розробка уроку з предмету «Технічне креслення» з теми «Деталювання 

по кресленню. Збирання деталей в зборочку одиницю»; 

Опрацювання навчального посібника Г.В. Матохіна, В.П. Погодаєва 

«Розробка технологічних процесів виготовлення зварних конструкцій» з 

впровадженням розробки в учбовий процес; 

Розробка презентації уроку  виробничого навчання з професії 

«Електрозварник ручного зварювання;контролер зварювальних робіт»  з теми 

«Дефекти зварних швів, причини їх виникнення та усунення» 

Метод комісія «Природничо-математичних дисциплін» керівник 

викладач I категорії Стамбірська А.А.  



Проведено семінар : « Технологія використання комп’ютерних 

презентацій на різних етапах уроку при викладанні природничо-

математичних дисциплін  

Розглянуто, затверджено матеріал  до уроку – презентації з фізики з 

теми: «Шкала електромагнітних хвиль» та його проведення. 

Метод комісія «Інформаційних технологій» керівник майстер 

виробничого навчання Терешко С.С 

  Проведено відкритий урок на область за темою: « Обробка табличної 

інформації .Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Робота з 

вікнами та аркушами книг. Введення та редагування  даних»  

Розроблено інструкційно – технологічні картки з тем :  

1. «Налагодження параметрів ОС» 

2. « Використання менеджера програм»  

3. « Використання менеджера файлів. Обмін даними між 

програмами» 

4. «Захист та архівування інформації». 

Розроблено презентацію на тему « Створення і форматування тексту в 

MS Word» 

Розроблені iнструкцiйно-технологiчнi картки з тем: 

1. «Робота в СУБД. Створення форм. Створення запитів». 

2. «Створення слайдів презентації. Робота зі слайдами презентації. 

Редагування та демонстрація презентації». 

3. «Відкриття та перегляд Web- сторінок. Робота з пошуковими 

системами».  

4. «Робота з електронною поштою. Отримання повідомлень. 

Відправлення повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної 

пошти». 

Розроблено презентацію на тему: «Загальна характеристика програми 

MS Power Point» 

Створено папку «програма «Соната» для обліку та відправлення звітів до 

контролюючих органів. 

 

Підвищення кваліфікації, стажування: 

За звітний період підвищення кваліфікації пройшли: викладачі – 7 

чоловік. 

В звітний період педколектив чітко виповнював свої професійні 

функції, став стабільним і високо працездатним, порушення дисципліни 

відсутні. Звільнилися за власним бажанням два викладачі. 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 2 аудиторія, котельня. Зроблено косметичний ремонт 

коридорів, частково внутрішнього фасаду. Постійно ведеться робота по 



підтримці санітарного порядку в училищі, проводяться всі комунальні 

платежі. 

 

Директор ДНЗ «ОПТУМ»      Савченко В.Ф. 
 

 


