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Старобешівське професійно-технічне училище смт. Старобешеве 

Донецької області є державним професійно-технічним закладом, що входить 

до системи освіти і забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-

технічній освіти, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, 

кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я. 

Головним завданням училища є забезпечення права громадян України 

на професійне навчання відповідно до їх покликань інтересів і здібностей з 

метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих 

конкурентноспроможних на ринку праці робітниках. 

Програма розвитку Старобешівського ПТУ 2011-2012 навчального 

року в основному виконана. Середній контингент учнів складає 231 учень, 

які навчаються у відповідності з заявками підприємств-замовників 

кваліфікаційних робітників та за договорами з фізичними особами. 

Підготовка фахівців ведеться з 6 ліцензійних професій. Разом з придбанням 

професій 50% учнів отримують повну середню освіту. 

З 2011 року педагогічний колектив училища працює над проблемою 

“Формування основних життєвих компетентностей учнів засобами 

впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес”.  

У навчальний процес впроваджуються нові технології та навчання з 

використанням нестандартних методів проведення занять, інформаційних 

технологій, гнучкого поєднання індивідуальної та групової діяльності учнів. 

Активно ведеться оволодіння державною мовою, працівники навчаються 

користуватися комп’ютерною технікою, та застосовують її в практичной 

діяльності. Уся плануюча документація ведеться українською мовою. Для 

повноцінного задоволення інформаційних потреб учнів та педколективу у 

бібліотеці училища створені необхідні тематичні картотеки. Щорічна 

підписка на періодичну пресу становить 13-16 екземплярів. Це дає 

спроможність учням самостійно здобувати знання, вести пошук додаткової 

інформації, яка б складала систему знань з основ наук. В цьому році придбані 

92 україномовних посібника за професіями. Однак забезпеченість учнів 

підручниками та навчальним посібниками за професіями “Продавець” та 

“Конторський службовець” ще не на достатньому рівні і складає 63%. 

Для створення побутово-житлових умов учнів, у гуртожитку постійно 

контролюється санітарно-гігієнічний стан, відремонтовані кухні та кімнати 

відпочинку. Учні мали можливість займатися в спортивних секціях 

волейболу, тенісу (керівник Кізілов І.В.), гуртку декоративної творчості 

(керівник Філіппова В.В.). Велика увага приділялась формуванню моральної, 

громадської, соціальної компетентності учнів (класні години, тематичні 

вечори, конкурси “Українські вечорниці”, Шевченківські читання, конкурс 



малюнків, конкурсів творів, присвячений творчості П. Яцика). Проведена 

робота в училищі сприяла творчому та професійному вихованню учнів, але 

ще має місто відрахування учнів з різних причин, пропуски занять без 

поважних причин. 

На протязі навчального року в училищі проводились профілактичні 

заходи. Керівництвом училища не одноразово запрошувались представники 

міського та районного відділу МВС України, які проводили роз’яснювальну 

роботу з учнями, батьками щодо запобігання правопорушень, пропусків 

занять та відповідальність за скоєне. Також на протязі року запрошувались 

медичні працівники, які читали лекції для учнів і співробітників про 

запобігання, вплив поширених та небезпечних захворювань. Проведення 

профілактичних заходів ефективно відобразилося на зниженні кількості 

правопорушень та захворювань серед учнів училища. 

В процесі виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях 

училища виготовляється корисна продукція, в тому числі і товари народного 

споживання. 

Застосовано підприємницький підхід у професійному навчанні, 

формування у учнів училища знань і навичок поведінки в новому 

економічному середовищі.  

В умовах надзвичайного дефіциту бюджетних коштів важливого 

значення набуває пошук додаткових джерел фінансування, а також економне 

ставлення до грошей та матеріальних цінностей. Часткове розв’язання цієї 

проблеми ми вбачаємо насамперед в одержанні коштів від розширення 

навчально-виробничої діяльності. Так, у 2011/2012 навчальному  році в 

майстернях училища виготовлено продукції і надано послуг на 116000 грн. 

Як наслідок, училищу вдалося частково зняти гостроту у питаннях 

придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонту техніки, споруд, 

приміщень, але це водночас відволікає кошти, які б могли бути спрямовання 

на поліпшення умов навчання учнів. 

За рахунок коштів спец фонду придбано: 

- Канцтовари –3600 грн. 

- Госптовари та товари для ремонту – 32654 грн. 

- Медикаменти –864 грн. 

- Нові інструменти для майстерень – 4500 грн.  

-  Пожежний інвентар – 1649 грн.  

- Підписка на періодичні видання - 3658 грн. 

- Матеріали для виготовлення продукції за замовленням –29751грн. 

- Профорієнтаційна робота, реклама – 700 грн. 

- Матеріали для ремонту кімнат гуртожитку та навчальних 

майстерень – 32654грн. 

- Витрати на курсм ПК та ста жировку медпрацівників склали  - 24786 

грн, 

Крім того за рахунок спецфонду училищем сплачені комунальні 

послуги, послуги зв’язку, командировочні витрати педпрацівникам, які 



проходили курси підвищення кваліфікації, ремонт та обслуговування 

навчального та виробничого обладнання.  

Профінансована участь учнів училища у 3-х обласних конкурсах 

професійної майстерності і у конкурсі художньої самодіяльності та 

викладачів і майстрів в/н у обласних семінарах і секціях. 

Надана матеріальна допомога учням із багатодітних і 

малозабезпечених сімей на загальну суму 28192,00 грн. 

Навчальний заклад не може інтенсивно працювати, здійснювати 

підготовку сучасного кваліфікованого робітника без обновлення технічного 

обладнання навчально-виробничих майстерень та кабінетів. Для поліпшення 

учбового процесу у 2011 році училище придбало    мультимедійний 

проектор. У 2012 році планується оновити матеріальну базу для перукарів, 

придбати обладнання та нові інструменти для продавців, поповнити 

матеріальну базу операторів комп’ютерного набору. Силами працівників 

училища було відремонтовано  кабінет природно-математичного циклу та 

кабінет профциклу конторських службовців. У 2012 році планується 

обладнати навчальну майстерню для операторів комп’ютерного набору.  За 

рухунок коштів спецфонду почато робота з ремонту системи опалення 

головного корпусу. 

Пріоритетними напрямами в роботі училища повинні бути: 

- реалізація державних національних програм “Освіта” (Україна XXI 

століття),  “Діти України” та інших державних програмах, Законів України 

(про мову ,про національні меншини, охорону праці); 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу; 

- шляхи економії та пошук додаткової джерел фінансування 

(виготовлення товарів народного споживання, збільшування обсягу надання 

платних освітянських послуг за договорами з центрами зайнятості, 

підприємствами, організаціями); 

- проведення ремонтів, реконструкцій об’єктів училища, які 

знаходяться в технічно-незадовільному стані, залучаючи до цього кошти 

підприємств, організацій ,прибутки від виробничої та комерційної діяльності, 

добровільних пожертвувань; 

- організація методичної роботи в училищі, метою якої є створення 

належних умов, для навчально-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу, впровадження Державного стандарту загальної середньої 

та професійно-технічної освіти.             

Головною задачею колективу є активізація виробничої діяльності 

розширення платних послуг, продовження роботи з оновленням матеріальної 

бази училища. Однак, ми всі бачимо, що для подальшого розвитку училищі 

цього мало. Лише тільки тісні взаємовідносини в справі підготовки кадрів з 

підприємствами замовниками та участь бюджетного фінансування в 

оновленні матеріальної бази зможе дати новий моральний та матеріальний 

імпульс в розвитку училища. 

                Директор 

Старобешівського ПТУ                                        Н.В. Некрасова 



 

                                

                              ПРОТОКОЛ 

         засідання загальних зборів колективу  

Старобешівського професійно-технічного училища 

 

Від 14.06.2012р. 

 

Присутні 42 особи 

 

Порядок денний: звіт директора Некрасової Н.В. 

 

Слухали  директора Старобешівського ПТУ, яка звітувала про наступне: 

 

- підсумки роботи за 2011/2012 навчальний рік; 

- основні задачі  та проблеми роботи і подальшого розвитку 

навчального закладу; 

- про кошти, зароблені училищем за минулий рік та їх витрати; 

-  пропозиції щодо покращення навчально-виховного процесу, 

навчально-виробничої та комерційної діяльності. 

Виступили: 

  

1. Голова профспілки Філіпова В.В., яка запропонувала визнати 

роботу директора Некрасової Н.В. задовільною. 

2. Підтримали пропозицію викладач Лисиця О.П, методист 

Мущанова Т.В, зав. господарством Федоров Ю.Д. 

Постановили: 

 

1. Провести голосування за визнання роботи директора Некрасової 

Н.В. задовільною. 

2. Проголосували “за” – 42 особа. 

 

 

Голова зборів                                                В.В.Філіппова  

 

Секретар зборів                                             О.С. Асланова 


