Протокол №5
засідання педагогічної ради Державного навчального закладу «Львівське
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»
від 21 червня 2018 року

м.Львів

Місце проведення: читальний зал бібліотеки
Час:
14.00 год
Присутні: 43 педагогічних працівники
Відсутні: 11 педагогічних працівників (по догляду за дитиною та інших
об’єктивних причин)
СЛУХАЛИ:
1. “Про підсумки фінансово-господарської діяльності та навчальновиховної роботи за 2017/2018 навчальний рік і підготовку училища до
нового 2018-2019 навчального року”.
2. “Про перевід учнів на наступний курс”.
3. “Про нові держстандарти професійної (професійно-технічної)
освіти України”
ВИСТУПИЛИ:
1. Директор училища Матвіїв І.І., котрий зазначив, що:
Для підтримання та розвитку наявної матеріально-технічної бази, а також
придбання матеріалів для забезпечення життєдіяльності училищу слід
вишуковувати кошти від навчально-виробничої діяльності та від співпраці з
соціальними партнерами, оскільки з 01 січня 2018 року з загального фонду
бюджету Львівською міською радою зовсім не фінансуються кошторисні
призначення училища згідно КЕКВ 2240 («Оплата послуг, крім комунальних»)
та 2210 («Придбання матеріалів»). На даний час фінансова ситуація в училищі є
наступна:
Загальний фонд І півріччя 2018 року (тис.грн.)
Кошторис річний
Кошторис
Касові видатки
півріччя
15 053,7
6 646,7
6 646,7
3 135,0 – зарплата
151,0 – харчування
1 187,8 – комуналка
1 401,7 – стипендія
771,2 – нарахування на зарплату
Інші джерела (харчування) (тис.грн.)
Кошторис
Касові видатки
490,4
470,4

19,4 – залишок коштів
471,0 – надходження на харчування

Кошторис Кошторис
річний
півріччя
754,0
377,0

15,3 – госп. товари
7,6 – інші комун. послуги
447,5 – харчування

Спецкошти (тис.грн.)
Надходження
Касові видатки
480,0
з них:
12,4 – оренда
467,6 – госп.
діяльність
(гуртожиток,
виробнича
практика,
дипломи і т.д.)

491,8
45,0 – зарплата
95,8 – ін. комунальні послуги
(телефон, інтернет, сміття і ін.)
88,7 – комунальні послуги
126,7 – господарські товари
109,3 – буд. товари
26,3 – інше (в т.ч. нарахування
на зарплату)
35,3 – багатофункц. прийстрій і
дод. до нього
19,6 – 4 вікна
7,4 – дверний блок,
підвіконники
3,4 – зварювальний апарат
4,8 лічильники електроен.
Училищем виготовлено 142 шт слюсарного інструменту на суму 11035,00
грн. при плані 10625,00 гривень. Під час проходження виробничої практики
учнями на підприємствах РФ “Львівська залізниця” було зароблено загальну
суму 163195,00 грн. із них: група №1 ПМТ – 36760,00 грн. (майстер в/н
Гаврилюк М.С.), група №2 ПМЕ – 42868,00 грн. (майстер в/н Сиром’ятник
М.В.), група №3 ПМЕп – 43694,00 грн. (майстер в/н Міхович В.В.), група №303
ППВ.КК – 14509,00 грн. (майстри в/н Чеботарьова О.М., Лема В.К.), група
№301 ПМТ – 25364,00 грн. (майстер в/н Петик В.М.). Інші учнівські групи ще
проходять виробничу практику, 6 учнів групи №302 - у структурних
підрозділах “Львівелектротранс”.
У
навчально-виробничих
майстернях
для
потреб
училища
виготовляються металеві двері, проведено ремонтні роботи в цехах 1, 3, 4,
власними силами закуплено 3 станки на суму 7500,00 грн для виготовлення
металевої сітки (огорожі). Придбано матеріалів та інструменту на суму
35000,00 гривень. Проведено конкурс фахової майстерності в групах
локомотивних професій. Премійовано за ефективну роботу під час виробничої
практики та отримання доходів училищем наступних майстрів виробничого
навчання груп: №1 ПМТ Гаврилюка М.С.; №3 ПМЕп Міховича В.В.; №2 ПМЕ
Сиром’ятника М.В.; №303 ППВ.КК Чеботарьову О.М..
Споживання енергоносіїв в училищі станом на 15.06.2018р. є наступним:
Активна електроенергія:

 у навчальному корпусі при ліміті 74 тис. кВт/год за 5,5 місяців І-го
півріччя 2018 року використано 105987 кВт/год., тобто на 31987
кВт/год. понад встановлений ліміт;
 у гуртожитку при ліміті 135000 кВт/год., фактично спожито 103551
кВт/год.
Теплова енергія:
 у навчальному корпусі при ліміті 210 Гкал, використано 235,086
Гкал., тобто на 25,086 Гкал понад встановлений ліміт;
 у гуртожитку при ліміті 160 Гкал, спожито 247,199 Гкал. тобто на
87,199 Гкал понад встановлений ліміт.
Вода:
 у навчальному корпусі при ліміті 540 м3, фактично спожито 539 м3;
 у гуртожитку при ліміті 4050 м3, використано 4109 м3, тобто на 59м3
понад встановлений ліміт.
У 2017/2018 навчальному році команди нашого училища приймали
участь в ХХVІІ обласних спортивних іграх серед учнів ПТНЗ Львівщини з 9
видів спорту, де займали призові місця, на базі нашого училища проходили
фінальні змагання з волейболу, футболу, футзалу, баскетболу, де приймали
участь в кожному фіналі понад 100 учасників змагань залежно від виду спорту.
Учні училища займали: І місце – з волейболу, 6 учнів представляли
училище в складі збірної команди Львівської області на Всеукраїнській
спартакіаді серед учнів ПТНЗ України в м.Вінниці; ІV місце – з баскетболу; ІІ
місце – з гирьового спорту; VІ місце – з настільного тенісу (дівчата). Команда
училища з футболу завоювала в жовтні 2017 року ІІІ місце на змаганнях
“Золота осінь”, приймала участь у відбірковому турнірі з футболу пам’яті
М.Попадюка, що проходив на базі училища, і входить у десятку найсильніших
команд області серед училищ з футболу і футзалу.
В травні місяці ц.р. учні нашого училища на чолі з керівником гуртка з
рукопашного бою Кравчуком А.І. прийняли участь у відкритому чемпіонаті
Львівської області з хортингу, де зайняли призові місця в своїх категоріях.
За минулий навчальний рік були проведені змагання в училищі серед
груп з волейболу, футболу, футзалу, спортивні ігри “Козацькі забави”.
На базі училища проведено: відкритий чемпіонат Львівської області з
тхеквондо (понад 200 учасників) та бойового гопака (понад 200 учасників).
В спортивному залі училища проходять турніри з великого тенісу
впродовж року для дітей до 14 років, які організовують Тенісний клуб “Львів 100” та керівник гуртка з тенісу Хомик І.О.
Незважаючи на фінансові труднощі впродовж навчального року значно
покращено спортивну та матеріальну базу училища завдяки співпраці з
зацікавленими сторонами. Зокрема, у спортзалі замінено електролампи на
світлодіодні. Оновлено спортивну форму команди, спортивний інвентар,
забезпечено будівельними матеріалами і проведено санітарний ремонт у
спортзалі (фарбування стін і підлоги, проводиться часткова заміна підлоги
працівниками Луцаком В.В. і Гірняком І.М.), проведено якісний ремонт

спортивних роздягалень для занять футболом, встановлено перекриття при
виході зі спортзалу та облаштовано приміщення для спортивного інвентаря,
працівником училища Гірняком І.М. проведено утеплення фасаду північної
стіни спортзалу.
З нового 2018/2019 навчального року заплановано прийняти на навчання
дві групи учнів за професією: “Слюсар з ремонту рухомого складу” і “Слюсар з
ремонту автомобілів” зі спортивним нахилом (футбол) у співпраці з
ФК«Локомотив». З цією метою господарським способом, під керівництвом
майстра в/н Коцюка П.Я. проводиться робота з організації поста технічного
обслуговування автомобілів у приміщенні бойлерної.
Силами працівників Кравчука І.М., Белінського П.Б., Смолина В.Г. і
Пожара С.І. проводяться роботи з виготовлення воріт і встановлення огорожі
футбольного поля училища та прилеглої до нього території. Ця робота ведеться
завдяки співпраці з соціальними партнерами і з цією метою придбано металеві
вироби.
В гуртожитку училища пофарбовано підвіконники, двері та зроблено
санітарну побілку кімнат №№403, 404, 516. Замінено лінолеум та зроблено
санітарну побілку в кімнатах №№405, 406. Виконано ремонт кухонь №№ 407,
409 та кімнат №№ 703, 704, 903. У вестибюлі 4 поверху зроблено санітарну
побілку, замінено карнізи та тюль на вікнах. Тривають ремонтні роботи у
кімнатах №№ 411, 413, 506, 517, 515, 611, 613, 614, 803, 805, 808, 911, 915.
Замінено каналізаційні стояки у кімнатах №№ 505, 605, 603, 703, а також у
підвалі та встановлено електробойлер у душовій у підвальному приміщенні. У
кухні
№507
пофарбовано
двері
та
підвіконники.
Встановлено
електролічильники на 1, 2, 3 поверхах. Замінено крани (гусаки) в кімнатах №№
406, 403, 405, 417, 614, 816, 817, 504. Замінено на нові умивальники в кімнатах
№№413 та 408. Встановлено електробойлери та підключено душові кабіни у
кімнатах №№ 411, 413, 414, 416, 711, 713, 714, 716, 811, 813, 814, 816.
Встановлено 144 електророзетки у кожній учнівській кімнаті. Силами
працівників Гулій Г.М, Кумечко Л.Й., Кравчука І.М., Белінського П.Б.,
Смолина В.Г., Гірняка І.М., Шипитка В.М., Маслацова М.О., Кокота Т.І.
виконано ремонт фасадної частини з встановленням водовідливів при вході в
гуртожиток та коридору і вестибюлю першого поверху, проведено заміну
турнікету біля прохідної.
Працівниками Дикою В.М., Гірняком І.М., Луцаком В.В. проведено
поточний ремонт в кабінетах: заступника директора з навчально-виховної
роботи, директора, заступника директора з навчально-виробничої роботи,
поцикльовано та полаковано підлогу, встановлено натяжну стелю. У
приймальній училища та учительській зроблено побілку, поцикльовано та
полаковано підлогу, встановлено натяжну стелю. В приймальній та кабінеті
регіонального навчально-практичного центру залізничного транспорту
встановлено нові меблі, в учительській новий стіл, які виготовлено
працівником Луцаком В.В. У кабінеті директора та в учительській встановлено
нові світлодіодні світильники. В учительській встановлено нові дерев’яні двері

та 4 нових енергозберігаючі вікна. В кабінеті №4 поцикльовано і полаковано
підлогу.
Впродовж 2017/2018 навчального року було проведено дев’ять
інструктивно-методичних нарад педагогічного колективу нашого училища. На
цих нарадах обговорювалося досить багато питань, пов’язаних як з навчальновиховним процесом, так і з виробничими проблемами. Зокрема, розглядалися
такі важливі питання: залучення працівників училища до профорієнтаційної
роботи; стан енергозбереження в училищі; робота зав. кабінетами та робота
класних керівників; аналіз виробничої діяльності в училищі, тощо.
На кожній нараді педагогічний колектив отримував вичерпну інформацію
від дирекції училища стосовно сучасних вимог Міністерства освіти і науки
України та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, що допомагало
продуктивно працювати викладачам і майстрам в/н училища та виконувати
основне завдання – виховання національно свідомого, конкурентноздатного на
ринку праці, висококваліфікованого громадянина України.
Виховна і гурткова робота у І-у і ІІ-у семестрах 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 мовнолітературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка, «Святі першокурсника», «Брейнринг», «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 №04182) 398-м учням на загальну суму 75 400,00 гривень.
Учні училища неодноразово виконували волонтерську місію в
позаурочний час з виготовлення маскувальних сіток і розвантаження
гуманітарного вантажу – медичного та іншого обладнання, яке надійшло до
Львова як гуманітарна допомога на безоплатній основі для лікування учасників
АТО у лікарнях м.Львова. Громадською організацією “Центр допомоги сім’ям
учасників АТО” при “Народній самообороні Львівщини” у ІІ семестрі
навчального року училищу безоплатно передано 12 учнівських столів, 22
учнівських стільці, набори посуду та текстильних виробів для їдальні
мікрохвильову піч у гуртожиток.
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. 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 кожної п’ятниці 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.
З метою оновлення наявної матеріально-технічної бази і покращення
житлово-побутових умов учням у гуртожитку необхідно вивчити досвід інших
професійно-технічних 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 санітарноепідеміологічного 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 і ІІ-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 №04127, 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
професійно-технічних 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).
По училищу видано наказ від 01.02.2018 року №04-26 «Про організацію
роботи веб-сайту училища». В цьому наказі зазначено, що відповідальна за
ведення веб-сайту училища Мацура Н.О. з невідомих причин не викладала на
веб-сайті училища подані їй працівниками училища матеріали, а згодом взагалі
заблокувала доступ до веб-сайту училища. Тому, згідно цього наказу від
01.02.2018 року №04-26 звільнено від виконання обов’язків відповідальної за
вчасне оновлення веб-сайту училища, керівника гуртка «Інформаційні
технології» Мацуру Н.О. і призначено відповідальним за вчасне оновлення вебсайту училища інженера-електронника Іванюка Ю.Л. та зобов’язано його до
19.02.2018 року розробити нову версію веб-сайту училища замість
заблокованого Мацурою Н.О. На даний час інженером-електронником
Іванюком Ю.Л. оновлюється та подається вся необхідна інформація про
діяльність училища на новому веб-сайті. А Мацура Н.О. попередню версію вебсайту училища на даний час виклала в інтернеті як веб-сайт Незалежної
профспілки працівників училища (в кількості 3-х членів), де вона є головою, а
Іванів О.Є. – засновником.

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 2017 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 перебувала 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.
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 №04140 (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 №04180 (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 3-го поверхів і частково на інших поверхах тимчасово
поселено 37 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 17-ти кімнатах: №№117, 113, 103, 104,
105-106, 116, 202-203, 216, 214, 205, 217, 303, 305, 316, 317. 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

житлово-комунального 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». На даний час при плані державного і регіонального замовлення на
підготовку робітничих професій училищем у 2018/2019 навчальному році – 325
осіб, документи подало 119 випускників шкіл, що складає 35%. Після 9-го
класу – 93 учні та після 11 класу – 26 учні. І це зобов’язує наш колектив більш
якісно і активно проводити профорієнтаційну роботу на вибір робітничих
професій в училищі. На засіданні відбіркової комісії 27.06.2018 року буде
прийнято рішення про конкретну кількість учнів зарахованих на навчання до
училища в новому 2018/2019 навчальному році. Тому, з 08.00 год 27.06.2018
року прошу організувати зустріч у актовому залі училища, а після цього на
засідання відбіркової комісії у кабінеті директора абітурієнтів та їхніх батьків:
групи №101 «СРРС, ПМТ» - майстру в/н Петику В.М., №102 «СРРС, ПМЕ» майстру в/н Сиром’ятнику М.В., №103 «СРРС, ПМЕ» - майстру в/н
Синецькому С.А., №104 «ППВ, КК» - майстру в/н Богуславському В.М. А з
08.00 год 27.07.2018 та 17.08.2018 року прошу організувати зустріч у актовому
залі училища, а після цього на засідання відбіркової комісії у кабінеті
директора абітурієнтів та їхніх батьків: групи №1 «СРРС, ПМТ» - майстру в/н
Гаврилюку М.С., №3 «СРРС, ПМЕп» - майстру в/н Міховичу В.В., №7 «ППВ»
- майстру в/н Куцаку М.І. та майстрам в/н Петику В.М. (гр.№101 «СРРС,

ПМТ»), Сиром’ятнику М.В. (гр№102 «СРРС, ПМЕ»), Синецькому С.А.
гр.№103 «СРРС, ПМЕ»), Богуславському В.М. (гр.№104 «ППВ, КК»).
Впродовж січня-червня 2018 року кожного четверга у актовому залі
проводились загальноучилищні тематичні виховні години згідно щомісячних
планів роботи, а саме: “Битва під Крутами”, “Чорнобильські дзвони”, усний
часопис “Толерантні стосунки”, вшанування пам’яті “Небесної сотні”,
святкування “Дня Валентина”, “Дня рідної мови”, “Дня народження Лесі
Українки”, “Шевченківських днів”, “Дня сміху”, “Свято вишиванки”, “Дня
Захисту дітей” і т.д.
Проведено бесіди-лекції на теми: “Запобігання опіків від електричного
струму”, “Забезпечення життєдіяльності працівників та учнів училища в
зимово-весняний період”, “Жорстоке поводження підлітків”, “Протиправна
поведінка та жарти”, “Злочин на залізниці та відповідальність за них”,
“Створення безпечного середовища для підлітків”.
Працівниками відділу соціальної роботи та відділу у справах дітей
прочитані мотиваційні лекції на теми: “13 причин чому ні”, “Розпізнай
небезпеку вчасно”, “Шкідливі звички та принципи здорового способу життя”.
У тісній співпраці із працівниками правоохоронних органів,
представниками управління Держпраці, відділу систематизації законодавства
управління юстиції у Львівській області проведено семінари на теми: “Трудове
законодавство”, “Праця молоді та працевлаштування неповнолітніх осіб”,
“Права дитини”, “Я маю право”, “Що таке хабар?”, “Що таке юстиція”,
“Злочини та наслідки”.
З учнями училища було організовано та проведено бесіди з учасниками та
волонтерами АТО на теми: “Вплив війни на свідомість солдата”, “Хто такий
Атовець”, “Як захищати Батьківщину”.
Організовано та проведено на високому рівні обласний фестиваль
“Писанкарство” та “Диво Великодня”, “День відкритих дверей”, “Свято героїв”,
профорієнтаційна виставка щодо участі у фестивалі професійної майстерності
“Великодні дзвони” у виставковому центрі Південний ЕКСПО та неодноразові
виставки технічної творчості.
Активно прийняли участь учні нашого училища у обласному конкурсі
“Твочості проміння золоте - 2018”, де зайняли призові місця, а саме: -у
номінації: “Зимова фантазія” – І місце, “Золоте крило” – І місце, “Танцювальне
подвір’я” – ІІІ місце, “Арт і шок” – ІІІ місце, “Гумор і сміх об’єднує всіх” – І
місце. Загалом було видано 42 накази по училищу і оголошено подяку 202
учням і 38 працівникам училища.
За відміні та хороші результати у навчанні, активну участь в
громадському житті училища, згідно відповідних доповідних за січень-червень
надано матеріальну допомогу на загальну суму 40180,00 грн. 291 учневі наказ
від 16.03.2018 року №04-87 та на загальну суму 92500,00 грн. 208 учням наказ
від 15.06.2018 року № 04-162.
З ІІ семестр в училищі було проведено 12 рад профілактики, де учням
було оголошено 38 доган та 9 попереджень, а саме: гр.№3 – 1 догана (випуск),
гр.№7 – 4 догани (4 знято), гр.№8 – 1 догана (1 знято), гр.№101 – 1 догана (3

знято), гр.№102 – 1 догана (2 знято), гр.№104 – 2 догани (2 знято), гр.№201 – 10
доган (7 знято), гр.№202 – 3 попередження (3 знято), гр.№203 – 2 догани,
гр.№301 – 6 попереджень, 4 догани (1 знято) (випуск), гр.№302 – 2 догани,
гр.№303 – 10 доган (випуск).
На 1 січня 2018 року в училищі нараховувалось 470 учнів. Успішність
складає – 99%, якість знань – 15%, відмінників – 3 чол. Це: Литвиненко Аліна –
гр.№7 ППВ, Щербій Михайло – гр.№3 ПМЕп, Паньків Роман – гр.№8 ПМЕп.
Якість знань з загальнопрофесійної підготовки – 59%, з професійнотеоретичної підготовки – 57%, з загальноосвітньої підготовки – 37%.
Пропуски занять – 48000 годин, з них без поважних причин – 8799 годин.
У ІІ-му семестрі проведено 2 відкриті уроки : майстер в/н Дьоміна Т.Я.
тема уроку : “Огляд та розбирання ударно-зчіпних пристроїв вагона”, викладач
Шишка Н.М. тема уроку: “Сигналізація пасажирських вагонів, види і їх
призначення”.
7 педагогічних працівників пройшли курси підвищення кваліфікації.
В жовтні 2017 року було проведено виставку творчих робіт педагогічних
працівників. На виставку було представлено 17 робіт, серед кращих робіт –
навчальні посібники “Електровоз ВЛ-80”, “Електровоз ВЛ-11м”, “Електрична
схема кіл керування, сигналізація та освітлення електровоза ВЛ-11м”, “Силова
електрична схема електровоза ВЛ-11м” (автори: майстри в/н Кравчук І.М.,
Сиром’ятник М.В.).
У 2017-2018 н.р. було проведено 5 педрад. На педагогічних радах
училища:
 14.09.2017 року - прийнято рішення, за яке голосували: “за” – 49, “проти”
– 0, “утрималось” – 0 з наступного:
 “Щодо розгляду кандидатів на присвоєння педагогічного звання
“старший викладач”: Калинець А.І. (викладач фізики), Король О.Я.
(викладач української мови), Василина С.І. (сумісник, викладач
правознавства), та Синецького С.А. на присвоєння педагогічного звання
“майстер виробничого навчання ІІ категорії””. “Щодо погодження
“Положення про учнівський гуртожиток”.
 “Щодо затвердження списків членів Ради профілактики правопорушень
та “Положення про Раду профілактики правопорушень””.
 “Щодо рекомендацій керівництву училища ініціювати створення
регіонального навчально-практичного центру залізничного транспорту”.
 “Щодо затвердження плану роботи педрад на 2017-2018 н.р.”.
 “Щодо ухвалення проекту рішення педради”.
 23.11.2018 року року - прийнято рішення, за яке голосували: “за” – 47,
“проти” – 0, “утрималось” – 1 з наступного.
 “Щодо прийняття до відома всім працівникам інформацію директора з
НВихР про основні положення Закону України “Про освіту” від
05.09.2017р. №2145-VІІІ”.

 “Майстрам в/н та викладачам проаналізувати прогалини в знаннях учнів і
покращити якість підготовки з охорони праці та практичної підготовки на
ІІ та ІІІ кваліфікаційні розряди”.
 “Систематично проводити з учнями інструктаж щодо правил поведінки в
транспорті та на вулиці”.
 “Виходити з пропозиціями до підрозділів Львівської залізниці по
замовленню робітничих кадрів на 2018 рік”.
 “Завідуючому регіонального практичного центру залізничного
транспорту ДНЗ “ЛМВПУЗТ” Петику В.М. організувати вивчення
досвіду роботи навчально-практичних центрів Львівської області”.
 “Заступнику директора Матвіїву І.І. урізноманітнити форми і методи
профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл району, областей та
організувати їх виконання”.
 “Керівнику гуртка “Інформаційні технології” Мацурі Н.О. систематично
та вчасно оновлювати веб-сайт училища”.
 “Щодо затвердження проекту рішення педради”.
11.01.2018 року:
 “Щодо відрахування з училища учня Халанію Н. (8 гр.), котрий регулярно
пропускає заняття, з 11 предметів – н/а”. Голосували: “за” – 34, “проти” –
0, “утрималось” – 0.
 “Щодо відрахування Костюка А. (гр.№101). Ситуація аналогічна”.
Голосували: “за” – 34, “проти” – 0, “утрималось” – 0.
 “Щодо затвердження проекту рішення”. Голосували: “за” – 33, “проти” –
0, “утрималось” – 1.
26.04.2018 року:
 “Щодо організації роботи Чупою О.Й. з відвідування колективом шкіл
міста Львова, щоб заохотити учнів поступати в ЛМВПУЗТ”. Голосували:
“за” – 36, “проти” – 0, “утрималось” – 6.
 “Щодо перенесення робочого дня з 29 червня на 23.06.2018р.”.
Голосували: “за” – 42, “проти” – 0, “утрималось” – 0.
 “Запропонували 5 майстрам в/н: Чеботарьовій О.М., Синецькому С.А.,
Сиром’ятнику М.В., Гаврилюку М.С., Петику В.М. доплачувати за
оплачувану виробничу практику”. Голосували: “за” – 42, “проти” – 0,
“утрималось” – 0.
 “Чупа О.Й. запропонувала педраді дати оцінку скаргам і діям деяких
працівників училища, які від початку навчального року пишуть скарги у
різні інстанції, не даючи змогу нормально працювати колективу
ЛМВПУЗТ”. Голосували: “за” – 42, “проти” – 0, “утрималось” – 0.
 “Щодо погодження проекту рішення”. Голосували: “за” – 42, “проти” – 0,
“утрималось” – 0.
Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 8311
Н.52.21-2017, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 22
грудня 2017 року №1651, для професій: «Машиніст електровоза – стовбурний
(підземний)», «Машиніст електровоза гірничих (підземних, шахтних) робіт»,

зміст яких жодним чином не стосується підготовки спеціалістів за професією:
«Помічник машиніста електровоза (машиніста електровоза)» для залізничного
транспорту на підприємствах ПАТ «Укрзалізниця». Це підтверджено під час
зустрічі в училищі керівництвом Регіональної філії «Львівська залізниця», як
основного замовника кадрів – випускників училища. Тому, впроваджувати
даний стандарт у навчальний процес училища є неможливим. До того ж,
Державний стандарт ДСПТО 8311.1 І60048 – 2006 з підготовки спеціалістів
«Машиніст електровоза (помічник машиніста електровоза)» Міністерством
освіти і науки України не відмінений і його вимоги залишаються в силі.
З даного приводу училищем надіслано відповідні листи: від 13.06.2018 №
02-167 - директору Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Мандзій
Л.С. та директору Навчально-методичного центру ПТО у Львівській області
Бобку В.М. і від 13.06.2018 № 02-168 - Голові асоціації залізничних
професійно-технічних навчальних закладів України Стецюку А.О.
Між Регіональною філією “Львівська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця” і
ДНЗ “ЛМВПУЗТ” підписані договори на проходження виробничої практики в
кількості 165 чоловік (гр.№1 ПМТ – 16 чол., гр.№2 ПМЕ – 25 чол., гр.№3
ПМЕп – 16 чол., гр.№7 ППВ – 2 чол., гр.№8 ПМЕп – 13, гр.№11 ПМТ – 23 чол.,
гр.№201 ПМТ – 5 чол., гр.№202 ПМЕ – 17 чол., гр.№203 СРРС– 3 чол., гр.№301
ПМТ – 20 чол. (17 чол. проходили практику на Львівському
локомотиворемонтному заводі), гр.№302 ПМЕ – 22 чол., гр.№303 ППВ.КК – 3
чол.).
ВИСТУПИЛИ:
2. Заступник директора з навчальної роботи Андрусевич М.І., котра
запропонувала:
Перевести на наступний курс учнів груп, які навчаються за програмами
СПТУ: №№101 – 27 учнів, 102 – 28 учнів, 103 – 29 учнів, 104 – 33 учня, 201 –
30 учнів, 202 – 28 учнів, 203 – 21 учень, 204 – 31 учень; які навчаються за
програмами ВПУ групи №№8 – 28 учнів, 11 – 29 учнів (загальна кількість 284
учні).
ВИСТУПИЛИ:
3. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Шишка В.Т.,
котрий зазначив, що:
Розглянувши стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
СП(ПТ)О 8311 Н.49.20-2017, затверджений наказом Міністерства освіти і науки
України від 22 грудня 2017 року № 1651, який відміняє Державний стандарт
(наказ №1505 від 28. 10. 2013 року) для професії: «Машиніст тепловоза
(помічник машиніста тепловоза)», можна зробити висновок, що в стандарті не
передбачено оволодіння учнями професією слюсар з ремонту рухомого складу
3-го розряду, що є обов’язковою умовою для присвоєння кваліфікації
«Помічник машиніста тепловоза» згідно з вимогами, які встановлені
професійним стандартом (назва і код КП ДК 003 : 2010).

Державний стандарт професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О
8311 Н.49.20-2017, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України
від 22 грудня 2017 року № 1651 не передбачає вивчення таких важливих
дисциплін, як «Інструкції з сигналізації на залізницях України», «Інструкції з
руху поїздів і маневрової роботи», як окремих предметів, які визначають
забезпечення безпеки руху поїздів. Занижено навчальний рівень з предметів:
будова і ремонт тепловоза, автогальма.
За прогнозами працівників нашого училища, які проводили апробацію
першого Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8211.2
I60049-2006 за професією «Машиніст тепловоза» код – 8311.2 з кваліфікацією
«Помічник машиніста тепловоза», це призведе до наступного:
► зменшення кількості навчального часу на загальну професійну
підготовку і професійно-теоретичну підготовку, що погіршить якість
підготовки кваліфікованих робітників;
► кваліфікація викладача окремих предметів значно вища за
відповідну кваліфікацію майстра виробничого навчання, крім того, в
кабінетах створені умови для оволодіння теоретичними знаннями, на
яких базується підготовка спеціалістів за професією «Помічник
машиніста тепловоза»; «Помічник машиніста електровоза»;
► неточність у визначенні кваліфікаційних вимог до професії
«Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза»,
«Помічник машиніста електровоза», створить невідповідність умовам
при прийманні абітурієнтів на навчання;
► зменшення годин на навчальний курс, зменшення педагогічного
навантаження і звільнення працівників, що погіршить моральний
клімат в трудовому колективі училища та не буде сприяти стабільній
роботі.
На підставі вищенаведеного,
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію “Про підсумки фінансово-господарської діяльності та
навчально-виховної роботи за 2017/2018 навчальний рік і підготовку училища
до нового 2018-2019 навчального року”, “Про перевід учнів на наступний
курс”, “Про нові держстандарти професійної (професійно-технічної) освіти”
прийняти до відома та керівництва у роботі
2. 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”, вимог Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації
“Щодо регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2018/2019
н.р. у Львівській області” (листи від 17.05.2017 №05-09/1799 і від 12.06.2017
№05-09/2200, від 25.04.2018р. № 05-09/1644), 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» усім працівникам
училища вжити невідкладних ефективних заходів для виконання училищем
запланованого у кількості 325 учнів плану регіонального і державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів і недопущення фактів неповного
педагогічного навантаження викладачів у новому 2018-2019 навчальному році
та можливого скорочення посад майстрів виробничого навчання і керівників
гуртків.
3. Збільшити доходи від навчально-виробничої діяльності та з цією метою
організувати платну перепідготовку незайнятого населення через регіональний
навчально-практичний центр залізничного транспорту, 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.
4. Робочій групі 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. провести
моніторинг потреби на ринку праці спеціалістів відповідних професій з метою
створення належної матеріально-технічної бази і ліцензування нових професій
в училищі.
5. Схвалити освітні програми за професією «Слюсар з ремонту рухомого
складу» І, ІІ і ІІІ розряду та за професією «Помічник машиніста тепловоза», які
були розглянуті на засіданнях відповідних методичних комісій училища
(протоколи: від 14.06.2018 року №10).
6. Перевести на наступний курс учнів груп, які навчаються за програмами
СПТУ: №№101 – 27 учнів, 102 – 28 учнів, 103 – 29 учнів, 104 – 33 учня, 201 –
30 учнів, 202 – 28 учнів, 203 – 21 учень, 204 – 31 учень; які навчаються за
програмами ВПУ групи №№8 – 28 учнів, 11 – 29 учнів (загальна кількість 284
учні).
7. Скасувати пп.1, 2 рішення від 26.04.2018 року педагогічної ради
училища «Про дії викладача Мацури Н.О. і вихователя училища Іванів О.Є.».
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 43
Голова
Секретар

«ПРОТИ» 0

«УТРИМАЛИСЬ» 0

Матвіїв І.І.
Король О.Я.

