Річний звіт за 2016=17 навчальний рік.
Навчальний рік 2016-2017 як для адміністрації, так і всього
колективу видався непростим. Випробування почалися вже з 1
вересня, коли сталася трагічна ДТП з вихованцями відділення
велоспорту. Був тривалий час реабілітації дітей і тренера. Ця подія
згуртувала колектив. Були зібрані необхідні кошти на поховання
загиблого Андрія та лікування всіх інших. І слава богу, що вони
вже всі в строю і надалі не тільки тренуються, але і здобувають
призові місця в національних змаганнях. Але ще і досі ідуть судові
тяжби. Сподіваємось, що невдовзі вони все ж закінчаться і
колектив буде надалі працювати над завданнями, які перед нами
стоять.
Але ця трагедія та й не тільки ця показали окремі слабкі місця
в організації роботи з охорони праці в училищі, виконанні
існуючих посадових інструкцій з охорони праці. За навчальний рік
прийнято на роботу фахівця з охорони праці, обстежено всі робочі
місця,доповнено інструкції , складено приписи по усуненню недолі.
Сподіваємось, що до початку нового навчального року всі
заплановані заходи будуть виконані. Звертаюсь до всіх працівників
уважно ще раз перечитати інструкції і безумовно їх виконувати. Як
показала і ця трагедія – набагато менше було б запитань до всіх
працівників училища , які в якійсь мірі були причетні до трагедії з
боку численних перевіряючих і правоохоронних органів саме через
неналежне виконання своїх посадових обов’язків окремими
нашими колегами.
І хочеться подякувати ще раз всім, хто відгукнувся і допоміг
чим зміг в ліквідації наслідків цієї жахливої трагедії, а особливо
Леснікову О.В. та Рубаненко І.І. які доклали багато зусиль і
особистого часу для найшвидшої реабілітації наших вихованців і
тренера Воробйова Є.М.
Слід відзначити і вчителів відділення велоспорту Абаджі В.П.
а також і Воробйова Є. М. які зуміли завдяки особистим зусиллям
та спонсорам поновити вело парк і вчасно розпочати тренувальний
сезон і прийняти участь в основних національних змаганнях.
В цілому навчальний рік ми почали без особливих технічних
ускладнень. Була підготовлена до опалювального сезону система
гарячого водопостачання і опалення за формою Е-8. Була

проведена ревізія каналізаційної мережі, з якою у нас постійно
виникають проблеми.
Перевірено справність автоматичної системи пожежної
сигналізації в саунах, всі корпуси училища забезпечено
вогнегасниками, придбано пожежні рукави.
Проведено заміну сантехнічного обладнання навчального
корпусу і гуртожитку, що дозволило значно зменшити витрати
води та поліпшити гігієнічні умови в санвузлах і зменшити об’єм
роботи для технічних працівників.
Через відсутність централізованого
водопостачання за
рахунок різних джерел було додатково встановлено 2 бойлери, що в
якійсь мірі вирішило дефіцит гарячої води.
В навчальному корпусі до навчального року також проведено
капітальний ремонт 1 аудиторії з заміною віконних блоків та
якісний поточний ремонт в 1 аудиторії, що дозволило створити
оптимальні умови для навчання в них дітей, а відповідно і
викладачам, а також збільшити до 21 кількість аудиторій, які не
соромно показати численним перевіряючим і учасникам
незалежного зовнішнього оцінювання, яке регулярно проходить на
нашій базі . Тож педагогічний колектив разом з господарською
частиною з гідністю справився і з цим випробуванням. За що всім
велика і щира подяка.
З метою забезпечення навчального процесу придбано
підручники для 8 класу середньої школи та електронні носії
інформації. Повністю замінено комп’ютери в комп’ютерному класі
Були замінені частково віконні блоки в гуртожитку і
навчальному корпусі(12), що сприяло значному поліпшенню
температурного режиму в кімнатах і аудиторіях. Всі кімнати
гуртожитку підготовлені до нового навчального року. Проведено
капітальний ремонт в 2-х санвузлах. І нарешті вони вже всі
працюють. Встановлено також електробойлер на 3 поверсі
центрального стояка у хлопців, є домовленість на придбання ще
одного бойлера для 2 поверху. Тож в новий навчальний рік ми
повинні увійти з гарантованим гарячим водопостачанням у всіх
санвузлах( повинно працювати 18 бойлерів)
На початку навчального року вдалося частково вирішити
проблему щодо неповноцінного харчування – за клопотанням
адміністрації закладу обласною радою добавлено кошти на статтю
«харчування». Крім того, за рахунок різних джерел придбано для

кухні електросковородку, жарочну шафу, добовий великий
холодильник, газову плиту,посуд, замінено витяжку – що створює
оптимальні умови для роботи персоналу їдальні та якісного
приготування їжі для вихованців закладу.
Незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію, все
ж вдалося забезпечити виконання календаря спортивно-масових
заходів. Традиційно витрати відділення боксу взяв на себе
«Благодійний фонд братів Кличків».
В результаті вихованцями закладу на протязі літа та
навчального року здобуто 373 призових місць на чемпіонатах
України, що на 84 більше минулого року. До складу збірних команд
України( кандидати і резерв) включено 55 вихованців училища.
Ними здобуто 5 медалей на чемпіонатах світу та Європи. Це в
основному представники відділень легкої атлетики, боксу , вільної
боротьби . Так, Владислав Малихін (тренер Черняєв О.) виборов 1
місце на міжнародному турнірі в Польщі і встановив рекорд
України і виконав норматив МСМК,Чемпіонкою Європи серед
юнаків з легкої атлетики стала Шух Аліна (Шух М.С.), поновивши
рекорд Світу в семиборстві, а згодом виконала норматив МСМК,
чемпіоном Європи з боксу серед юнаків 2002-2003 р.н. став Олег
Лагута,Чемпіонкою світу з боротьби СУМО стала Колесник
Карина, чемпіонкою Європи серед кадетів з боротьби вільної стала
Акобія Аліна.
Згідно плану відбувалися засідання педагогічної ради,
методичних об,єднань і циклових комісій, за мірою необхідності
дисциплінарної комісії. Особлива увага була приділена проблемам
якості навчання учнів в умовах діяльності закладу, їх частим
виїздом на навчально-тренувальні збори та змагання.
Результатом цієї роботи стало зменшення вихованців закладу,
які не склали ЗНО. А випускниці училища Аліна Шух та Балабаєва
Катерина закінчили навчання з «золотими» медалями. Балабаєва
Катерина увійшла до числа 55 випускників України 2016 року, які
склали тест з української мови та літератури на максимальні 200
балів.
.
Виховною частиною проводилася робота по підтриманню
порядку в гуртожитку, створенню оптимального середовища для
відпочинку та виконанню домашніх завдань. Проведено біля 30

культурно-масових заходи. Всі кімнати підготовлені до нового
навчального року.
Протягом останніх років ведеться активна робота по
забезпеченню студентів електронними варіантами лекцій та
навчальними посібниками ряду дисциплін з урахуванням
специфіки навчального закладу.
До початку навчального року були надруковані: «Основи
анатомії людини» автори Пушкар М.П., Васильєва Н.А, «Основи
загальної та спортивної фізіології», автори Пушкар М.П., Чигирин
О.Г., Васильєва Н.А, «Олімпійський спорт» (доповнене видання)
автор Чигирин О.Г, «Спортивні ігри та методика їх викладання»
автор Васильєва Н.А., «Лекційні матеріали та методичні вказівки
щодо складання документів педагогічної та тренерської практики»
автор Васильєва Н.А. Готовий до друку навчальний посібник для
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації «Загальна та спортивна
біохімія». В процесі підготовки методичні посібники з гігієни та
легкої атлетики та методики її викладання.
Поскільки співпраця адміністрації і трудового колективу
закріплена в колективному договорі, а тут присутня і голова
нашого профспілкового комітету, треба сказати, що в основному
він виконується, виплачуються відповідні надбавки,
всім
працівникам була виплачена матеріальна допомога на
оздоровлення. Сподіваємося, що і в цьому році вистачить коштів на
надання матеріальної допомоги спеціалістам і технічним
працівникам. Крім того, за поданням керівників структурних
підрозділів ,по можливості, виплачувалися премії, 24 отримали
матеріальну допомогу на поховання, ювілеї, операції тощо.
Щоправда через об’єднання державних фондів ми не отримали
пільгових путівок на оздоровлення в санаторно-курортні заклади.
Є ще певні проблеми в забезпеченні технічного персоналу
робочим одягом, іншими господарськими засобами. Але до початку
навчального року, я впевнений , ми повинні ці питання зняти.
В свою чергу адміністрація повинна забезпечити у всіх
кімнатах гуртожитку оптимальний температурний режим,
комфортними ліжками та нормальними меблями. На черзі
облаштування сушилок у дівчат, заміна в окремих кімнатах
віконних блоків, створення інших побутових зручностей, а
атмосферу ще більш комфортною.

Почали роботу по облаштуванню в фойє училища шкільного
музею. І якщо спортивна його частина майже закінчена, то
історична зовсім не розпочата.
Тож хочу звернутися до всіх працівників училища, щоб
допомогли в насиченні експозицій матеріалами з історії закладу та
спортивними атрибутами.
Виконані малярні роботи підлоги та стін на всіх спортивних
об’єктах і вони всі готові не тільки для проведення навчального
процесу, але і для проведення національних і міжнародних змагань.
Завдяки допомозі «Фонду Кличків» проведено капітальний
ремонт малого ігрового залу з заміною вікон, систем опалення , та
освітлення, облаштування роздягальні, що дозволило створити
оптимальні, можна з впевненістю сказати – сучасні умови для
навчально-тренувальних занять вихованців закладу.
Крім того, новий навчальний рік буде визначальним для
всього нашого колективу в плані рівня освіти. Тож з прийняттям
нових нормативних актів на державному рівні прийдеться і нам
вносити зміни в статутні документи.
Проведена перевірка комісією МОН України ще в 2011 році
виявила певні недоліки в організації навчально-виховного процесу,
особливо його методичного забезпечення, недостатнім рівнем
професійної кваліфікації педагогічного персоналу, створенню
оптимального середовища для життєдіяльності наших вихованців в
гуртожитку, виявлені певні проблеми і в господарському
забезпеченні, які ми і до цього знали, але не звертали особливої
уваги, що повинно знайти своє відображення в плані роботи
нашого закладу не тільки в новому навчальному році, а й на протязі
літа – треба створювати відповідні умови для викладання нових
предметів, переробляти навчальні плани тощо. І взагалі нам всім
необхідно перейти на новий якісний рівень роботи, як того
вимагають і нормативні документи і санітарно-гігієнічні правила. І
слід більше підключати до дотримання порядку в гуртожитку і
взагалі в громадському житті закладу учнівсько-студентське
самоврядування, створювати пости чистоти, повноцінні клуби
дозвілля за напрямами тощо.
Треба створити умови для тренувань метальників молоту,
диску та спису, поскільки умови на міському стадіоні не

відповідають елементарним вимогам як техніки безпеки, так і
якісному проведенню навчально-тренувальних занять.
В заключення хочу подякувати всьому колективу закладу за
співпрацю по створенню в закладі оптимального навчальновиховного, побутового та психологічного середовища і висловити
впевненість, що спільними зусиллями ми також гідно зустрінемо
наступний навчальний рік.
Директор училища

О.Г.Чигирин

