РІШЕННЯ
педагогічної ради Державного навчального закладу «Львівське міжрегіональне
вище професійне училище залізничного транспорту»
від 11 січня 2018 року

м.Львів

Місце проведення: читальний зал бібліотеки
Час:
10.00 год
Присутні: 34 педагогічні працівники
Відсутні: 13 педагогічних працівників (по догляду за дитиною)
СЛУХАЛИ:
«Про підсумки виховної і гурткової роботи у І-у семестрі в ДНЗ «Львівське
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» (далі училище)»
ВИСТУПИЛИ:
Заступник директора з навчально-виховної роботи училища Матвіїв І.І., котрий
зазначив:
Виховна і гурткова робота у І-у семестрі проводилася згідно затвердженого плану
роботи на 2017-2018 навчальний рік. Ця робота орієнтована перш за все на ефективну
профорієнтацію через учнів училища та їхніх батьків.
Впродовж вересня-грудня 2017 року кожного четверга у актовому залі
проводились загальноучилищні тематичні виховні ранкові лінійки згідно щомісячних
планів роботи.
За активну участь у загальноучилищних виховних заходах з нагоди Дня
працівників освіти, 75-ї річниці УПА, Днів захисника Вітчизни та українського
козацтва, спортивних змаганнях, Дня працівників залізниці, свята Миколая та
новорічних і різдвяних свят, достойне представництво училища на обласних заходах:
обласному конкурсі бардівської пісні, Міжнародному мовно-літературному конкурсі
ім.Т.Г.Шевченка, «Святі першокурсника», «Брейн-ринг», «Кращий правознавець»,
«Мистецтво проти СНІДу», «Протидія торгівлі людьми», «Здоровий спосіб життя»,
«Профілактика шкідливих звичок», «Над вертепом зірка засіяла» активну громадську
позицію щодо посильної допомоги пораненим учасникам АТО видано 16 наказів по
училищу і оголошено подяку 108 учням і 26 працівникам училища. Зокрема, 27-м учням
гр.№2, 20 учням гр.№11, 16 учням гр.№201, 13 учням гр.№8, 6 учням гр.№103, 4 учням
гр.№7, 4 учням гр.№202, 3 учням гр.№101, 3 учням гр.№104, 2 учням гр.№102, 2 учням
гр.№1, 2 учням гр.№3, 2 учням гр.№204, 2 учням гр.№203, 2 учням гр.№303 і 1 учневі
гр.№301. А також оголошено подяки працівникам училища: Синецькому С.А. (3 рази),
Гринечко Г.Р. (2 рази), Дьоміній Т.Я. (2 рази), Ткаченку В.І., Чупі Л.Й., Василині С.І.,
Горбачову В.М., Король О.Я., Мхітаряну О.Р., Шарун Н.З., Волоховському В.Ф.,
Липницькому І.Х., Сиромятнику М.В., Білінському П.Б., Лемі В.К., Галич Т.І., Гулій
Г.М., Кумечко Л.І., Луцак Н.О., Артим М.В., Діхтяренко О.Є., Маслацову М.О., Кокоту
Т.І., Сигляк Л.І., Шипітко В.М., Умінській О.Й.
За відмінні та хороші результати у навчанні, активну участь в громадському житті
училища, допомогу пораненим учасникам у зоні АТО згідно відповідних доповідних за
вересень 421-му учневі надано матеріальну допомогу на загальну суму 26 700,00 грн і в
грудні (наказ від 15.12.2017 №04-182) 398-м учням на загальну суму 75 400,00 гривень.

Згідно наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від
10.11.2017 №05-01/555 і наказу по училищу від 14.11.2017 №04-154 організовано
роботу регіонального навчально-практичного центру залізничного транспорту та з цією
метою училищем подано заявку на оновлення матеріально-технічної бази для
ефективної роботи цього центру на загальну суму 4 700 000,00 грн (лист від 25.10.2017
№02-185) Другій місії проекту формулювання допомоги Європейського союзу в
реформуванні професійно-технічної освіти України.
Наше училище у мікрорайоні має стати центром спортивно-оздоровчої,
профілактичної правовиховної і військово-патріотичної роботи й підготовки юнаків і
дівчат до служби у Збройних Силах України. У співпраці з громадськими організаціями
будемо оновлювати наявну базу в спортзалі та встановлювати двохметрову огорожу
навколо училищного стадіону. З цією метою подано звернення (лист від 13.11.2017
№02-210) депутату Львівської міськради Веремчуку В.М. щодо сприяння у
облаштуванні в училищі відкритої зі штучним покриттям площадки для ігрових видів
спорту, тенісного корту і атлетичного майданчика між навчальним корпусом і
гуртожитком. Слід облаштувати санвузол з душовою кабіною і бойлером для підігріву
води у напівпідвальному приміщенні, де займаються учні училища в гуртках «Атлетизм
і гирьовий спорт» (30 учнів – керівник Волоховський В.Ф.), «Рукопашний бій» (30 учнів
– керівник Кравчук А.І.). Для зміцнення здоров’я працівників треба й надалі
практикувати проведення «Днів здоров’я» і занять ігровими видами спорту щонеділі в
спортзалі училища з 13.00 до 15.00 год, як це є зараз. Цю роботу нам треба проводити
спільно з профспілковим комітетом працівників училища, і профспілка працівників має
бути єдиною так як і трудовий колектив.
На 2018 рік відсутні кошторисні призначення на придбання матеріалів і
проведення поточного ремонту приміщень. Тому, училище має на це кошти заробляти
самостійно і треба суттєво збільшити доходи спеціального фонду від навчальновиробничої діяльності, платної перепідготовки незайнятого населення через
регіональний навчально-практичний центр залізничного транспорту, налагодження
виробництва кованих виробів у кузні училища та слід довести кожному майстрові
виробничого навчання реальний план доходів від виготовлення у навчальновиробничих майстернях корисної продукції і надання платних послуг населенню та від
оплачуваної виробничої практики на підприємствах залізничного транспорту.
З метою оновлення наявної матеріально-технічної бази і покращення житловопобутових умов учням у гуртожитку необхідно вивчити досвід інших професійнотехнічних навчальних закладів і створити при училищі Фонд розвитку професійної
освіти залізничного транспорту, розробити відповідне положення та спільно з
профкомом працівників визначитись з кандидатами до складу правління цього фонду.
На виконання рекомендацій інспектора Головного управління держпраці у
Львівській області О.І. Щадзевич в ході проведеного інспекційного відвідування у
грудні 2017 року розроблено нову посадову інструкцію класного керівника училища на
підставі рекомендованих Міністерством освіти і науки України.
Із 13-го вересня 2017 року чотири робочі дні кожного тижня у їдальні училища
проводилось повноцінне харчування під час обіду для 390-400 учнів училища.
Працівники їдальні під керівництвом Більо І.І. належним чином проводили
приготування страв згідно з вимогами Львівського міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Львівській області, що викладено у акті від
05.12.2017 року №173 санітарно-епідеміологічного обстеження училища і про це








видано наказ від 08.12.2017 №04-179. За результатами санітарно-хімічного та
інструментального дослідження в рамках державного соціально-гігієнічного
моніторингу, проведеного спеціалістами Львівського відокремленого підрозділу
Державної установи «Лабораторний центр на залізничному транспорті» у грудні 2017
року в училищі відхилень не виявлено (лист від 27.12.2017 №1484/05). Тобто
температурний режим, освітлення та загазованість приміщень у межах санітарних норм.
Впродовж І-го семестру в училищі згідно з затвердженими планами роботи
працювало 9 гуртків за інтересами, у яких займалося 229 учнів, що складає 48% від
загальної кількості. Зокрема: фольклорний (30 учнів – керівник Чупа Л.Й.), вокальний
(30 учнів – керівник Ленів А.Я.), технічної творчості (25 учнів – керівник Родзін П.П.),
«Інформаційні технології» (25 учнів – керівник Мацура Н.О.), «Волейбол» (16 учнів –
керівник Горбачов В.М.), «Футбол» (23 учні – керівник Мхітарян О.Р.), «Теніс» (15
учнів – керівник Хомик І.О.), «Атлетизм і гирьовий спорт» (30 учнів – керівник
Волоховський В.Ф.), «Рукопашний бій» (30 учнів – керівник Кравчук А.І.). Але якщо
учнівський контингент училища у новому навчальному році зменшиться до 449 учнів,
то кількість годин гурткової роботи буде 1440 годин, а не 2160 годин як є зараз.
Міністерство освіти і науки України регулярно моніторить роботу веб-сайтів ПТНЗ.
У 2018 році в Україні відбудеться VIІI Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт
закладу освіти (лист МОН України від 22.12.2017 № 1/9-708). На нараді 12.10.2017 року
класних керівників усіх учнівських груп училища заступником директора з НВР
Матвіївим І.І. керівникові гуртка «Інформаційні технології» Мацурі Н.О. доручено
внести корективи до плану роботи гуртка «Інформаційні технології» і для більш
ефективної профоорієнтаційної роботи вчасно відображати цікаві події і
загальноучилищні заходи на веб-сайті училища. Сайт училища нерегулярно
оновлюється і на ньому не відображено цілу низку цікавих подій і загальноучилищних
заходів, що б сприяло більш ефективній профорієнтаційній роботі. Згідно наказу по
училищу від 29.11.2017 №04-168 керівника гуртка «Інформаційні технології» Мацуру
Н.О. призначено відповідальною за вчасне оновлення веб-сайту училища і її
зобов’язано внести відповідні корективи до плану роботи гуртка «Інформаційні
технології» і з 29.11.2017 року систематично вчасно оновлювати веб-сайт училища та
до 15.12.2017 року розмістити на веб-сайті училища наступне:
про представлену силами учнів насичену концертну програму з нагоди 75-ї річниці
УПА і Днів захисника Вітчизни та українського козацтва на загальноучилищних
батьківських зборах 20.10.2017 року;
про те, що згідно наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
від 10.11.2017 №05-01/555 і наказу по училищу від 14.11.2017 №04-154 організовано
роботу регіонального навчально-практичного центру залізничного транспорту та з цією
метою училищем подано заявку на оновлення матеріально-технічної бази для
ефективної роботи цього центру на загальну суму 4 700 000,00 грн (лист від 25.10.2017
№02-185) Другій місії проекту формулювання допомоги Європейського союзу в
реформуванні професійно-технічної освіти України;
про те, що подано звернення (лист від 13.11.2017 №02-210) депутату Львівської
міськради Веремчуку В.М. щодо сприяння у облаштуванні в училищі відкритої зі
штучним покриттям площадки для ігрових видів спорту, тенісного корту і атлетичного
майданчика між навчальним корпусом і училищем;
оголошено подяку учням училища за надання практичної допомоги (розвантаження
гуманітарних вантажів для лікування у лікарнях м.Львова
поранених

військовослужбовців у зоні АТО та виготовлення маскувальних сіток) ГО «Центр
допомоги сім’ям учасників АТО» при «Народній самообороні Львівщини» (накази по
училищу від 14.11.2017 №04-153, від 05.10.2017 №04-127, від 27.09.2017 №04-118);
 двоє учнів училища зайняли ІІІ і ІV-те місце на VІІІ Міжнародному мовнолітературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка у
2017/2018 навчальному році серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
(наказ по училищу від 22.11.2017 №04-160);
 команда училища зайняла І-е місце на XXV обласних іграх серед учнів професійнотехнічних навчальних закладів Львівщини з волейболу (наказ по училищу від
23.11.2017 №04-161);
 двоє учнів училища зайняли ІІІ-є місце у обласному інтелект-шоу «Кращий
правознавець» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів (наказ по
училищу від 28.11.2017 №04-161).
На даний час керівник гуртка «Інформаційні технології» і відповідальна за вчасне
оновлення веб-сайту училища Мацура Н.О. з допомогою майстра в/н Дьоміної Т.Я.,
керівника фізвиховання Ткаченка В.І., методиста Мартин О.В. і викладача Король О.Я.
завершують систематизацію відповідних матеріалів для їх розміщення на веб-сайті
училища про зазначені заходи та інші актуальні важливі події.
Станом на 01.01.2014 року в училищі навчалося 609 учнів, на 01.01.2015 року –
548 учнів, на 01.01.2016 року – 476 учнів і на 01.01.2017 року – 463 учні. У 2014/2015 і
2015/2016 навчальних роках державне замовлення на підготовку робітничих кадрів
училищем виконано на 100% і прийнято на навчання 330 учнів і 267 учнів відповідно.
У 2016/2017 н. р. регіональне замовлення виконано на 90% і прийнято на навчання 270
при плані 300 учнів. У 2017/2018 н. р. регіональне і державне замовлення виконано на
71% і прийнято на навчання 213 при плані 300 учнів. Цей показник є найгіршим за
історію училища. Відповідно і вартість підготовки одного учня на рік в училищі зросла
з 20 265,00 грн у 2015 році до 32 318,00 грн. у 2017 році. Цей показник є одним з
найгірших у Львівській області та свідчить про неефективне використання наявної
матеріально-технічної бази. За останні чотири роки контингент учнів училища
зменшився на 146 учнів. Це свідчить і про недоліки в роботі зі збереження контингенту
учнів закріпленої групи. Зокрема, це має місце у групі №203 (майстер в/н Горбачов В.М.
і класний керівник Куліковська Н.М.), де за час навчання з 26-ти відраховано 4-х учнів.
До негативного результату профорієнтаційної роботи призвело й те що навесні цього
року відбулась масова бійка біля гуртожитку училища, відеосюжет про це було
викладено у соціальних мережах інтернету. Ця масова бійка стала наслідком
неефективної правовиховної профілактичної роботи з учнями вихователів гуртожитку,
про що зазначено у статті від 27.10.2017 року в газеті «Високий замок» і констатовано
факт, що вихователі педагогічної освіти не мають, не вміють знайти підходу до учнів.
Згідно наказів по училищу з 01.12.2017 року за власним бажанням звільнено з посади
вихователя Стефанишин М.В., з 04.01.2018 року звільнена з посади вихователь
М’якішева Н.П. у зв’язку з переводом черговою у гуртожитку, вихователь Іванів О.Є. з
01.12.2017 року перебуває у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за
дитиною до 6-ти років. На виконання рекомендацій інспектора Головного управління
держпраці у Львівській області О.І. Щадзевич в ході проведеного інспекційного
відвідування у грудні 2017 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.12.2010 за №1255/18550 вихователеві Березюк К.Л. необхідно вступати до

навчального закладу для здобуття вищої педагогічної або середньої педагогічної освіти.
В усіх учнівських кімнатах гуртожитку встановлено по одній електророзетці; триває
встановлення двадцяти душових кабін у кімнатах №№ 411, 413, 414, 416, 511, 513, 514,
516, 611, 613, 614, 616, 711, 713, 714, 716, 811, 813, 814, 816 та десятьох електричних
бойлерів: з них шість – у кімнатах №№ 411, 414, 611, 614, 811, 814; три – у побутових
кімнатах (кухнях) і один у душовій в підвальному приміщенні.
У І-му семестрі 59-ма учнями (з них 3-є дівчат), які проживають у гуртожитку,
порушено положення про учнівський гуртожиток училища, їм оголошено догани та
поставлено на внутрішній профілактичний облік на підставі відповідних рішень Ради
профілактики правопорушень, що відображено у 17-ти наказах: від 13.09.2017 №04-106
(за розпивання спиртних напоїв і куріння у кімнатах - гр.№102 Шкіль М., Поздняков А.,
Ігнацевич В.; гр.№302 Кожан Ю., Кукицяк В., Калабіжка О.; гр.№103 Заліщук І.), від
19.09.2017 №04-111 (появу у гуртожитку в нетверезому стані – гр.№8 Роздольський М.),
від 28.09.2017 №04-119 (за куріння у кімнаті – гр.№302 Мерчук І., Сташко Р.), від
03.10.2017 №04-123 (появу у гуртожитку о 05.30 год ранку – гр.№1 Боднар Я., Віщук Р.,
Горай Н., гр.№201 Ципко Н.), від 04.10.2017 №04-125 (за появу в гуртожитку у
нетверезому стані – гр.№7 Силантьєва А., гр.№104 Варчин С., Дудік К.), від 05.10.2017
№04-126 (затримання працівниками поліції за підозрою в курінні речовини, схожої на
наркотичні засоби – гр.№2 Суханов Є., Дауров В.), від 09.10.2017 №04-128 (за вибиті
вхідні двері та пошкодження дверної коробки – гр.№203 Парцик’ян В., Легещич Ю.,
Харьо Р., гр.№303 Заводяк Р., Черніховський В.), від.17.10.2017 №04-133 (за удар в
обличчя і зламану щелепу Михайлечку Ю. – гр.301 Фітас М.), від 18.10.2017 №04-134
(за появу в гуртожитку у стані сильного алкогольного сп’яніння – гр.№101 Вакуліч С.,
Павлович П.), від 23.10.2017 №04-139 (за появу в гуртожитку у нетверезому стані –
гр.№101 Корнелюк Р.), від 24.10.2017 №04-140 (за пропуски занять без поважних
причин – гр.№8 Халанія М.), від 08.11.2017 №04-149 (за появу в гуртожитку у стані
алкогольного сп’яніння – гр.№303 Черніховський В.), від 27.11.2017 №04-164 (за появу
в гуртожитку у стані алкогольного сп’яніння – гр.№8 Лещинський А.), від 05.12.2017
№04-177 (за порушення санітарних норм – гр.№202 Дям’ян Б., Довгенко Д., Голик В.,
Грега А., Годованець М., Лесів А., Говдиш Д., Сачко Г., Шепега Р., гр.№11 Гораль А.,
Яців А., гр.№201 Ярцун В., Ципко Н., Падун В., Деркач Є., Козак Ю., Бахур Н.,
Шамрило М., Полівчак П., Косюк І., Мотичка М., Шило Д., Васільянов Д., гр.№8
Дербаль М., Кризина Ю., Гоїнець А.), від 12.12.2017 №04-180 (за стрільбу петардами –
гр.№103 Заліщук І., Никитенко М.), від 15.12.2017 №04-181 (за порушення
громадського спокою вночі – гр.№11 Півницький Р., гр.№301 Авдіюк О.).
Поселені у гуртожиток 395 учнів училища займають 1 632 кв. м загальної
житлової площі, тобто по 4,1 кв. м на одного учня, що на 1,9 кв. м менше існуючих
санітарних норм. В учнівському гуртожитку у всіх, без винятку, кімнатах 1-го, 2-го і 3го поверхів і частково на інших поверхах тимчасово поселено 36 сімей або 109 осіб
тимчасово проживаючих мешканців, котрі займають 1 450 кв. м загальної площі або
47% від загальної житлової площі та мають оплачувати разом 21 083,60 гривень до 25
числа кожного місяця, що складає 14% від потреби, так як для забезпечення
життєдіяльності учнівського гуртожитку необхідно не менше 150 000,00 грн на місяць.
На кожного тимчасово проживаючого мешканця припадає по 13,3 кв.м загальної площі
або в 3,3 разів більше ніж на одного учня училища. Тимчасово поселених в учнівському
гуртожитку 16 сімей або 56 осіб без погодження з представниками санепідстанції,
органів Державної служби з надзвичайних ситуацій, управління архітектури і

містобудування та висновку ліцензованої проектної організації незаконно здійснили
перепланування у 18-ти кімнатах: №№117, 113, 103, 104, 105-106, 116, 202-203, 216, 214,
205, 217, 303, 305, 316, 317 і 313. Без жодних законних підстав замість поселених
тимчасово проживаючих в учнівському гуртожитку мешканців проживають інші особи.
Впродовж останніх кількох місяців на телеканалах ПРАВДА ТУТ, ТРК ЛЬВІВ, у газеті
«Високий Замок» і у соціальних мережах інтернету поширювалась відверто неправдива
інформація про училище, що теж може негативно позначитись на результаті
профорієнтаційної роботи. На звернення училища від 02.02.2006 року було надано
відповідь (лист від 27.03.2006 №2-2706/27) за підписом начальника житловокомунального господарства Львівської міської ради М.Пастущука про відсутність
правових підстав на зміну статусу гуртожитку училища під житлові квартири. Тому,
для вирішення згідно чинного законодавства цього питання слід буде: звертатися до
нового розпорядника цього майна (після завершення його передачі з державної до
комунальної власності) – сесії Львівської обласної ради або Львівської міської ради про
зміну статусу північної половини з 1-го до 9-го поверхів учнівського гуртожитку під
житлові квартири; отримати дозволи Львівського міського управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Львівській області та Головного управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, отримати
підготовлене управлінням архітектури і містобудування Львівської міськради рішення
міжвідомчої комісії про надання дозволу на проведення реконструкції учнівського
гуртожитку в житлові квартири; виготовити проектні пропозиції ліцензованою
проектною організацією; надати реєстраційне посвідчення про приналежність будівлі;
представити довідки про перебування на квартирному обліку у Львівській міськраді та
прийняти відповідне спільне рішення адміністрації і профкому працівників училища.
До училища надійшло звернення (лист від 09.01.2018 №86К-7/18 - додається) з
конкретними заходами за підписом начальника служби кадрової та соціальної політики
Регіональної філії «Львівська залізниця» Л.Н. Борщака про співпрацю з організації
агітаційно-профорієнтаційної роботи серед молоді – випускників шкіл для вступу в
навчальні заклади залізничного спрямування у 2018 році з метою забезпечення на
перспективу кадровим потенціалом виробничі підрозділи вагонної, колійної,
локомотивної служб, служб електропостачання, сигналізації та зв’язку, приміських
пасажирських перевезень та дирекції залізничних перевезень Регіональної філії
«Львівська залізниця». І це зобов’язує наш колектив ще більш якісно і активно
проводити профорієнтаційну роботу на вибір робітничих професій в училищі.
На підставі вищенаведеного,
ВИРІШИЛИ:




1.Рекомендувати керівництву училища:
а) для виконання звернення (лист від 09.01.2018 №86К-7/18 - додається) з
конкретними заходами за підписом начальника служби кадрової та соціальної
політики Регіональної філії «Львівська залізниця» Л.Н. Борщака про співпрацю
з організації агітаційно-профорієнтаційної роботи серед молоді – випускників
шкіл для вступу в навчальні заклади залізничного спрямування у 2018 році та
вимог Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації (листи від
17.05.2017 №05-09/1799 і від 12.06.2017 №05-09/2200) та наказу Міністерства
освіти і науки України від 06.10.2010 №1204, затвердженого в Міністерстві
юстиції України 25.11.2011 за №114/18852 «Про затвердження Типових







штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» належним
чином повідомити усіх викладачів про ймовірне неповне педагогічне
навантаження у новому 2018-2019 навчальному році та можливе скорочення
посад майстрів виробничого навчання і керівників гуртків у випадку
невиконання училищем запланованого у кількості 300 учнів регіонального і
державного замовлення на підготовку робітничих кадрів;
б) з метою оновлення наявної матеріально-технічної бази і покращення
житлово-побутових умов учням у гуртожитку створити при училищі Фонд
розвитку професійної освіти залізничного транспорту, розробити відповідне
положення та спільно з профкомом працівників визначитись з кандидатами до
складу правління цього фонду;
в) для врегулювання оплати за фактично використані енергоносії тимчасовопроживаючими мешканцями в учнівському гуртожитку і вирішення проблеми
забезпечення квартирами працівників училища згідно з чинним
законодавством розпочати процедуру переведення у загальний житловий фонд
північної половини учнівського гуртожитку з 1-го до 9-го поверхів;
г) суттєво збільшити доходи від навчально-виробничої діяльності та з цією
метою організувати платну перепідготовку незайнятого населення через
регіональний навчально-практичний центр залізничного транспорту,
налагодити виробництво кованих виробів у кузні училища та довести до
кожного майстра виробничого навчання реальний план доходів від
виготовлення у навчально-виробничих майстернях корисної продукції і
надання платних послуг населенню та від оплачуваної виробничої практики.













2. Головам методичних комісій, керівнику фізвиховання Ткаченку В.І.,
керівникам гуртків, класним керівникам, вихователям, викладачам, завідувачу
регіональним навчально-практичним центром залізничного транспорту Петику
В.М. максимально на другий день після відповідної події подавати керівнику
гуртка «Інформаційні технології» відповідальній за оновлення веб-сайту училища
Мацурі Н.О. відео-, фотоматеріали і описову частину для оперативного
розміщення на веб-сайті училища для поширення педагогічного досвіду та більш
якісної профорієнтаційної роботи серед молоді на вибір професій в училищі.
3. На виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010
№930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за
№1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію
педагогічних працівників» щодо відповідності займаній посаді рекомендувати
вихователю Березюк К.Л. вступити до навчального закладу для здобуття вищої
або середньої педагогічної освіти.
4. Створити робочу групу у складі: Шишка В.Т., Курець Б.М., Петик В.М., Мартин
О.В., Морозко В.К., Гринечко Г.Р., Мелещук Т.П., Шишка Н.М. для моніторингу
потреби на ринку праці спеціалістів відповідних професій з метою створення
належної матеріально-технічної бази і ліцензування нових професій в училищі.
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