ПРОТОКОЛ №7
засідання Громадської ради
при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА
від 24.02.15р.
Присутні: Чорна Ірина Михайлівна, Курганнікова Тетяна Володимирівна,
Дяків Василь Григорович, Мелимука Анна Олексіївна, Король Ірина
Ярославівна, Гавдида Наталія Іванівна, Гуня Іван Степанович, Іванечко
Павло Мирославович, Маслій Лідія Іванівна, Назаренко Андрій Григорович,
Храпцьо Роман Іванович, Шідловська Наталія Володимирівна, Щигельська
Галина Остапівна.
Запрошені: заступник директора департаменту - начальник управління
професійної

та

вищої

освіти,

фінансово-економічного

забезпечення Володимир Федорович Чайковський,
навчально-методичного

центру

та

правового

заступник директора

професійно-технічної

освіти

у

Тернопільській області Валерій Петрович Дзюблюк.
Порядок денний:
1.Звіт про виконання рішень Громадської ради від 26.01.15р.
Доповідач: І.М.Чорна.
2. Про результати перевірки дотримання законності процедури призначення
директора

Скалатського професійного ліцею. Результати незалежної

експертної оцінки стану навчально-виховного процесу та надання методичної
допомоги

Скалатському

професійному

ліцею.

Доповідачі:

В.Г.Дяків,

В.П.Дзюбалюк.
3.Про результати інформаційного запиту до департаменту освіти і науки
Тернопільської ОДА щодо відповіді Міністерства освіти і науки України по
питанню призначення директора Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти. Доповідачі: Ю.М.Моргун,
І.М.Чорна.

4.Про результати інформаційного запиту в
області

прокуратуру Тернопільської

про стан розслідування кримінального провадження за фактом

підробки додатку до атестата про повну загальну середню освіту випускника
школи 2013р., директором Мельнице-Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів
Володимиром Михайловичем Бернатом. Доповідач: І.М.Чорна.
5.Про підготовку звернення до Прем’єр-міністра України А.Яценюка та в
комітет з питань освіти і науки Верховної Ради України про надання пільг
учасникам АТО при вступі та навчанні у вищих навчальних закладах.
Доповідач: І.М.Чорна.
6.Про засоби боротьби із корупцією та хабарництвом в системі освіти.
Доповідачі: Т.В.Курганнікова.
7. Про стан сайту департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА.
8.Різне.
1.Слухали:про виконання рішень Громадської ради від 26 cічня 2015
року.
Виступили: І.М.Чорна, яка повідомила, що у відповідності до прийнятих
рішень

відповідальними

членами

Громадської

ради

було

виконано

1,2,3,4,5,7,8,9 рішення. 6- виконано частково.
Прийняті рішення:
1.Просити методичний центр профтехосвіти надати методичну допомогу
Скалатському професійному ліцею за участі представників від
Громадської ради. Від Громадської ради делегувати заступника Голови
Громадської ради, Голову Постійної комісії з питань якості освітніх послуг
В.Г.Дяківа.
Відповідальний: В.Г.Дяків.

Термін виконання:до 09.02.15р. ―Виконано
2.Підготувати інформаційний запит

до

департаменту

освіти і

науки

Тернопільської ОДА щодо відповіді Міністерства освіти і науки України по
питанню призначення директора Тернопільського обласного комунального
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.― Виконано
Термін виконання: до 29.01.15р.
3.Підготувати інформаційний запит в прокуратуру Тернопільської області
про стан розслідування справи щодо факту підробки документів одного
із директорів ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.
Термін виконання: до 29.01.15р.― Виконано
4.Підготувати

звернення

до

органів

місцевого

самоврядування

про

збереження в повному обсязі безкоштовного харчування учнів 1-4 класів в
усіх школах області.
Відповідальні: І.Я.Король, І.М.Чорна.
Термін виконання: до 29.01.15р.― Виконано
5.Підготувати звернення до департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА
щодо оптимізації роботи районних методичних кабінетів.
Відповідальний: В.Г.Дяків.
Термін виконання: до 29.01.15р.― Виконано
6.На основі звітів членів конкурсної комісії від Громадської ради
систематизувати пропозиції щодо організації та проведення конкурсу
«Вчитель року» та направити їх організаторам конкурсу в ТОКІППО.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.
Термін виконання: до 06.02.15р.― Не виконано (пропозицій не поступило)
7.Підготувати клопотання про введення в склад конкурсної комісії для
проведення конкурсів на заміщення вакантних
навчальних закладів Н.І.Гавдиду, Г.О. Щигельську.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.

посад

директорів

Термін виконання: до 05.02.15р.― Виконано
8.Підготувати клопотання про введення в склад до регіональної експертної
ради по акредитації і ліцензуванню навчальних закладів Дяківа В.Г.
Відповідальні: Т.В.Курганнікова, І.М.Чорна.
Термін виконання: до 05.02.15р.― Виконано
9.Вивести із складу Громадської ради при департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА Н.В.Міхєєву, І.В. Процик на основі п.7.1.1. Розділу 7
Положення про Громадську раду при департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА.
Ухвалили:інформацію прийняти до відома.
2.Слухали: про результати перевірки дотримання законності процедури
призначення директора

Скалатського професійного ліцею. Результати

незалежної експертної оцінки стану навчально-виховного процесу та надання
методичної допомоги Скалатському професійному ліцею. Доповідачі:
В.Г.Дяків, В.П.Дзюбалюк.
Виступили:
В.Г.Дяків, який зазначив, що на прохання Громадської ради при
департаменті освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації про
вивчення стану навчально-виховного процесу і надання методичної допомоги
Скалатському професійному ліцею наказом від 10 лютого 2015 року № 12
була створена група працівників НМЦ ПТО у Тернопільській області у
складі:
Дзюблюка В.П. – заступника директора;
Жилан О.М.
– методиста;
Мельниченка В.В. – методиста;
Басарабчука В.Т. – методиста.
Керівником групи працівників НМЦ ПТО визначений Голова постійної
комісії з питань якості освітніх послуг Громадської ради Дяків В.Г. (за
згодою). Дана група 12 лютого 2015 року працювала у відповідності з
пам’яткою про вивчення навчально-виховного процесу у Скалатському
професійному ліцеї.

Щодо матеріально – технічної бази: розпочато багато ремонтних робіт.
В той же час минулого року з боку департаменту освіти і науки
облдержадміністрації не були виділені кошти на ремонтні роботи.
За рахунок позабюджетних коштів (30 тис.грн.) придбанно паливномастильні матеріали для навчальної їзди.
В плані роботи ліцею на навчальний рік витримані всі розділи у
відповідності з вимогами.
План роботи досить об’ємний, за кожним заходом – відповідальні
працівники. Виконання того чи іншого заходу ставиться відмітка про
виконання. У вступній частині дається аналіз роботи колективу за минулий
навчальний рік.. Єдина методична проблема, над якою працює колектив
«Формування професійних компетентностей учнів шляхом впровадження
інноваційних технологій»
Всі розділи методичної роботи зосереджені в річному плані роботи
закладу. Методична робота в ліцеї проводиться через педагогічну і
методичну ради, методичні комісії, обласні методичні секції, педагогічні
читання. відкриті уроки та позаурочні заходи. Постійно діючим органом
роботи педагогічного колективу училища є педагогічна рада.

На її

засіданнях підводяться підсумки навчально-виховної та виробничої роботи
за семестр і рік, питання підвищення ефективності та якості підготовки
робітничих

кадрів,

проходження

аналізується

учнями

виробничої

працевлаштування
практики,

випускників,

проводиться

аналіз

директорських контрольних робіт, державної підсумкової та державної
кваліфікаційної атестації, розглядається стан викладання окремих предметів і
професій,

якість

знань

учнів,

створення

комплексно

методичного

забезпечення. Протоколи засідання педрад ведуться.
В ліцеї працюють сім методичних комісій викладачів, майстрів
виробничого навчання та класних керівників. На засіданнях методичних
комісій розглядаються і затверджуються робочі навчальні програми,

планується робота з проведення тематичних тижнів, визначаються заходи з
організації

конкурсів

професійної

майстерності,

майстер-класів,

розглядаються і затверджуються методичні матеріали і рекомендації з
виконання практичних і контрольних робіт,заслуховуються творчі звіти
викладачів і майстрів виробничого навчання, що атестуються, проводиться
аналіз результатів поточної і підсумкової успішності учнів, визначаються
заходи створення безпечних умов праці і навчання; аналізується стан
навчання та перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників навчально-виховного процесу. Плани роботи методичних комісій в
основному відповідають річному плану роботи училища. Ведуться протоколи
засідань методичних комісій, додаються матеріали розглянутих питань.
В навчальному закладі створений методичний кабінет. Зібрано кращі
методичні

розробки

майстрів

виробничого

навчання

та

викладачів,

періодичні видання, але кабінет недостатньо здійснює інформаційне
забезпечення педагогічних працівників з проблем професійно-технічної
освіти, педагогіки.
Професійна підготовка в навчальному закладі проводиться відповідно
до

Державних

стандартів

професійно-технічної

освіти,

чинного

законодавства, плану роботи на навчальний рік, який визначає усі напрямки
діяльності та важливі проблеми над якими працює колектив у поточному
навчальному році.
Створена

відповідна

навчально-матеріальна

база

для

підготовки

кваліфікованих робітників з професії «Кухар, офіціант, бармен”, «Кухар,
кондитер». Проводиться капітальний ремонт кухні-лабораторії на 16 робочих
місць. Закуплено 16 нових робочих столів, 6 електричних плит, 3 ємкості для
миття посуд, підведено гарячу воду. Рівень комплексного методичного
забезпечення професії становить 75 відсотків. Колектив кафедри постійно
працює

над

підвищенням

професійних

компетентностей

учнів

та

підвищенням педагогічної майстерності викладачів та майстрів виробничого
навчання.

2008 рік, конкурс професійної майстерності з професії «офіціант» серед учнів
ПТНЗ – учень Саюшкін Віталій (гр.21, майстер в/н Танавська М.В.) зайняв ІІ
місце;
2009р, конкурс професійної майстерності з професії «кухар» серед учнів
ПТНЗ - учениця Дохтич Зоя (гр. 31, майстер в/н Танавська М.В.) зайняла ІІ
місце;
2011 рік, конкурс професійної майстерності з професії «кондитер» серед
учнів ПТНЗ – учениця Лашин Марія ( гр.31,майстер в/н Загоруйко Н.І..)
зайняла ІІІ місце;
2012 рік - конкурс професійної майстерності з професії «кухар» серед
майстрів в/н ПТНЗ, Загоруйко Н.І. зайняла ІІІ місце;
2013рік - конкурс професійної майстерності з професії «офіціант» серед
майстрів в/н ПТНЗ, Смакоуз О.П. зайняла І місце.
Для обліку знань, умінь, навичок учнів ведуться журнали теоретичного
та виробничого навчання. Облік здійснюється, в основному, відповідно до
Інструкції з ведення журналів, відмічаються пропуски занять, виставляються
поточні оцінки,тематичні, результати лабораторних та практичних робіт. Під
час виробничої практики облік ведеться також в щоденниках учнів, де
учнями відображається кількісний та якісний показник виконання навчальновиробничих робіт. Первинний інструктаж з питань охорони праці учнів на
робочому місці проводиться перед початком навчального завдання,
пов’язаного з використанням різних механізмів, пристроїв, інструментів,
матеріалів тощо. Запис про проведення такого інструктажу здійснюється у
журналі виробничого навчання на сторінці предмета у графі «Назва теми
програми,

теми уроку і короткий зміст навчально-виробничих робіт, які

виконуються» – проведено інструктаж з питань охорони праці.
На сторінці «Перелік-протокол кваліфікаційних пробних робіт з професії»
(форма № 3) ведеться облік робіт у терміни, передбачені навчальним планом
та фіксуються показники з розряду робіт, кількості, норми на одиницю робіт і

фактично затраченого часу, відсоток виконання завдання і оцінка за
виконану роботу.
Записи в журналі ведуться державною мовою, чорнилами синього кольору
чітко і охайно. На сторінках журналу не допускаються виправлення.
Йосип Олександрович Супінський у 2011 році уже виконував обов’язки
директора ліцею і йому вдалося домогтися деструктуризації боргу за штраф,
накладеного на цей навчальний заклад, тепер він сплачується частинами.
Управлінська діяльність: за результатами перевірки, проведеної попередньо
департаментом освіти та науки Тернопільської ОДА, в.о. директора
Скалатського ліцею Супінський Й.О. зреагував на вказані йому недоліки та
видав наказ про догану студентам за пропуски занять без поважних причин.
Інформацію доведено до відома студентів та їх батьків. Також було винесено
догану черговій за невиконання обов’язків, водночас, прислухавшись до
думки колективу, знято догану вихователю. Йосип Олександрович добре
знайомий із роботою директора.
Також доповідач відмітив, що учні, які були присутні на навчанні в день
перевірки, підтримують кандидатуру Супінського Й.О. і в формальній
обстановці і в індивідуальній бесіді підтверджували позитивне ставлення до
в.о. директора ліцею Й.О.Супінського, висловлювали підтримку його
кандидатури на посаду директора.
Доповідач відмітив позитивний морально – психологічний клімат у цьому
навчальному

закладі,

колектив

підтримує

в.о.

директора

ліцею

Й.О.Супінського.
Бесарабчук Володимир Трохимович зазначив, що за кожним курсом
закріплені керівники:
І курс – в.о.директора Супінський Й.О.;
ІІ курс – методист Кушнір Р.В.;
ІІІ курс – заступник директора Пунда М.Л.
Щоденно кожна група веде рапортички відвідування учнями занять, які
здаються в навчальну частину.
Відвідано 11-ть груп теоретичного і виробничого навчання станом на
12 лютого 2015 року.

Із 254 учнів були присутні на уроках 183 учні, що становить 72,1
відсотка від загальної чисельності, 44 учні відсутні по хворобі, це становить
17,3 відсотка, 11 учнів відсутні по заявах, що становить 4,3 відсотка і лише
16 учнів відсутні без поважних причин, що становить 6,3 відсотка.
А також зазначив, що відвідував заняття в ліцеї: в групі зварювальників
майстер викладав фахово, на занятті з їзди всі документи також були в
бездоганному порядку. В тих 5-ти кабінетах, які побачив, стенди, унаочнення
були на належному рівні. В ліцеї розгорнуто широкі ремонтні роботи.
Колектив підтримує Йосипа Олександровича у його прагненні витягнути
заклад із кризи, створеної попереднім керівництвом.
Мельниченко Віталій Васильович зазначив, що перевіряв виховну роботу.
В закладі є те, що необхідно для організації навчально – виховного процесу,
проводиться виховна робота, патріотичне виховання, у ліцеї є два народні
колективи, спортивна та актова зали.
Вивчення планів роботи ліцею та класних керівників і майстрів виробничого
навчання, матеріалів педагогічної ради, наказів свідчить, що виховна робота
ліцею спрямована на формування в учнів рис громадянина України,
національної свідомості, підготовку підлітків до самостійного життя і праці.
Класні керівники, майстри виробничого навчання проводять у
навчальних групах інформаційно-просвітницькі і виховні години, виховні
заходи національно-патріотичного і право-виховного спрямування та
формування навиків здорового способу життя. Серед них - місячник
правових знань, тиждень права, зустрічі з лікарями, працівниками
правоохоронних органів, різноманітні конкурси, спортивні змагання. У
навчальному закладі діє рада профілактики, проводяться батьківські збори.
Станом на 01.01.2015 р.:
– на обліку в органах міліції перебуває

- 2 учні;

– скоїли адміністративне правопорушення - 2 чол.;

– скоїли злочини

- 0.

В ліцеї діє 2 народні художні колективи (мішаний хор і музичний гурт
«Медобори»), малі форми, де задіяно 66 учнів, або 25 відсотків від
контингенту. Художні колективи щорічно беруть участь в обласних творчих
звітах

і

демонструють

належний

рівень

сценічної

і

виконавської

майстерності, нагороджуються дипломами.
У гуртожитку ліцею проживає 45 учнів. За останні 2 роки в гуртожитку
замінено всі вікна, вхідні двері, обладнано душову кімнату. В даний час
проводяться роботи з обладнання внутрішнього туалету (облицювання
плиткою, встановлення сантехобладнання).
Діяльність

методичної

комісії

класних

керівників

і

майстрів

виробничого навчання (голова Бабійчук Н.В.) спрямована на удосконалення
методичної і практичної підготовки педагогів. Проводяться відкриті виховні
заходи, творчі звіти класних керівників, «круглі столи», інші методичні
заходи. У 2014 році проведено конкурс методичних розробок з питань
виховання.
В ліцеї застосовуються різні форми стимулювання учнів за високі
показники в навчанні, громадській роботі, спорті, художній самодіяльності.
Оформлено стенд «Кращі учні ліцею».
Стан

виховної

роботи

обговорюється

на

засіданнях

педради,

методичної комісії, нарадах при в.о.директора, видаються відповідні накази.
Харчуванням охоплено 40 учнів (14.0 відсотків від контингенту), з них
– одноразовим – 18 чол.
Аналіз стану роботи в ліцеї засвідчує, що заступником директора з
навчально-виховної роботи Супінським Й.О. забезпечується відповідний
рівень управління системою виховної роботи.

Дирекцією навчального закладу здійснюються заходи щодо організації
профорієнтаційної роботи у 2014-2015 н.р. Зокрема, для здійснення
профорієнтаційної роботи педпрацівники ліцею закріплені за ЗОШ району. В
засобах масової інформації району розміщуються матеріали про навчальний
заклад.

Проблемою Скалатського ліцею є гуртожиток, в ньому незадовільні умови,
бідність. Але власними силами заклад не може це виправити.
І.М. Чорна: чи фінансується навчальний заклад державою?
― Кошти, які виділяються ліцею з державного бюджету лише для виплати
стипендій, зарплат, оплати комунальних послуг і не більше.
Дзюблюк

Валерій Петрович

доповів, щодо комплексного методичного

забезпечення. Впровадження новітніх технологій у ліцеї.
У ліцеї розроблений план методичної роботи на навчальний рік, в основі якого
лежить система впровадження новітніх технологій в навчальний процес. В ліцеї є один
проектор з інтерактивною дошкою.
В професійному ліцеї на достатньому рівні використовуються комп’ютерні
технології при проведенні уроків теоретичного навчання викладачами спецдисциплін
Пундою М.Л., Музичкою В.М., Максимовим Б.П., Кривецькою О.В., Строчинською О.М.,
виробничого навчання майстром Колосовським Ю.Л..
Комплексне методичне забезпечення кабінету, майстерні, лабораторії (вибірково).
Відвідано 5 кабінетів спецдисциплін, а саме:
кабінет № 19 – Правил дорожнього руху, зав Бучко О.В.;
кабінет № 20 – Електротехніки, зав.Максимів Б.П.;
кабінет № 21 – Слюсарної справи, зав.Івасечко Ю.І.;
кабінет № 22 – Трактори і автомобілі, зав.Музичка В.М.;
кабінет № 23 – Сільськогосподарські машини, зав. Максимів Б.П.
В даних кабінетах заведено паспорти комплексно-методичного забезпечення.

На належному рівні ведеться плануюча документація (поурочно-тематичне
планування, технологічні картки, тестові завдання, тощо), оформлено стенди, плакати,
кутки з охорони праці, вогнегасники, аптечки.
Відвідано також з лабораторії, а саме:
лабораторія «Трактори і автомобілі» – зав.Музичка В.М.;
лабораторія «Технологій комп’ютерної обробки інформації» – зав.Кривецька
О.В.;
лабораторія «Сільськогосподарські машини» – зав.Максимів Б.П.
Документація ведеться на належному рівні.
Перевірено навчальну їзду, що

проводить майстер виробничого навчання

інструктор Бучко О.В. Документація ведеться акуратно (подорожній лист

№ 32 від

12.02.2015 р., графік навчальної їзди на лютий 2015 р., особиста карта навчальної їзди
учень 33 групи Бернацький Петро (н/їзда з 9.00 до 11.00 год. оцінка – 7 балів).
Відвідано виробниче навчання в групі № 14 «Електрогазозварник; водій
автотранспортних засобів категорії «С». На уроці присутні 12 учнів з 19-ти, заняття
проводив майстер виробничого навчання Зубик С.В., тема «Ознайомлення з газовою
апаратурою».
Валерій Петрович зазначив, що навчально – методичний центр профтехосвіти є в
безпосередньому

підпорядкуванні

МОН

України.

Щодо

проведеної

перевірки

Скалатського професійного ліцею, то цей заклад має недоліки, але вони виправляються.
Труднощі даного навчального закладу пов’язані з тим, що із нього кілька років тому
постановою суду було стягнуто 150 000грн. 3 роки

тому директором ліцею було

призначено п.Колосовського (колишнього майстра виробничого навчання) і за ці 3 роки
відбувся занепад навчального закладу.
Щодо призначення нового директора ліцею виступаючий зазначив, що в Положенні
вказано лише про дорадчий голос, який має колектив. І виступив із пропозицією замінити
це формулювання на «пріоритетний голос». А також запропонував у кадрову комісію
включати фахівців (в тому числі із навчально – методичного центру профтехосвіти, із
Асоціації працівників профтехосвіти), а не просто працівників департаменту. Також
виступаючий повідомив, що після проведення перевірки комісією було надіслано
відповідну довідку до Скалатського ліцею, на яку колектив відреагував адекватно.
На запитання: чи виплачено зарплату п.Супінському за виконання обов’язків директора,
виступаючий відповів запереченням.

Валерій Петрович зазначив, що кількість закладів профтехосвіти зменшилась, заклади
об’єднують, роблять філіями. Виділено 9 млн. грн. на 23 навчальні заклади області, бо
держзамовлення робили менше і тому з’явились ці кошти. Скалатський ліцей не отримав з
ні гривні. Варто, щоб була співпраця із центром ПТО.Висловив ряд пропозицій, які
відображено в проекті рішення.

І.Я.Король, яка відмітила, що колектив Скалатського ліцею не виступав
проти попереднього директора ліцею Колосовського. Значить, їх все
влаштовувало при його керівництві. Та висловила думку, що входження
ліцею в структуру іншого закладу могло б стати для нього новим поштовхом,
дозволило б по іншому щось побачити.
І.М. Чорна ознайомила членів ради із документами, наданими колективом
Скалатського професійного ліцею на прохання Громадської ради.
Протокол загальних зборів трудового колективу Скалатського професійного
ліцею з визначення рейтингу кандидатів на заміщення вакантної посади
директора.(Дод.А)
Голова громадської ради повідомила, що перевірка у Скалатському
професійному ліцеї представниками навчально – методичного центру
профтехосвіти у Тернопільській області була проведена 12 лютого 2015 року,
а 13 лютого 2015 року начальник департаменту освіти Тернопільської ОДА
представив колективу нового в.о. директора Н.В.Бабійчук.
За дивним збігом обставин цього ж дня було представлено в.о.заступника
голови ТОДА з гуманітарних питань І.Бабійчука, чоловіка Н.В.Бабійчук.
Директор департаменту не повідомив Громадську раду про намір та
підстави для звільнення Й.О.Супінського. Звільнення в.о. директора Й.О.
Супінського та призначення нового в.о. директора Н.В.Бабійчук відбулося
без погодження із Громадською радою. Що є порушенням Постанови КМУ
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики».

Проект
Рішення
Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА
«Про вивчення стану навчально-виховного процесу і надання
методичної допомоги Скалатському професійному ліцею»
від 24.02.2015р.
Громадська рада при департаменті освіти і науки облдержадміністрації
заслухала членів комісії у складі:
Дяківа В.Г. - члена Громадської ради (керівник комісії),
Дзюблюка В.П. - заст. директора НМЦ ПТО,
Мельниченка В.В. - методиста НМЦ ПТО,
Жилан О.М. - методиста НМЦ ПТО,
Басарабчука В.Т. - методиста НМЦ ПТО
з питання вивчення стану навчально-виховного процесу і надання
методичної допомоги Скалатському професійному ліцею 12.02.2015р..
Особливо гострим на сьогодні є питання оптимізації мережі
професійно-технічних навчальних закладів. Ця робота потребує детального
вивчення і обговорення з місцевими органами виконавчої влади,
громадськістю, колективами, роботодавцями, центрами зайнятості та іншими
організаціями. Поспішність у прийнятті рішень щодо оптимізації може
призвести до вкрай негативних наслідків в майбутньому по відношенню
відродження репродуктивних сил.
Комісія відзначає суттєву недосконалість процедури призначення
директорів ПТНЗ, в якому рішення колективу є «дорадчим» по відношенню
до того чи іншого кандидата на посаду директора. Такий підхід є застарілим,
порушує принципи демократичності та гуманізації. Деякі члени кадрової
комісії по профтехосвіті департаменту освіти і науки облдержадміністрації
не є фахівцями у цій галузі.
В процесі вивчення навчально-виховного процесу з боку членів групи
надавалась відповідна методична допомога як керівництву ліцею, так і
окремим його працівникам. Громадська рада відзначає об’єктивність і
професійність членів групи у висвітленні даного питання.
Згідно результатів роботи комісії, колектив навчального закладу,
незважаючи на фінансові труднощі, успішно працює в напрямку підготовки
та виховання учнівської молоді.
З початку навчального року керівництво ліцею зосередило свою увагу
на впровадження новітніх технологій в навчальний процес, зміцненні
матеріально-технічної бази з підготовки кухарів, офіціантів, барменів;
покращення санітарно-гігієнічних умов в гуртожитку, перекриттю дахів
виробничих майстерень (більше 1,0 тис. м2), інші численні ремонтні роботи.
В той же час є певні труднощі у збереженні об’єктів навчального закладу.

Потребує негайної реконструкції гуртожиток, котельня, ремонт фасаду
навчального корпусу з дворової сторони, облаштування внутрішніх туалетів.
Минулого року навчальному закладу не були виділені кошти на ремонт
приміщень, і тому сьогодні чимало ремонтних робіт проводяться за рахунок
позабюджетних коштів, що є заслугою колективу під керівництвом в.о.
директора Й.О.Супінського.
В цілому, за короткий термін перебування на посаді в.о. директора
Супінський Й.О. зарекомендував себе як хороший керівник, який
користується заслуженим авторитетом у педагогічного та учнівського
колективу, із добре розвинутими навичками господарської діяльності в
умовах навчального закладу. Супінський Й.О. добросовісно виконував за
сумісністю обов’язки заступника директора та в.о.директора (безоплатно).
Професійні та особистісні якості Супінського Й.О., який
користується
заслуженим
авторитетом
в
педагогічному
та
студентському колективах, багаторічний досвід роботи в ліцеї, зокрема,
на посаді заступника, результати аналізу діяльності на посаді в.о.
директора, дають підстави рекомендувати його на посаду директора
Скалатського професійного ліцею.
Громадська рада висловлює своє обурення з приводу необґрунтованого
звільнення з посади в.о. директора Скалатського професійного ліцею
Супінського Й.О. та призначення на посаду в.о. директора Скалатського
професійного ліцею Бабійчук Н.В. без погодження із Громадською радою.
Довідково: згідно результатів голосування за визначення рейтингу
кандидатів на заміщення вакантної посади директора ДНЗ «Скалатський
професійний ліцей» (протокол загальних зборів трудового колективу ДНЗ
«Скалатський професійний ліцей» від 13.11.14р.)
За Бабійчук Н.В.
«за» -16

За Супінського Й.О.
«за» -55

Непогодження свого рішення директором департаменту Крупою Л.Л. із
Громадською радою, ігнорування думки трудового колективу Скалатського
професійного ліцею, незалежної експертної позитивної оцінки комісією
роботи колективу під керівництвом в.о. директора Й.О.Супінського,
розцінюємо як невиконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики».
Відзначаємо штучне затягування Крупою Л.Л. оголошення та проведення
повторного конкурсу на заміщення посади директора, за мотивами
«відсутності коштів на проведення конкурсу та пошуком кандидатури».

Вважаємо некоректною пропозицію директора департаменту Громадській
раді при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА оплачувати
витрати, пов’язані із проведенням конкурсу.
Громадська рада при департаменті освіти і науки Тернопільської
ОДА рекомендує:
1. Керівництву Скалатського професійного ліцею обговорити довідку
«Про вивчення стану навчально-виховного процесу у Скалатському
професійному ліцеї» на педагогічній раді і намітити шляхи усунення
недоліків.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
- підбір керівних кадрів ПТНЗ здійснювати після об’єктивного
вивчення рівня профвідповідності претендента на посаду керівника та з
врахуванням специфіки навчального закладу;
- дотримуватися принципів демократичності та гуманізації в освітній
галузі;
- подати клопотання у МОН України щодо внесення змін до положення
про призначення директорів ПТНЗ, в якому вирішальним повинне бути
рішення колективу;
- сформувати новий склад кадрової комісії по професійно-технічній
освіті, до складу якої ввести: голову Громадської ради Чорну І.М. та
директора навчально-методичного центру ПТО у Тернопільській області
Л.Л.Гордійчук, оскільки рішення попередньої конкурсної комісії викликало
недовіру та обурення колективу та громадськості.
- при розгляді питання оптимізації мережі ПТНЗ і прийняття рішення
опиратись на вивчення цього питання збоку місцевих органів виконавчої
влади, громадськості, колективів, роботодавців, центру зайнятості та інших
організацій;
- більш тісну співпрацю з навчально-методичним центр ПТО у
Тернопільській області;
- передбачити у 2015 році виділення відповідних коштів Скалатському
професійному ліцею на ремонтні роботи;
- негайно припинити процес штучного затягування процедури
призначення директора Скалатського професійного ліцею,
оголосити
конкурс на заміщення вакантної посади.
О.Іван Гуня запропонував дописати в проекті рішення попередження про
підозру Л.Л.Крупи в корупційній діяльності. Якщо до (дата) це питання не
буде вирішено, то ми попереджаємо, що громадськість проводитиме активні
дії.

П.М. Іванечко запропонував надіслати 3 листи: до Голови ОДА, в
департамент освіти та науки, в МОН з вимогою до визначеної дати оголосити
конкурс

на

заміщення

вакантної

посади

директора

Скалатського

професійного ліцею.
Результати голосування: за пропозицію затвердити проект рішення
Громадської ради при департаменті освіти і науки Тернопільської ОДА «Про
вивчення стану навчально-виховного процесу і надання методичної допомоги
Скалатському професійному ліцею».
«за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» -0.
Результати голосування: за пропозицію направити копії документів
Громадської

ради

по

перевірці

законності

призначення

директора

Скалатського професійного ліцею заступнику Міністра МОН України П.Б.
Полянському.
«за» - 12, «проти» - 0, «утрималися» -1.

Ухвалили:
1.Затвердити проект рішення Громадської ради при департаменті освіти і
науки Тернопільської ОДА «Про вивчення стану навчально-виховного
процесу і надання методичної допомоги Скалатському професійному ліцею».
2.Направити копії документів Гр. по перевірці законності призначення
директора Скалатського професійного ліцею заступнику Міністра МОН
України П.Б. Полянському. Відповідальні: І.М.Чорна, Т.В.Курганнікова.
Термін виконання: до 02.03.15р.

3.Слухали: про результати інформаційного запиту до департаменту освіти
і науки Тернопільської ОДА щодо відповіді Міністерства освіти і науки
України по питанню призначення директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.
Виступили:
Т.В.Курганнікова, яка повідомила, що відповіді від департаменту освіти не
надходило.
Ухвалили: інформацію прийняти до відома.
4. Слухали:

про результати інформаційного запиту в

Тернопільської області

про

стан

розслідування

прокуратуру
кримінального

провадження за фактом підробки додатку до атестата про повну загальну
середню освіту випускника школи 2013р., директором Мельнице ―
Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів.
Т.В.Курганнікова зачитала відповідь прокуратури Тернопільської області на
запит Громадської ради.(Дод.Б)
П.М.Іванечко запропонував надіслати запит в Генеральну прокуратуру.
Результати голосування: за пропозицію надіслати запит в Генеральну
прокуратуру щодо питання розслідування обласною прокуратурою справи по
факту підробки документів директором Мельнице ― Подільської школи
Бернатом В.М. Копію звернення надіслати в обласну прокуратуру.
«за»-12 «проти»-0 «утрималися»-1
Ухвалили:
1.Надіслати

звернення

у

Генеральну

прокуратуру

щодо

питання

розслідування обласною прокуратурою справи по факту підробки документів

директором Мельнице ― Подільської школи Бернатом В.М. Копію
звернення надіслати в обласну прокуратуру.
2. Результати перевірки надіслати у відділ освіти Борщівської РДА
5.Слухали: про підготовку звернення до Прем’єр-міністра України
А.Яценюка та в комітет з питань освіти і науки Верховної Ради України про
надання пільг учасникам АТО при вступі та навчанні у вищих навчальних
закладах.
Виступили:
І.М.Чорна доповіла про проблеми тих юнаків, які зараз несуть службу в зоні
АТО і через це не можуть зареєструватись на ЗНО, що унеможливить їх
вступ та навчання у внз після демобілізації у квітні – травні чи пізніше.
Членами Громадської ради було запропоновано звернутися до Прем’єрміністра України А.Яценюка та в комітет з питань освіти і науки Верховної
Ради України з пропозицією внести поправки у правила прийому до вищих
навчальних закладів. Зокрема,

зараховувати демобілізованих воїнів АТО

до вищих навчальних закладів поза конкурсом і без результатів ЗНО. А
також перевести студентів – воїнів АТО та тих, чиї батьки загинули в ході
АТО, з платної на державну форму навчання.
Результати голосування: за пропозицію звернутися до Прем’єр-міністра
України А.Яценюка та в комітет з питань освіти і науки Верховної Ради
України з пропозицією внести поправки у правила прийому до вищих
навчальних закладів. Зокрема,

зараховувати демобілізованих воїнів АТО

до вищих навчальних закладів поза конкурсом і без результатів ЗНО. А
також перевести студентів – воїнів АТО та тих, чиї батьки загинули в ході
АТО, з платної на державну форму навчання.
«за» - 13, «проти» - 0, «утримались» -0.
Ухвалили:

звернутися до Прем’єр-міністра України А.Яценюка та в комітет з питань
освіти і науки Верховної Ради України з пропозицією внести поправки у
правила прийому до вищих навчальних закладів. Зокрема,

зараховувати

демобілізованих воїнів АТО до вищих навчальних закладів поза конкурсом і
без результатів ЗНО. А також перевести студентів – воїнів АТО та тих, чиї
батьки загинули в ході АТО, з платної на державну форму навчання.
Відповідальні: І.М.Чорна, Т.В.Курганнікова. Термін виконання: до
01.03.15р.
6.Слухали: про засоби боротьби із корупцією та хабарництвом в системі
освіти.
Виступили:
Т.В.Курганнікова, яка повідомила про результати обговорення пропозицій до
створення антикорупційної програми ОДА на 2015рік в он-лайн режимі.
І.М.Чорна
№

Фактори ризику корупційних діянь

Шляхи подолання

1

Прийом на роботу, продовження
контракту з працівником.

В склад конкурсної комісії
повинні бути включені:
-представники профільної
Громадської ради;
-представники Наглядової
ради установи;
-психолог-профорієнтолог.

2

Наглядові ради при ВНЗ не виконують
жодних функцій, існують формально.

Активізувати роботу
Наглядових рад.
Запровадити щорічний звіт
про роботу.

3

Призначення на керівні посади.

Створити при ОДА
психологічну службу до
складу якої увійдуть

психологи-профорієнтологи.
Завдання служби: на запит
конкурсної комісії, на основі
результатів
профдіагностичного
дослідження, підготовка
незалежного
кваліфікованого висновку
про рівень
профвідповідності
претендента на керівну
посаду.
4

Висновки кадрових комісій часто
суб’єктивні, не обґрунтовані,
умотивовані прагненням отримання
неправомірної винагороди, хабаря.

Умови конкурсу, вимоги до
кандидатури претендента
повинні бути прозорими та
доступними для
ознайомлення. Учасники
конкурсу повинні
отримувати письмовий
висновок комісії із
обґрунтуванням
(позитивного-негативного)
рішення конкурсної комісії.
За умови незгоди із
висновком конкурсної
комісії, претендент має
право подати апеляційну
заяву в департамент освіти,
за висновком якого
створюється апеляційна
конкурсна комісія.

5

Подарунки вихователям, вчителям,
Категорично заборонити.
дитячому дошкільному закладу, школі, При виявленні факту ―
ВИШ(у) – легалізований хабар.
звільняти із займаної
посади.
На сьогоднішній день значна частина
педагогів Тернопільщини отримують

подарунки у вигляді золотих прикрас,
комп’ютерів, оргтехніки, або ж у
грошовому еквіваленті.
6

Добровільно-примусові внески «на
потреби» НЗ ― психологічні
маніпуляції із почуттям батьківського
обов’язку ― шахрайство.
Відомі численні приклади
зловживання, привласнення коштів,
отриманих від батьків. Використання
їх не за цільовим призначенням. Облік
коштів, звітність формальні.
Через неплатіжеспроможність,
небажання постійно платити за
«безкоштовну освіту», вимогу
прозвітувати за реалізацію коштів,
сумнів щодо необхідності закупок,
продиктованих педагогом, діти та
батьки, піддаються принизливому
осуду з боку педагогів, а під їх
впливом інших батьків, дітей, аж до
прямих вимог переводитися в іншу
школу. У дітей розвивається комплекс
неповноцінності через їх соціальний
статус.
Такий спосіб «господарювання»
привчає дітей до того, що можна
нищити шкільне майно, бо батьки все
рівно щорічно купляють нове.

7

Добровільно-примусовий внесок при
зарахуванні дитини у дитячий
дошкільний заклад, школу –
легалізований хабар.

Категорично заборонити.

Навчальні заклади як і всі
інститути та члени
суспільства, громадяни
держави повинні жити в
міру своїх матеріальних
можливостей. Потрібно
шукати внутрішні резерви:
активізувати роботу
завгоспів, техперсоналу, які
власноруч, чи разом із
учнями мають ремонтувати,
реставрувати, майструвати;
виховувати шанобливе,
бережне ставлення до
державного майна.
Недопустимо в системі
безплатної освіти вилучати
у батьків кошти, які
призначені для харчування,
лікування та забезпечення
дітей.

Категорично заборонити.
Відповідальність покласти
на директорів НЗ. При
виявленні факту ―
звільняти із займаної

посади.

8

Передача функції збору коштів
батьківським комітетам формальний
прийом перекладання відповідальності
за шахрайські дії.

Відкрити банківський
рахунок школи для
благочинних анонімних
внесків.
Стан рахунку буде
індикатором того, чи дійсно
батьки добровільно платять
внески.
Постійний контроль та
щорічна звітність директора
НЗ про цільову реалізацію
коштів.

9

Чиновницька бюрократія, імітація
діяльності, нераціональна розтрата
державних коштів на не оправдано
роздутий чиновницький апарат.

В кабінетах державних
чиновників встановити вебкамери із трансляцією в
мережу інтернет.
Зобов’язати директора
департаменту та
начальників управлінь
освіти і науки на своїх
сайтах розміщувати
інформацію про результати
їх власної діяльності, а не
підміняти звітами про
роботу, підпорядкованих їм
навчальних закладів.

10

Монополізація влади та втягування
колективу у корупційні схеми
«вічними» директорами, ректорами.

Конкурс кожних 5-ть років.
Перебування на посаді
директора не більше двох
термінів.

А.Г.Мелимука
Проблема

Пропозиція

1.Низький рівень проживання та
соціальної культури в освіті.

1.
Підняти рівень зарплати для освітян
м. Тернополя

2.Корупція і хабарі влаштування на роботу
в навчальних закладах міста
та міському управління освіти і науки

3.На сьогодні в багатьох навчальних
закладах є люди ,які «віртуально»
зараховані на роботу але не працюють при
цьому ж отримують зарплату. Також є
вчителі ,які мають по дві ставки і ще
години репетиторства ,перевищуючи
навчальний план.
4.Шкільне кумівство. Влаштування на
роботу цілої родини.

(вчителів та викладачів) з одночасним
підвищенням вимогливості щодо
належного виконання функціональних
обовязків
2. Підбір кадрів,влаштування на роботу
у конкурсній формі з врахуванням стажу та
громадської діяльності в суспільстві.
Перекваліфікувати всіх колишніх
«радянських начальників» при міському
управління освіти і науки.
Караючі заходи, потрібні але у соціальній
формі: Взяв хабар - попрацюй безкоштовно
для суспільства (зроби добру справу).
3.Встановити контролюючий орган або
комісію по перевірці кадрів педагогів в НЗ
Встановити прозорість педагогічної
діяльності кожного педагога.

5 .Залучити у шкільні Педагогічні Ради
члени комісії Громадської Ради при
департаменті Освіти при розгляді на
посаду кандидатури в НЗ чи
працевлаштування вчителя.

І.Я.Король
 Виховання нетерпимого ставлення до корупції в учнів повинно стати
одним з пріоритетних завдань кожного педагога.
 Призначення вчителів (викладачів), їх переведення, підвищення тощо
повинні відбуватись на конкурсній основі, при цьому необхідно
виключити можливість дискримінації, фальсифікації документів про
кваліфікацію, використання фальшивих дипломів, дії в обхід критеріїв
конкурсного відбору.

 Змінити «радянську поведінку» окремих вчителів (викладачів) під час
викладання, оцінювання навчальних досягнень учня та під час
навчально-виховного процесу в цілому. Запровадити відкритий для
громадськості рейтинг педагогів серед учнів та колег.
 Заборонити приватне репетиторство (в тому числі використання бази
навчального закладу в особистих цілях).
 Забезпечити захист дитини від соціальної нерівності хоча б у стінах
школи.
 Доступність інформації у системі освіти (маніпулювання даними,
замовчування інформації, плата за інформацію,
яка повинна
надаватись безкоштовно).
 Припинити торгівлю за екзамени і дипломи.
 Система акредитації та атестації
докорінних змін.

навчальних закладів потребує

В.Г.Дяків
Проблеми, які гіпотетично можуть у силу обставин мати корупційну
складову:
1. При cкладенні екзаменаційної сесії.
2. При прийомі на роботу, чи продовження контракту з працівником.
3. При успішній участі в заключних етапах олімпіад, конкурсахзахистах науково-дослідницьких робіт.
4. Нагородження золотою чи срібною медаллю. (проблема відпаде
сама, тому що цінність призового місця для вступу дедалі падає).
5. При проведенні тендерів на виконання робіт (проблема відкатів).
6. При поселенні у гуртожиток чи проживання у ньому.
7. При вступі. Цього року відсутність «трьох хвиль» значно знизить
ризик корупційних схем у цьому.
8. При спробі залагодити з викладачем пропуски без поважних
причин.

9. При відзначенні свят (день народження, 8 березня).
10.При фальсифікації додатків до атестата чи свідоцтва.
Оприлюднювати у терміни, визначені чинним законодавством,
інформацію, яка містить дані, що можуть вказувати на корупційну
складову або на причини її появи:
- Декларацію про доходи державного чиновника за поточний рік;
-

Про посади родичів та час їх отримання (затвердження)

- Про організації, які допущені до тендеру з обов’язковими
юридичними адресами і звітами за фінансову діяльність протягом
останнього року.
Даний перелік не є вичерпним і відповідно до змін чинного
законодавства може бути розширений.
Інформація повинна бути доступною для перегляду і чиновники не
повинні чинити перешкоди щодо її отримання.
У випадку явного перевищення чиновником витрат коштів над
задекларованими громадські організації, активісти мають право
звернутися до конкретної посадової особи з запитам, поясненням
або(і) до правоохоронних органів здійснити перевірку на предмет
корупційної складової.
Громадяни залишають за собою право у спосіб, визначений діючим
законодавством, впливати на державні служби чи органи місцевого
самоврядування щодо їх рішень, які є неправомірними або які можуть
містити корупційну складову.
Висловлення недовіри їх діяльності та виконанню посадових
обов’язків через офіційні запити у відповідні правоохоронні органи,
організації та проведенні пікетів, демонстрацій, мітингів, виступів на
громадських зібраннях, у ЗМІ тощо.
Недопустимі прямі звинувачення без рішення суду у корупційній
діяльності. У випадку оприлюднення громадськими активістами
аргументів,

що

засвідчують

корупційну

складову

діяльності

чиновника, він може оскаржити їх у судовому порядку, а
правоохоронні органи здійснити перевірку таких фактів чи дій.
Внести пропозиції щодо способів призначення осіб на державну
службу, закріпивши на законодавчому рівні, контрактну форму.
Проводячи, відповідно до норм чинного законодавства люстрацію
осіб, проти яких виявлені факти антидержавної діяльності, участі у не
правочинних діях, пов’язаних з отримання особистої вигоди,
оприлюднювати їх прізвища і вносити клопотання у правоохоронні
органи щодо перевірки фактів та порушення проти них кримінальних
справ.
Забезпечити кабінети державних чиновників відео спостереженням.
Це напівофіційно. А тепер неофіційно. Якщо особа хоче дати хабар
іншій особі, то мало людей, які свідомо повідомлять про це. Це
відбувається лише тоді, коли особа не надала того, за що заплатила
інша. Тому відповідальність повинна бути суворою. Знаючи наші суди
і систему правосуддя зокрема, надіятись на швидке ухвалення
рішення щодо корупційних дій чиновника не випадає. Як виявити
наміри до корупції? Чи сам факт? Через «підставу» - нечесно і не
морально. Через винагороду за інформування про факт. Але такого
немає у законодавстві. Звичайно, одним із засобів є громадський осуд,
але людина, яка має корупційні схеми, таке недієве. Треба або
показово позбавити життя, або показово відправити в АТО, хоч там
такі

стануть

зрадниками

або

канцеляристами,

або

провести

конфіскацію до сьомого коліна. Або сміттєбакова люстрація – дієво,
жорстко, але знову на рівні хуліганства для правоохоронних органів.
Такі механізми теж не затверджені законодавчо. На жаль. Від
кількості органів по боротьбі з корупцією корупція не зникне.
Підготувати і випускати в ефір соціальні реклами щодо протидії
корупції.

О.Іван Гуня запропонував ввести в департаменті освіти електронну
реєстрацію заяв на вакантні місця, оскільки максимальна прозорість
унеможливлює корупцію. А також зробити переатестацію всіх працівників
департаменту.
Павло Іванечко відмітив, що в своїх звітах школи в основному подають
бюджетні

кошти, а не обліковують кошти,

отримані

від батьків.

Запропонував створити комісію, яка б здійснювала перевірку фінансових
звітів адміністрацій навчальних закладів.
Ухвалили:
подати пропозиції заступнику начальника департаменту В.Ф.Чайковському.
Відповідальні:

І.М.Чорна,

Т.В.Курганнікова.

Терміни

виконання:

24.02.15р.
8.Слухали:різне
Пропозиції:
1.Звернутися з проханням до директора департаменту освіти попередити
працівників

канцелярії

щодо

дотримання

інструкції

по

роботі

із

кореспонденцією, зокрема, не розкривати конверти, адресовані Громадській
раді. Про надходження кореспонденції на адресу Громадської ради своєчасно
повідомляти у телефонному режимі секретарю та Голові Громадської ради.
2. Розмістити в ЗМІ електронну адресу Громадської ради.
Gromad.rada.osvita@gmail.com
3.В зв’язку із виключенням двох членів доукомплектувати склад громадської
ради.

Додаток А

Додаток Б

Голова Громадської ради при
департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА

І.М.Чорна

Секретар Громадської ради при
департаменті освіти і науки
Тернопільської ОДА

Т.В.Курганнікова

