Підведення підсумків роботи ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ» за
2016 рік
31 січня 2016 року відбулися загальні збори трудового колективу ДНЗ
«Полтавський центр ПТО ДСЗ».
Володимир Онацько – директор центру виступив з доповіддю про
результати діяльності навчального закладу та проведену роботу за 2016 рік.
В своїй доповіді директор акцентував увагу присутніх на сильні та
слабкі сторони діяльності закладу за звітний період, окреслив пріоритетні
напрями розвитку на 2017 рік.
Серед досягнень центру є створення матеріально-технічної бази для
професій: «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів»,
«Продавець непродовольчих товарів», «Конторський ( офісний) службовець
( бухгалтерія)», «Швачка»; одержання ліцензії на підготовку кваліфікованих
робітників за професією «Оператор поштового зв’язку» та початок навчання
слухачів за даною професією; виконання плану набору на 118%; розширення
штату працюючих до 9 осіб тощо. Колектив нашого навчального закладу
також було відзначено Подякою Полтавського обласного центру зайнятості
за сумлінну самовіддану працю, відповідальне ставлення до виконання
службових обов’язків та вагомий внесок у виконання завдань, пов’язаних з
реалізацією державної політики зайнятості в Україні. Почесною грамотою
Полтавського обласного центру зайнятості за сумлінну працю, відповідальне
ставлення до виконання службових обов’язків, пов’язаних з реалізацією
державної політики зайнятості в Україні, соціального захисту від безробіття
було нагороджено методиста першої категорії закладу Жилу Лілію Алімовну.

Звіт директора ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості» Онацько В.Г. про діяльність закладу
за 2016 рік
Державний навчальний заклад «Полтавський центр професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості» розпочав свою роботу з 18
листопада 2015 року. Головне завдання центру - забезпечити реалізацію
права громадян на соціальні послуги з професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації.
Навчальний заклад здійснює професійну підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних за рахунок коштів
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття.
1. Стан виконання плану роботи ЦПТО ДСЗ за 2016 рік.
Пріоритетні завдання ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ» на 2016 рік:
 реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну
освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійнотехнічної освіти з професій, які заплановані на ліцензування ;
 отримання ліцензії на здійснення освітніх послуг з професій: «Касир
торговельного залу» , «Продавець продовольчих товарів», «Продавець
непродовольчих товарів»; «Оператор поштового зв’язку»;
 надання якісних освітніх послуг, розширення кола професій та напрямів
навчання безробітних, що користуються попитом на ринку праці регіону;
 створення та удосконалення навчально-методичної бази для забезпечення
якісного навчально-виробничого процесу за професіями та напрямами
підготовки в закладі;
 співпраця з роботодавцями за різними галузевими напрямами щодо
підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями для
проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;
 вивчення та впровадження в навчально-виробничий процес новітніх
педагогічних технологій , досвіду роботи навчальних закладів регіону,
зокрема ЦПТО ДСЗ України;
 організація
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних
працівників центру з метою підвищення їх професійного рівня, здійснення
інноваційної педагогічної діяльності;
 налагодження зв’язків та подальша співпраця з науковими, методичними
установами
і
організаціями,
іншими
навчальними
закладами,
інформаційними установами України та області, навчально-методичними
центрами з питань удосконалення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації слухачів, обміну передовим педагогічним та
виробничим досвідом;

проведення роботи щодо професійної орієнтації, психологічної підтримки
безробітних, їх соціальної адаптації та професійної самовизначеності;
 підготовка до атестації навчального закладу.
ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти державної
служби зайнятості» у 2016 році план роботи виконав за всіма розділами і
показниками.


Головні досягнення навчального закладу
1.
У 2016 році в ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ» навчалося 1178 осіб.
Виконання річного плану становить 118%.
2.
Ефективність навчання і працевлаштування у 2016 році складають:

відсоток випускників, які успішно закінчили навчання
( отримали документи державного зразка або посвідчення) становить 99,1%;

відсоток втрати контингенту слухачів , з числа безробітних
становить 0%;

працевлаштування після проходження навчання в центрі
( проходили підвищення кваліфікації за компетенціями) – 97,3%.
Досягненню таких показників сприяло:

створення та коригування робочих навчальних планів, оновлення
навчальних програм з урахуванням змін у технологіях виробництва, потреб
ринку праці за участю роботодавців;

удосконалення системи методичної роботи щодо підвищення
професійної майстерності педагогічних працівників центру;

підбір педагогічних кадрів: підвищення кваліфікації та стажування
педагогів, залучення до викладацької роботи науково-педагогічних
працівників вищої школи та висококваліфікованих спеціалістів з
виробництва;

постійне поповнення матеріальної-технічної бази;

профорієнтаційна робота, створення комфортних умов навчання,
психологічного клімату та соціальної адаптації слухачів.
3.
Створення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів загальнотехнічної підготовки, магазину-майстерні, майстерні для підготовки швачок,
облаштування кабінету інформаційних технологій, кабінетів спеціальної
підготовки операторів поштового зв’язку, касирів торговельного залу,
продавців.
4.
Одержання ліцензії на підготовку кваліфікованих робітників за
професією «Оператор поштового зв’язку» з ліцензійним обсягом – 25 осіб.
5.
Підготовка пакету документів для проходження ліцензування за 4
професіями: «Касир торговельного залу», «Продавець продовольчих
товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Конторський (офісний)
службовець

( бухгалтерія)».
6.
Співпраця з Навчально-методичним центром професійно-технічної
освіти в Полтавській області щодо удосконалення навчально-виробничого
процесу, підвищення кваліфікації педагогічних працівників центру, обміну
педагогічним досвідом.
7.
Створення робочих планів з професійного навчання, оновлення та
розроблення робочих навчальних планів з курсів цільового призначення за
напрямами, відповідно до тенденцій розвитку регіону, в тому числі з метою
започаткування власної справи. У 2016 році здійснена курсова підготовка
безробітних за 24 напрямами у співпраці з Полтавським міським ЦЗ,
міськрайонними та районними центрами зайнятості Полтавської області та за
напрямом «Забезпечення функціонування ОСББ» за кошти слухачів.
8.
Розширення бібліотечного фонду навчальної, навчально-методичної
літератури та електронних посібників, створення електронної бібліотеки
закладу.
9.
Застосування в навчальному процесі традиційних та інноваційних
педагогічних технологій, форм і методів проведення занять, серед яких:

заняття з використанням мультимедійного забезпечення, ІКТтехнологій (електронних підручників та посібників, робота в програмі АРМ);

лабораторно-практичні заняття, формою проведення яких є як
традиційний практикум, так і ділові ігри, інтелектуальні конкурси, тренінги;

уроки-заліки (захисти бізнес-планів) з використанням створених
презентацій тощо.
2. Стан виконання обсягів професійного навчання в ЦПТО ДСЗ
у 2016 році.
Річний план з навчання безробітних громадян виконано на 118 %.
Усього за рік у центрі навчалося 1178 осіб:
ПрП – 19 осіб за професією «Оператор поштового зв’язку» - початок
навчання з 20 грудня 2016 року;
КЦП – 1159 осіб.
За кошти юридичних та фізичних осіб у навчальному закладі навчалося
6 осіб за напрямом навчання «Забезпечення функціонування ОСББ» у
співпраці з Асоціацією підтримки ОСББ у м. Полтава.
Протягом 2016 року центр оперативно реагував на зміни в економіці
країни та на потреби ринку праці. Розпочато професійне навчання
безробітних за ліцензованою професією «Оператор поштового зв’язку».
Розроблено робочі навчальні плани курсів цільового призначення за
24 напрямами:
№
п/п
1
2

Напрям навчання
Основи підприємницької діяльності
Нові прогресивні технології на с/г підприємстві

Кількість
слухачів
12
209

3
4

Особливості обслуговування механізмів
Технічне обслуговування тракторних двигунів

18
21

5

Технічне обслуговування автотракторних двигунів

174

6
7

Безпечне виконання робіт у с/г галузі
Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах с/г галузі

122
158

8
9

Особливості виконання підсобних робіт
Нові прогресивні технології в цегельному виробництві

47
75

10
11
12
13
14
15

Дотримання безпечного ведення робіт при електромонтажних роботах
Новітні технології на с/г виробництві
Дотримання безпечного ведення робіт у будівельній галузі
Дотримання безпечного ведення робіт в шляховому будівництві
Особливості роботи в санаторно-профілакторному закладі
Новітні технології у цукровому виробництві

15
52
17
13
7
34

16

Сучасні методи роботи із знаряддям вилову

47

17
18
19

Оволодіння навиками роботи на обладнанні підприємств швейної галузі
Дотримання вимог безпеки праці на підприємствах швейної галузі
Особливості експлуатації кухонного обладнання
Безпечне виконання робіт на устаткуванні підприємств с/г галузі
( переробка сої)
Безпечна експлуатація систем теплопостачання
Дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах торговельної
галузі
Новітні технології в обробітку землі
Забезпечення функціонування ОСББ

21
23
15

20
21
22
23
24

9
29
16
25
6
1159/6

Вид навчання

Чисельність
Кількість виданих документів
слухачів,
які про освіту державного зразка
завершили
(свідоцтво про присвоєння
навчання
(підвищення)
робітничої
кваліфікації)

ПТН,
ПрП, х
ПК
945
КЦП
945
Усього:

Працевлаштовано
слухачів

3. Стан працевлаштування безробітних, які пройшли навчання в ЦПТО
ДСЗ протягом 2016 року.
Таблиця 1

х

х

х
х

920
920

%

97,3%
97,3%

4. Забезпечення організації навчально-виробничого процесу у 2016 році.
Протягом звітного періоду отримано ліцензію на надання освітніх послуг
(професійне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації) з професії
Оператор поштового зв’язку та підготовлено пакет документів для
ліцензування ще 4 професій, а саме: 4211 «Касир торговельного залу», 4121
«Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія)», 5220 «Продавець
продовольчих товарів», 5220 «Продавець непродовольчих товарів».
У 2016 році ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ» було зареєстровано в
ЄДЕБО.
У таблиці 3 наведено кількість та перелік професій, за якими здійснено та
заплановано ліцензування.
Таблиця 2
№
Перелік
2016
2017
ліцензованих професій
рік
рік
1.

4223 Оператор поштового зв’язку

2.

4211 Касир торговельного залу

3.

4121
Конторський
(бухгалтерія)

4.

5220 Продавець продовольчих товарів

+

5.

5220 Продавець непродовольчих товарів

+

6.

8162 Оператор котельні

+

7.

7436 Швачка

+

Усього:

(офісний)

+
+
службовець

+

1

6

Протягом 2016 року в навчальному закладі проводилася активна
робота щодо:
- створення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;
- залучення роботодавців (замовників кадрів) до оновлення та
удосконалення робочих навчальних програм, погодження навчальних планів
за професіями і напрямами. Відсоток погоджених з роботодавцями
навчальних планів становить 100 % від загальної кількості.
На базі центру у співпраці з Асоціацією підтримки ОСББ у м. Полтава
проводилося навчання за напрямом «Забезпечення функціонування ОСББ».
Мета програми - підвищення кваліфікації голів і/або членів правлінь ОСББ,
надання необхідних знань щодо статусу, повноважень та функцій ОСББ,
компетенції його статутних органів, форм управління спільним майном
співвласників,
розпорядження
коштами
об’єднання,
здійснення

організаційної роботи в ОСББ, регулювання відносин з виробниками і
виконавцями житлово-комунальних та інших послуг, а також формування
вмінь і навичок щодо застосування положень нормативно-правових актів для
забезпечення ефективної діяльності об’єднання.
Педагогами навчального закладу при наданні освітніх послуг
використовувалися як рекомендовані навчально-методичні матеріали, так і
власні методичні напрацювання.
У 2016 році підготовлено наступні методичні матеріали щодо викладання
предметів загальнопрофесійного та професійно-теоретичного навчання:
методистом центру, викладачем вищої категорії Жилою Л.А. у
співавторстві з начальником відділу організації профнавчання Полтавського
обласного центру зайнятості Цілиною А.В. розроблено Методичні
рекомендації
викладання
предмету
«Техніка
пошуку
роботи»
(перепідготовка слухачів за професією «Оператор поштового зв’язку»);
викладачем Дудкою К.М. у співпраці з викладачами-працівниками
УДППЗ «Укрпошта» розроблено навчально-методичні матеріали для
перепідготовки слухачів за професією Оператор поштового зв’язку.
на звернення працівників УДППЗ «Укрпошта», які залучені до
навчального процесу з перепідготовки слухачів за професією «Оператор
поштового зв’язку», методистом першої категорії Жилою Л.А. проведено
інструктивно-методичну нараду з питань організації навчальної діяльності в
групі, оформлення робочої навчальної документації, організовано
методичний супровід викладачів.
У грудні 2016 року колективу ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ»
було оголошено Подяку Полтавським обласним центром зайнятості за
сумлінну самовіддану працю, відповідальне ставлення до виконання
службових обов’язків, вагомий внесок у виконання завдань, пов’язаних з
реалізацією державної політики зайнятості в Україні.
Усі навчальні кабінети ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості» обладнані сучасними меблями.
Магазин- майстерню для підготовки слухачів за професіями: «Касир
торговельного залу», «Продавець продовольчих товарів» та «Продавець
непродовольчих товарів» обладнано сучасними касовими апаратами, вагами
різних видів та типів, іншим обладнанням навчального призначення.
Розпочато обладнання майстерні для підготовки швачок: придбані швейні
машини як універсального типу, так і спеціального призначення.
Укомплектовано
сучасним
комп’ютерним
обладнанням
кабінет
інформаційних технологій.
У процесі навчання активно використовувалося наступне програмне
забезпечення:
- для вивчення предмету «Інформаційні технології» – ліцензійне програмне
забезпечення Microsoft Office 365;
- для якісної підготовки слухачів за професією 4223 «Оператор поштового
зв’язку» - сучасна програма «АРМ ВЗ Укрпошта» .

При викладанні предметів професійно-теоретичного навчання за
професією «Оператор поштового зв’язку» центр співпрацює з Одеською
національною академією зв’язку імені О.С. Попова, використовуючи
електронну бібліотеку закладу.
У 2016 році ДНЗ «Полтавський центр ПТО ДСЗ» розпочав створення
бібліотеки. Бібліотечний фонд центру налічує 453 примірники (поповнення
фонду у 2016 році на 46469,00 грн.).
Для вільного доступу слухачів до навчальних та інформаційних
ресурсів навчальні приміщення центру обладнані комп’ютерами, які
об’єднані локальними мережами в межах кабінетів та підключені до
Інтернету.
У зв’язку з тим, що у 2016 році штатних педагогічних працівників у
закладі працювало 3 особи: директор, заступник директора з навчальновиробничої роботи та методист першої категорії, педагогічна рада центру не
була створена. Адміністрацією навчального закладу
особлива увага
приділялася питанням роботи викладачів, які працювали за договорами ЦПХ,
щодо створення та оновлення навчально-програмної документації та
впровадження в навчально-виробничий процес сучасних інформаційнокомунікативних технологій та передового педагогічного досвіду. Крім того, в
центрі постійно проводиться поточне анкетування слухачів щодо якості
організації навчального процесу. Його результати свідчать про те, що
викладання навчального матеріалу з предметів та курсів цільового
призначення має достатньо високий рівень.
5. Якісний склад педагогічних працівників.
У 2016 році в складі штатних педагогічних працівників навчального
закладу працювало 3 особи:
директор центру – Онацько Володимир Григорович;
заступник директора з навчально-виробничої роботи – Коваль Валерія
Вікторівна;
методист першої категорії – Жила Лілія Алімовна.
У 2016 році за цивільно-правовими договорами працювало 25
інженерно - педагогічних працівників – це педагоги професійно-технічних
навчальних закладів, працівники підприємств та організацій міста та області,
працівники Полтавського обласного центру зайнятості.
6. Організація співпраці з роботодавцями.
У 2016 році створено Раду роботодавців ДНЗ «Полтавський центр ПТО
ДСЗ», склад якої:
Безбородько Наталія Анатоліївна – начальник відділу розвитку
споживчих ринків та виставкової діяльності управління підприємництва

торгівлі та регуляторної політики Департаменту економічного розвитку,
торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації.
Сушко Людмила Анатоліївна – в.о. директора Полтавської дирекції
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Псєха Володимир Олександрович – виконавчий директор Полтавського
обласного об’єднання організації роботодавців.
Животенко Ольга Миколаївна – керуюча справами Полтавської
торгово- промислової палати.
Цілина Алла Володимирівна – начальник відділу
профнавчання Полтавського обласного центру зайнятості.

організації

Бегма Мирослава Романівна – заступник начальника відділу організації
надання послуг роботодавцям Полтавського обласного центру зайнятості.
Сердюк Світлана Петрівна – заступник начальника відділу
організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Полтавського
обласного центру зайнятості.
Бельга Надія Олексіївна – начальник відділу активної підтримки
безробітних Полтавського міського центру зайнятості.
Онацько Володимир Григорович – директор ДНЗ «Полтавський центр
професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».
Коваль Валерія Вікторівна – заступник директора з навчальновиробничої роботи ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти
державної служби зайнятості».
Жила Лілія Алімовна – методист першої категорії ДНЗ «Полтавський
центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості».
Лимар Віталій Петрович – директор ТВФ «УКРОРГТРАНС ЛТД»
м. Горішні Плавні.
Розсоха Володимир Петрович – фізична особа-підприємець.
Наказом директора № 7«У» від 05 грудня 2016 р. затверджено
Положення про Раду роботодавців ДНЗ «Полтавський центр професійнотехнічної освіти державної служби зайнятості» та План роботи Ради
роботодавців на 2017 рік.
Пріоритетні завдання, які має вирішувати Рада:

формування та збереження ефективних зав’язків центру з
роботодавцями для покращення якості освітніх послуг;
пошук шляхів оптимальної співпраці між центром та роботодавцями;
визначення подальшої стратегії діяльності та розвитку центру із
врахуванням тенденцій ринку праці;
забезпечення відповідності навчальних планів і програм вимогам та
потребам часу;
сприяння проходженню виробничого навчання та виробничої
практики на підприємствах, організаціях, установах та працевлаштуванню
випускників центру;
сприяння залученню позабюджетних коштів для потреб центру;
проведення ефективного аналізу заповнення вакансій підприємств,
організацій, установ регіону випускниками центру з метою удосконалення
навчального процесу.
7. Створення та удосконалення існуючої матеріально-технічної бази
ЦПТО ДСЗ у 2016 році.
У 2016 році продовжувалася робота по створенню сучасної
матеріально– технічної бази центру.
Придбано навчальне обладнання для здійснення професійної
підготовки за 6 професіями:
«Оператор поштового зв’язку»;
«Касир торговельного залу»;
«Продавець продовольчих товарів»;
«Продавець непродовольчих товарів»;
«Конторський ( офісний) службовець ( бухгалтерія)»;
«Швачка»,
а саме: етикет-пістолети - 3 шт., калькулятори - 36 шт., манекени - 4
шт., БФП - 2 шт., безкамерний вакуумний пакувальник - 1 шт., грошова
скринька - 4 шт., детектор банкнот - 2 шт., касові апарати різних видів - 20
шт., лічильник банкнот - 1 шт., ламінатор - 1 шт., принтер A-4 Canon - 2 шт.,
принтер етикеток, штрих-кодів - 2 шт., принтер лазерний A-4 Canon - 1 шт.,
проекційний екран - 1 шт., сканер штрих-кодів - 6 шт., чековий принтер - 1
шт., ККС (POS- система)- 3 шт., ваги електронні - 5 шт., оверлок SHUNFA
737R - 1 шт., підшивочна машина SHUNFA 600 - 1 шт., петельна машина
SHUNFA 783 - 1 шт., прямострочна швейна машина SHUNFA 818-U - 5 шт.,
праска - 1 шт., пуговична машина SHUNFA 373 - 1 шт., роспошивальна
машина SHUNFA SF 562-01CB - 1 шт., швейна машина SHUNFA 20U457 –
1 шт., цифрова фотокамера - 1 шт., цифрова відеокамера SONI- 1 шт.
8. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо діяльності ЦПТО ДСЗ.
Для формування позитивного іміджу центру та з метою професійної
орієнтації безробітних у звітному періоді проведено наступні заходи:

презентація навчального закладу: створено рекламний відеоролик та
мультимедійну презентацію.
Матеріали розміщено на сайті центру cpto.pl.ua, на сторінці
www.facebook.com/Полтавський-центр-ПТО-ДСЗ-761067384031808/ та в
vk.com/cptopl;
з вересня 2016 року почав функціонувати сайт центру, інформація на
якому постійно оновлювалася та доповнювалася; висвітлювалися всі аспекти
діяльності, зокрема, новини, плани роботи; оновлено всі сторінки сайту:
розділи навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового
забезпечення центру, законодавчі та нормативні документи; додано
інформацію щодо співпраці з роботодавцями центру, додано сторінки
соціальних мереж. На сайті в розділі «Новини» висвітлювалися актуальні
події, які безпосередньо пов’язані із організацією та удосконаленням
навчально-виробничого процесу центру, вивченням, упровадженням та
розповсюдженням передового педагогічного досвіду;
- для реалізації просвітницького напряму у співпраці з працівниками
Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені О. Гончара проводилися:
 тренінг з медіаграмотності: «Фейк як один із механізмів
інформаційної маніпуляції. Практичні інструменти перевірки
інформації в Інтернеті» (для молоді у віці до 35 років);
 захід ”Цінуй і бережи життя” (для категорії громадян віком старше
45 років);
 інформаційно – пізнавальна програма «Формула щасливого життя»
(для дітей-сиріт, що навчаються);
 мультимедійний круглий стіл «Чи вміємо ми спілкуватися?» (для
випускників навчальних закладів);
 мультимедійний вернісаж, присвячений одному з найдавніших
видів рукоділля – вишиванню «Вишивка – мелодія української
душі» (для жінок- безробітних);
для реалізації діагностичного напряму створювалися
анкети
слухача «Визначення ступеня виразності індивідуальних професійно
важливих якостей» та «Анкети роботодавця»;
- для всіх категорій населення було сформовано переліки тем за
напрямами навчання курсів цільового призначення; створено каталог
професій «Світ майбутніх професій закладу»; розроблено макет
профорієнтаційного рекламного буклету «Візитка навчального закладу»;
інформаційно – пізнавальні матеріали «Знайомтесь, професія «Оператор
поштового зв’язку», інформаційну довідку «Увага! Навчаємо управителів
багатоквартирних будинків!».
Директор ДНЗ «Полтавський центр
ПТО ДСЗ»

В.Г.Онацько

