
Звіт

директора Грицівського вищого професійного училища №38

про проведену роботу та здобуті наслідки

за ІV квартал 2017 року

Шановні колеги!

З 1 вересня 2017 року я був призначений директором Грицівського

ВПУ №38. Пройшло не так багато часу, але хочу вам прозвітувати про

свою роботу та роботу нашого колективу за цей період, який був для нас

напруженим, вдалим і успішним.

Весь наш колектив працював над основними завданнями, що

ставились перед навчальним закладом.

смт Гриців – 2017



Навчально-виробнича діяльність

В 2017 році провели ліцензування робітничих професій: «Тістороб» та

«Робітник фермерського господарства».

Досягнення ІПП та учнів училища за ІV квартал 2017 року.

На конкурсі «Педагогічні ідеї та знахідки» викладач загальноосвітніх
дисциплін Шинкарук Н.С. - дипломом у номінації «Математика» .

Взяли участь в обласному конкурсі кабінетів інформатики, Захисту
Вітчизни, історії, де отримали диплом ІІ ступеня за кабінет «Історія
України та правознавства».

Взяли участь в обласному конкурсі на кращий навчальний кабінет з
охорони праці і на кращу лабораторію «Трактори» та отримали диплом І
ступеня в обласному конкурсі на кращу лабораторію з дегустаційним
залом (професія  «Кухар»).

Схвалено на засіданні науково-методичної ради НМЦ ПТО ПК у
Хмельницькій області рукопис опорного конспекту «Хімічний склад
продуктів харчування» викладача  спецдисциплін Малишко Т.В.

Участь учнів ПТНЗ в масових заходах
Учениця групи № 22 Бородій Тетяна нагороджена дипломом за ІІІ місце

серед дівчат 2001-2003 року народження у Всеукраїнському турнірі з дзюдо
«Novator cup 2017».

Навчальні плани і програми погоджуються роботодавцями. Виробниче

навчання та виробничу практику учні мають можливість пройти на основі

укладених договорів безпосередньо на виробництві.

Якісний склад педагогічних працівників.

На даний час в училищі працюють: директор, 2 заступники директора,

1 соціальний педагог, 1 практичний психолог, 1 методист, 15 майстрів

виробничого навчання, з яких трьом майстрам присвоєно 12 тарифний розряд

і два з них мають педзвання, 1 старший майстер, 21 викладач, з яких 7 мають

вищі категорії та 6 мають педагогічні звання.

За звітний період підвищення кваліфікації пройшли 5 викладачів, 3

майстри виробничого навчання та 1 вихователь.

Стажування на виробництві пройшли 7 майстрів виробничого навчання

та 3 викладачі спецдисциплін.



➢ Для естетичного оформлення фойє головного корпусу були придбані стенди

на суму 14183,00 грн.



➢ Для більш ефективного проведення виробничого навчання по спеціальності «Слюсар з

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», в слюсарну майстерню було

закуплено наступні інструменти на суму 9312,93 грн.



➢ та виготовленні захисні екрани на столи в слюсарній майстерні

➢ Майстрами виробничого навчання та учнями училища виготовлена

приспособа до трактора для очистки дороги від снігу.



➢ На потреби навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, придбаний

автобус за ціною – 138000, 00 грн.

➢ Придбано чотири принтери на суму – 17157,00 грн. та два монітори на суму –

5558,00 грн.



➢ В кухню-лабораторію

придбаний холодильник за ціною – 7285,00 грн.

➢ В лабораторію хлібопекарського виробництва

придбана тістозмішувальна машина за ціною –

22700,00 грн.



Навчально-виховна робота
Виховна робота в училищі проводиться на належному рівні. Учні та

працівники приймають активну участь в училищних та обласних заходах, які
спрямовані на розвиток національно-патріотичного виховання, виявлення
талановитих та обдарованих дітей та розкриття їх творчого потенціалу.

В обласному заочному конкурсі авторів-гумористів «Власні усмішки»
серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Дипломом ІІІ-го
ступеня нагороджений учень Грицівського ВПУ №38 Мазярко Євген

Команда Грицівського вищого
професійного училища №38
«М’ясорубка гумору» (Гега
Катерина, Войтюк Сергій,
Іщук Микола, Ніколайчук Іван,
Мисик Артур, Броль Вадим)
зайняла 3 місце в обласному
конкурсі Клубу Веселих і
Кмітливих «Проф.фест» серед
учнів професійних

(професійно-технічних) закладів освіти та здобула Диплом ІІІ-го ступеня.

В обласному конкурсі української патріотичної пісні «Співоче Поділля»
серед учнів професійних (професійно-технічних) закладів освіти у номінації
«Малі вокальні форми» тріо Грицівського вищого професійного училища
№38 (Яковлєва Людмила, Войтюк Сергій, Мисик Артур) нагороджено
Дипломом ІІ-го ступеня.

В обласному конкурсі «Пісенний вернісаж» серед працівників
професійних (професійно-технічних) закладів освіти у номінації «Солісти»



керівник гуртка Грицівського вищого професійного училища №38 Віктор
Плахтій нагороджений Дипломом ІІІ-го ступеня.

13 грудня 2017 року відбувся семінар для заступників директорів з
навчально-виховної роботи ПТНЗ з теми «Формування патріотизму, громадянської,
державницької свідомості учнів професійних (професійно-технічних) закладів
освіти». Свій досвід роботи та досвід роботи педагогічного колективу Грицівського
вищого професійного училища №38 представила вихователь гуртожитку
Ходаківська Настасія Сергіївна. Тема виступу: «Особливості
національно-патріотичного виховання в Грицівському  ВПУ №38»

В обласному фестивалі-конкурсі
«Велика Коляда» серед учнів
професійних
(професійно-технічних) закладів
освіти вокальну групу
Грицівського вищого професійного
училища №38 (Войтюк Сергій,
Мисик Артур, Козак Тетяна,
Яковлєва Людмила, Гега Катерина,
Ковальова Софія, Давиденко

Софія) нагороджено Дипломом ІІ-го ступеня.

В обласній виставці витинанок та вертепів серед учнів та працівників
професійно-технічних навчальних закладів Грицівське вище професійне
училище №38 нагороджено Дипломом ІІ-го ступеня.

1 вересня –
свято в

Грицівському
ВПУ №38

Святковий
концерт з

нагоди Дня



працівника освіти

Зональні змагання
обласного конкурсу Клубу
Веселих і Кмітливих
«Проф.фест» серед учнів
професійно-технічних
закладів освіти в
Грицівському ВПУ №38

У Грицівському
ВПУ - 38 була проведена благодійна акція « Подаруй тепло солдату».

Ярмарка
професій в м. Шепетівка. Майстер-клас «Вироби з тіста» від майстра в/н
Ящук В.Г. та учня групи №42 Булки Євгена

Учні Грицівського ВПУ
№38 31 жовтня, цікаво і
весело відзначили Хеллоуїн.

В рамках тижня
професії

«Кухар» було
проведено
відкритий

виховний захід



«Живи ж ти кухарю віки»
Лідерами учнівського самоврядування Грицівського ВПУ – 38

проведена акція «Обміняй цигарку на цукерку»

з 25 листопада по
10 грудня

проводилася
Всеукраїнська акція «16
днів проти насильства»

Відкрита
виховна
година
«Державні та
народні
символи
України»

Відкрита
виховна
година

«Україна –
єдина країна»



6 грудня відбулися змагання серед хлопців «Козацькі ігри».
13 грудня –

Калита весело
пройшла в холі

гуртожитку
Грицівського

ВПУ №38

12 грудня в Грицівському ВПУ №38 відбувся «День навпаки»

В рамках новорічного свята було проведено акцію «Миколай про тебе
пам'ятає»



Новорічне свято в училищі пройшло весело та цікаво.

Працівники та учні училища взяли участь у Третьому конкурсі мікрогрантів

від ГО «Інститут солідарності громад Романа Мацоли».

На конкурс подали два проекти:

✓ «Україні потрібні здорові люди», викладач О.Г. Загоруйко. На проект

було виділено 20000 грн. За ці кошти були закуплені будівельні

матеріали та власними силами відремонтовано залу з атлетичної

гімнастики.

✓ «Будемо разом вчитися, розважатися і відпочивати», вихователі

А.П. Дев'ятак, Г.М. Гаврилюк-Циганок, Н.І. Поліщук та учні Гега

Катерина, Яковлєва Людмила. На цей проект було виділено 14700 грн.

За ці кошти були закуплені комп’ютер та принтер в кімнату відпочинку

гуртожитку.



Господарська діяльності

➢ На поточні господарські
роботи та облаштування кімнати
для сторожів МТП затрачено
коштів 3200 грн.

➢ На поточні господарські
роботи затрачено коштів 1450 грн.
Встановлено і підключено до
тепломережі твердопаливний котел
КТ-3Є  – 15000 грн.

➢ Закуплено: камери
відеоспостереження та обладнання
на суму 17804 грн., монітор – 2500
грн., 1400 грн. - встановлення та
підключення в роботу.

Всього 21704 грн.



➢ На усунення пошкоджень покрівель від наслідків буревію було
витрачено коштів -  5600 грн.

➢ Закуплено металопластикових
вікон – 5 шт. на суму 18980 грн.,

➢ проведено поточні
господарські роботи (встановлення
вікон, ремонт водопроводу,

➢ каналізації каб. №8 - 2000 грн.. підключення каналізації та води в
навчальний корпус – 2855 грн.,

➢ заливка підлоги, ремонт стін, штукатурка, облицювання стін туалетів
2030 грн.).

➢ Закуплені матеріали для
облаштування туалетів та
встановлення вікон на суму 12302
грн., на ремонтні роботи
господарської діяльності було
витрачено 5013 грн.



➢ Для облаштування туалетів
в навчальному корпусі
громадською організацією «За
конкретні справи» надано:
спонсорську допомогу матеріалами
на загальну суму 20170 грн.

● на спортивний інвентар (м’ячі)  - 3600 грн.

● обладнання лабораторії кухарів
– 2280 грн.



➢ Закуплено вікна в гуртожиток в
кількості 25 штук на суму – 94588
грн.

➢ Закуплено бетонозмішувач -  3690 грн.

➢ Для ремонту млина  закуплено очисники сит – 1296 грн.

➢ В гуртожиток придбані табуретки на суму 2136,65 грн.



Погашено заборгованість по заробітній платі загального фонду бюджету
за рахунок коштів спецфонду за листопад – грудень 2017 року в розмірі
45863,71 грн.

За рахунок коштів спецфонду виплачена щорічна винагорода
педагогічним працівникам в розмірі 24900,00 грн.
За ІV квартал 2017 року отримано благодійних внесків на суму 61093,70 грн.

Харчування учнів

В училищній їдальні організовано 3-х разове харчування учнів. Якість

приготовленої їжі контролюється медичним працівником і фіксується в

бракеражному журналі.

Для харчування готуються різні овочеві салати, рибні, м’ясні, молочні

страви, каші, рагу, плов, борщі, вареники та ін. Середня вартість 3-х разового

харчування в межах 13-15 грн. в день.

Медичне обслуговування

Медичну сестра здійснює щоденний прийом учнів, а також проводить

профілактичну роботу серед них, щодо попередження інфекційних хвороб,

наркоманії, тютюнопаління та ін.. Медичний працівник слідкує за

дотримання учнями і працівниками училища санітарно-гігієнічних норм.

Медичні огляди працівників проводяться 1 раз в рік, учнів 2 рази в рік, згідно

графіка.



Для проживання учнів є гуртожиток із обладнаними на кожному

поверсі умивальниками, душовими кабінками, туалетами, побутовими

кімнатами та кімнатами відпочинку і блоком прання білизни.

Умови проживання в гуртожитку відповідають вимогам

санітарно-гігієнічних норм.

В училищі створено службу з охорони праці, яка постійно проводить

навчання з учнями із питань охорони праці та запобігання дитячого

травматизму.

Результати інструктажів реєструються в журналах інструктажів.

Умови безпечного перебування учнів та проживання їх в гуртожитку

перевіряються контролюючими органами, про що складаються відповідні

висновки.

Директор
Грицівського ВПУ №38 О.І. Зарудзей


