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ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ 

СВАЛЯВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ 

В 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

 

 

  Як директор Свалявського професійного  будівельного ліцею, в своїй 

роботі я керувався умовами контракту, укладеного зі мною Міністерством 

освіти і науки України 18.06.2015 року.  

 Спільно з трудовим колективом за звітний період проведена певна робота 

з удосконалення діяльності нашого навчального закладу, підвищення рівня 

навчання учнів, збереження та зміцнення матеріально-технічної бази. 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 

р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» сьогодні  звітую  

про підсумки роботи Свалявського професійного будівельного ліцею в 

2017/2018 навчальному році та основні завдання на 2018/2019 навчальний рік. 

 

 

1. Організація навчально-виробничого та навчально-виховного 

процесу 

                

 

1.1. Загальна характеристика ліцею 

 
 

Наш навчальний заклад є юридичною особою державної форми 

власності, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в управлінні 

Державної казначейської служби України в Свалявському районі. 

 Протягом звітного періоду моя робота спільно з колективом нашого 

навчального закладу здійснювалася згідно з Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-

технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад,  

Статутом Свалявського професійного будівельного ліцею та з іншими 

нормативно-правовими документами. 
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Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні 

установчі документи навчального закладу: Статут ліцею, затверджений  

Міністерством освіти і науки України 23.07.2009р., свідоцтво про державну 

реєстрацію юридичної особи серії АОО № 338344 від 04.01.2003 р., довідка про 

включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

АБ № 656598 від 15.01.2013 р.  

Для здійснення навчального процесу маємо матеріально-технічну базу, 

яка відповідає діючим нормативам і санітарним нормам, про що на початок 

навчального року маємо акт готовності та санітарний паспорт закладу. 

Все майно використовувалося за призначенням, ефективно, порушень  

виявлено не було. 

Трудовий розпорядок у ліцеї визначається правилами внутрішнього 

розпорядку, які затверджуються наказом. 

Мовний режим відповідає вимогам Конституції і Закону України «Про 

мови». 

Як і щороку, на 2017/2018 навчальний рік визначалася чисельність 

працівників закладу, а департаментом освіти і науки Закарпатської 

облдержадміністрації затверджувався штатний розпис та  видавалися відповідні 

накази по ліцею.  

Прийом та звільнення працівників здійснювалися відповідно до 

законодавства про працю.  

Відповідно до кваліфікаційних характеристик  для кожного працівника 

ліцею затверджено посадові обов′язки. 

 Протягом звітного періоду колектив працював  згідно плану роботи 

педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік. 

 Систематично здійснювався контроль за виконанням навчальних планів 

та програм, якістю роботи викладачів, організацією навчально-виробничої, 

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров′я 

учнів та працівників. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної Ради 

та  виробничих нарадах. 

 Належна увага приділялася  збереженню матеріально-технічної бази. 

 За звітний період  наш навчальний заклад перевіряли:  

 - страховий експерт з охорони праці Свалявського відділення управління 

виконавчої дирекції фонду в Закарпатській області Мар’ян І.І. (лютий 2018 р.); 

 - Свалявський районний відділ управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Закарпатській області ( квітень 2018 р.); 

 - управління Держпраці у Закарпатській області  (22 травня 2018 р.); 

 Всі недоліки, виявлені в ході перевірок, усунено у встановлені терміни. 
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1.2. Організація навчально-виробничого процесу 

 
 Ліцей працює за   п′ятиденним робочим тижнем. 

 Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється згідно  Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.05.2006 р. № 419 та у відповідності до Державних стандартів. 

Розроблялися плани роботи на навчальний рік, затверджувався розклад занять 

та режим роботи закладу.  

 По кожній професії розроблені та затверджені робочі навчальні плани та 

програми з предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок, складаються поурочно-тематичні плани, 

плани уроків та виробничого навчання, плани навчально-виробничої діяльності. 

Навчально-виробничий процес підготовки кваліфікованих кадрів у ліцеї 

здійснювався у відповідності до державних стандартів професійно-технічної 

освіти. 

 Результати оцінювання знань учнів фіксуються в журналах теоретичного 

та виробничого навчання, які ведуться згідно інструкцій, без порушень. Також 

для визначення рівня навчальних досягнень учнів проводилися директорські 

контрольні роботи.  

 Питання, які потребували колективного аналізу і рішення, виносилися на 

обговорення педагогічної ради, наради при директорові, на засідання 

методичних комісій. 

На виконання Положення про атестацію професійно-технічних 

навчальних закладів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.02.1996 року № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію 

навчальних закладів» протягом звітного періоду наш заклад успішно пройшов 

атестаційну експертизу ще з двох професій: 

- слюсар із складання металевих конструкцій,електрогазозварник; 

- слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів. 

На належному рівні в ліцеї здійснюється навчально-виробнича робота. 

Заняття теоретичного навчання проходять у відповідно  обладнаних навчальних 

кабінетах, лабораторно-практичні робота та виробниче навчання - відповідно у 

лабораторіях та навчальних майстернях. 

 Виробнича практика проводиться на підприємствах і в організаціях згідно 

укладених договорів. 

 Виробничу практику учні проходять на платній основі, оплата 

здійснюється підприємством за фактично виконаний обсяг робіт з розрахунку 

50% практиканту, 50% - перераховуються на рахунок ліцею. Учні з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують 100% 

зароблених на підприємстві коштів.  
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 За звітний період станом на 31.05.2018 року надходження коштів від 

виробничої практики становлять 178 488 грн.86 коп. 

 

 

1.3. Організація навчально-виховного процесу  

  

Протягом звітного періоду змістовнішою стала навчально-виховна робота. 

Пріоритетними і надалі залишаються напрямки національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді та виховання поваги до національних традицій та 

культури українського народу. Зважаючи на це, у 2017-2018 навчальному році 

проведено ряд заходів саме національно-патріотичного спрямування, серед 

яких: 

- Флеш-моб та конкурс малюнків з нагоди відзначення Міжнародного Дня 

Миру; 

- Тематична виховна година: "День українського козацтва"  та 

представлена книжкова виставка "Історіяукраїнського козацтва"; 

- Документально-фотографічна виставка «Цей день в історії» - з нагоди 73-

ї річниці визволення Закарпаття від німецько-фашистських окупантів; 

- Тиждень української мови та літератури,  присвячений Дню писемності; 

- Загальноліцейна виховна година «Пам'яті жертв Голодомору»; 

- Тиждень права; 

- Книжкова виставка, тематична лінійка та урок-семінар«Соборна мати 

Україна одна для всіх, як оберіг » -  до Дня Соборності України; 

- «Герої не вмирають» - урок мужності до Дня пам'яті героїв Небесної 

сотні; 

- «Вони стали на захист Батьківщини» -  відкрита виховна години з 

нагоди Дня пам'яті Героїв Крут; 

-  Шевченківський тиждень під назвою "В кожнім слові твоїм Україна... "; 

-  Урок пам'яті на тему “Чорнобиль... Трагедія... Пам'ять...” та багато 

інших. 

Крім того, учнівський актив приймає участь у загальноміських заходах з 

покладання квітів, вінків до монументів Слави, Вічного Вогню, могил загиблих 

солдатів.  

Лідери учнівського самоврядування ліцею долучилися до створення та 

видання Книги Пам'яті, до якої ввійшли розповіді про 74 полеглих воїнів, 

одним з яких є наш земляк Віктор Шепентал. 

Усі заходи та фоторепортажі до них висвітлюються на сайті ліцею. 

Значну увагу приділено профорієнтаційній роботі: ліцей постійно 

представлений на «Ярмарках професій»,17 травня 2018 року Свалявський 

професійний будівельний ліцей прийняв участь у профорієнтаційному 

вернісажі «Робітнича професія – крок до успіху» серед закладів професійної 
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(професійно-технічної) освіти Закарпатської області, а 18 травня 2018 року -  у 

дитячому профорієнтаційному фестивалі «Країна професій -2018», який був 

організований Свалявською районною філією Закарпатського обласного 

Центру зайнятості та відділом освіти Свалявської РДА. 

У рамках тижня профорієнтаційної роботи, який проводився у квітні 

2018р.,  були проведені різні конкурси по професіях, показані майстер-класи, 

організовані виставки технічної та художньої творчості, виставка педагогічних 

напрацювань, огляд художньої самодіяльності, проведено День відкритих 

дверей.  

Однією з нових форм профорієнтаційної роботи є відвідування 

батьківських зборів у випускних класах шкіл міста Свалява, Свалявського 

району та наближених до Сваляви районів. 

Колектив навчального закладу значну  увагу приділяє соціальному захисту 

дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально 

незахищених сімей.  

 Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують 

матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, 

матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, 

м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення, 

гаряче харчування. 

 В 2017/2018 н.р. в ліцеї  навчаються: 

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, -15 чол.; 

 - напівсироти -71чол.; 

 - інваліди -5 чол.; 

 - учні з багатодітних сімей - 35 чол.; 

 - учні з малозабезпечених сімей - 115 чол. 

 В червні цього року навчання в ліцеї завершують  6 учнів з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення 

повного курсу навчання будуть працевлаштовані за здобутими професіями та 

отримають всі належні виплати відповідно до законодавства. 

 Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею 

передбачає тісну співпрацю з  Свалявським відділенням поліції Мукачівського 

відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, Службами у справах дітей 

обласних та районних держадміністрацій,  Центрами соціальних служб для 

сім'ї, дітей та молоді , розробляються заходи, проводяться засідання ради 

профілактики, бесіди, тренінги, зустрічі тощо.  

  З метою виховання правової культури серед учнів ліцею проводилась  

широка роз'яснювальна робота щодо вивчення основних положень діючого 

законодавства, які гарантують право особи, родини, нації. 

 Проводились практичні заняття з учнями ліцею з правил поводження в 

надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. 

 Учнівська молодь та працівники ліцею приймали участь у безстрокових 

акціях «Зробимо Україну чистою!»,  «Закарпаттю - чисте довкілля!». 
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 За участь  у Четвертому  обласному фестивалі - конкурсі «Воскресни, 

писанко!» ліцей був нагороджений Грамотою обласної ради та грошовою 

премією. 

 Активно працювали Учнівська рада, Рада з профілактики правопорушень.   

 Учнівська рада має свою веб-сторінку та раз на два місяці випускає газету 

«Ліцейний вісник»,  де постійно висвітлюються новини. 

 Одне із ключових виховних завдань та позаурочної зайнятості є 

залучення учнів до гурткової роботи, занять у спортивних  секціях. В ліцеї 

працює 9 гуртків та спортивних секцій, в яких займається  173 учнів. Вихованці 

гуртків є переможцями різних змагань та конкурсів. 

 За перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» вихованці гуртка «Юний умілець» (керівник 

Партека Б.О.) нагороджені дипломами Департаменту освіти і науки 

Закарпатської  Облдержадміністрації за два перших, друге та два третіх місця 

(всього 5 дипломів).  

 Постійно проводиться робота по пропаганді серед учнівської молоді 

здорового  способу життя. Після уроків учні займаються в спортивній залі, 

спортивній кімнаті гуртожитку, в актовій залі проводяться репетиції художньої 

самодіяльності. 

 Ліцей співпрацює з благодійним фондом «Просвіт». 

 В кожній кімнаті гуртожитку  на початок 2017-2018 навчального року 

зроблено ремонт,  відремонтовано або частково замінено меблі, кімнати 

приведені у задовільний стан. Зараз розпочато ремонтні роботи до підготовки 

гуртожитку на наступний навчальний рік. 

 В позаурочний час в гуртожитку виховну роботу з учнями   проводять 

вихователь гуртожитку та практичний психолог відповідно до плану виховної 

роботи в гуртожитку,  плану роботи з дітьми-сиротами та іншими пільговими 

категоріями учнів. Згідно графіку проводяться виховні години, екскурсії, 

години спілкування.  

 Протягом навчального року практичний психолог здійснював 

психологічний супровід навчально-виховного процесу. 

 Пріоритетним напрямком роботи  була спрямованість на здоровий спосіб 

життя, тому за цей навчальний рік у роботі з учнями були застосовані: блок 

методик з метою визначення шляхів особистісно-орієнтованого навчання та 

моніторингу розвитку ліцеїстів; методики на вивчення темпераменту та 

характеру, соціометрію  з метою вивчення психологічного клімату у 

навчальних групах 1-го курсу, тести на самооцінку та обдарованість нового 

контингенту. Анкетування  з метою вивчення  ставлення учнівської молоді  до 

вживання наркотичних, тютюнових та алкогольних засобів та речовин. 

 Протягом поточного навчального року були проведені просвітницькі 

години на теми: «Здоровий спосіб життя - простий шлях до довголіття», 

«Здоров`я людини - багатство країни!», «Алкоголь - ворог номер 1» та «Злодій, 

який краде розум». Під керівництвом психолога відзначалися Всесвітній день 

http://liceumsv.at.ua/news/zdorovij_sposib_zhittja_prostij_shljakh_do_dovgolittja/2017-10-09-1155


7 

 

боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби  зі СНІДом та 

Всесвітній день боротьби з туберкульозом. 

 Проводились тренінги: «Краще видно збоку» для корекції негативних рис 

характеру, «Навички спілкування» для покращення комунікативних якостей 

учнів, «Адаптаційний» для соціалізації нового контингенту, тренінг до дня 

безпечного інтернету «Кібербулінг» та акція проти насильства, в наслідок 

виявлення високого рівня булінгу між учнями ліцею. 

 Продуктивно була проведена психологічна профілактика професійного 

вигорання. Тому практичний психолог планує систематизувати дані заходи для 

психологічної просвіти і підтримки всіх учасників педагогічного колективу. 

 

Спортивно-масова робота 

 Протягом 2017-2018 навчального року учні ліцею приймали активну 

участь в обласній Спартакіаді професійно-технічних навчальних закладів 

області та зайняли місця: 

- настільний теніс  юнаки - 5 місце,      дівчата - 4 місце 

- баскетбол    юнаки - 5 місце,      дівчата - 3 місце 

- волейбол    юнаки - 5 місце,      дівчата - 4 місце 

- шахмати     4 місце 

- легкоатлетичний крос           5 місце  

 

2. Виконання обсягів державного замовлення. 
  

 Маємо ліцензію на 9 робітничих професій. 

 Учнівський контингент формувався згідно з Правилами прийому на 

навчання до Свалявського професійного будівельного ліцею та з врахуванням 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

 Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2017-2018 

навчальний - 165 чол., прийнято на навчання 145 чол., що становить 87,9%. 

 Значне місце в виконанні плану держзамовлення займає 

профорієнтаційна роботи всього колективу нашого закладу. З метою 

популяризації робітничих професій, залучення випускників шкіл на навчання 

педагогічні працівники ліцею протягом навчального року систематично  

бувають в школах району, виступають з презентаціями, розповідають про  

важливість робітничих професій в нашому житті, про правила прийому, умови 

навчання та відпочинку. 

 Традицією щороку в ліцеї проводиться День відкритих дверей спільно з 

працівниками Свалявського районного центру зайнятості, роботодавцями, 

представниками громадськості. 
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 На сайті ліцею працює «Віртуальний профорієнтаційний кабінет». В 

громадсько-побутовому корпусі оформлено інформаційний стенд на допомогу 

абітурієнту. 

 Протягом 2017-2018 навчального року навчання здійснювалося за такими 

професіями: 

 - електрогазозварник; 

 - слюсар із складання металевих конструкцій, електрогазозварник; 

 - маляр, штукатур; 

 - електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж та електроустаткування; 

 - слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів; 

 - обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп′ютерного 

набору. 

 Навчатися за професіями столяр будівельний, паркетник; швачка, 

кравець; адміністратор, портьє, як і минулого навчального року, не було 

бажаючих.  

 Контингент учнів ліцею станом на 01.06.2018 р. складає 406 чол., з них: 

 - на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої 

освіти - 378 чол.; 

 - на базі повної загальної середньої освіти - 28 чол. 

 30 червня поточного року наш  навчальний заклад закінчують 158 чол. 

 Втрата контингенту становить 11 чол., які були відраховані з різних 

причин: 

 - 1 учень в зв′язку зі зміною місця проживання; 

 - 2 учні повернулися для продовження навчання в школу; 

 - 8 учнів відраховані  за невиконання навчальних планів і програм. 

 Проблемним залишається   працевлаштування випускників, яких не 

влаштовує або заробітна плата, або графік та умови роботи. 

 

3. Фінансово-господарська діяльність 
 

 Фінансування Свалявського професійного будівельного ліцею 

здійснюється з обласного бюджету та додаткових джерел: коштів, отриманих 

від виробничої діяльності, від надання послуг населенню, випуску продукції в 

навчальних майстернях. 

 За період з 01.05.2017 р. по 31.05.2018 р. на рахунок спеціального фонду 

надійшло 205 247 грн.86 коп., в т.ч.: 

 - від виробничої практики  - 178 488 грн.86 коп.; 

 - надані населенню послуги  -   21 568 грн.00 коп. 

 - інші надходження   -     3 871 грн.00 коп. 

 Значна частина цих коштів використалася на покращення матеріально-

технічної бази. 
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 Протягом звітного періоду не виникало заборгованості  по виплаті 

стипендії учням,  оплаті комунальних послуг, за енергоносії, продукти 

харчування для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

 Заробітна плата виплачувалися своєчасно, в межах коштів виплачувалася 

працівникам премія про професійних свят, щорічна грошова винагорода, 

допомога на оздоровлення. 

 Всі розрахунки з установами, постачальниками послуг та товарів, 

відрахування до бюджету здійснюються вчасно, заборгованості не маємо.  

 Перевищень  лімітів споживання  енергоносіїв за звітний період не було. 

 Вся фінансова та статистична звітність подавалася вчасно, без порушень 

встановлених термінів. 

 

4. Стан матеріально-технічного забезпечення закладу 
 

 Для здійснення освітньої діяльності  Свалявський професійний 

будівельний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу, яка  

систематично поповнюється, оновлюється та  використовується ефективно, за 

призначенням. 

 За звітний період за рахунок загального фонду було придбано: 

 1. Вогнегасники    - 11 шт.   на суму   3130-00 грн. 

 2. Банер     -   1 шт.   вартість  1464-00 грн. 

 3. Болгарка    -   1 шт.   вартість  1800-00 грн. 

 4. Електродриль    -   1 шт.   вартість    850-00 грн. 

 5. Брезентові фартухи 

     для газозварників   -  10 шт.  на суму   1090-00 грн. 

 6. Матраци ватні    -  50 шт.  на суму     8493-00 грн.  

 7. Акумулятор 6CM-75  -    1 шт.  вартість   2170-00 грн. 

 8. Інструменти газозварника     на суму      905-00 грн. 

 9. Клавіатури (для лабораторії 

 ОКН)     -     6 шт.  на суму 990-00 грн. 

10. Мишки до комп’ютерів  -    10 шт.  на суму    1350-00 грн. 

Загальна сума складає 19 902 гривні. 

 За рахунок спец. коштів придбано: 

  1. Електродриль    -    4 шт.  на суму    2288-00 грн. 

  2. Електрична шліф машинка -    4 шт.  на суму    2518-00 грн. 

  3. Робочий одяг 

      для газозварників (куртки,  

      костюми)       на суму    6350-00 грн. 

  4. Столярний набір   -   2 шт.  на суму    3800-00 грн. 

  5. Набір інструментів   -   5 шт.   на суму    4380-00 грн. 

  6. Інструменти(ковші, мастерки, 

      молотки, коловорот…)     на суму    2626-00 грн. 
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  7. Автомобіль Москвич 2137 

      (для навчання слюсарів з 

      ремонту автомобілів  -   1 шт.  вартість   11130-00 грн.  

  8.  Насоси (в котельні)  -   2 шт.  на суму  24880-00 грн.  

  9. Автоматика КАРЕ   -   1  шт.  вартість   4765-00 грн. 

10. Магнітна дошка  учбова 

      в кабінет української мови та 

      літератури    -   1 шт.  вартість    2120-00 грн. 

11. Кришки для учнівський столів - 15 шт.  на суму     3300-00 грн. 

12. Меблі в кабінет комірника    на суму     5120-00 грн. 

13. Комплект (спинка,сидіння) 

      для стільців    -   7 шт.  на суму       490-00 грн. 

14. Проектор acer    -   1 шт.                вартість      8215-00 грн. 

15. Стільці для кабінету   -  31 шт.  на суму     10695-00 грн. 

      спецтехнології автослюсарів 

Загальна сума 92 677 гривень. 

 Виконано ремонтні роботи в навчальному, громадсько-побутовому 

корпусах, гуртожитку, їдальні, майстернях та котельнях на загальну суму  

139 877 грн.01коп., з яких 70 тис. 963 грн.88 коп. - з загального фонду, 68 

тис.913 грн.13 коп. - з спец.фонду. 

 В коридорі 2-го поверху навчального корпусу замінено вікна на суму 

49246 грн.03 коп. 

 Планується заміна вікон в коридорі 3-го поверху навчального корпусу. 

Замовлено вікна на суму 66 080 грн.06 коп. 

 Також нашому навчальному закладу виділено кошти (субвенція) в сумі 

961 тис.700 грн. для оновлення матеріально-технічної бази. Ці кошти будуть 

використані згідно попередніх заявок майстрів виробничого навчання, які ми 

подавали  до департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації. 

 

  

5. Організація навчально-методичної  роботи 
 

 Методична робота в ліцеї проводилася згідно Єдиного плану методичної 

роботи.   

 План обговорюється на засіданні педагогічної ради та затверджується 

директором ліцею.   

 Педагогічний колектив ліцею продовжував  працювати над методичною 

проблемою «Підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів 

виробничого навчання, як ефективний засіб удосконалення навчально-

виробничого  та виховного процесів». За звітній період з метою удосконалення 

науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів 

проводилися: 

 засідання педагогічної ради; 
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 педагогічних семінарів; 

 засідання методичних комісій; 

 наради при директорові; 

 інструктивно-методичні наради; 

 відкриті уроки та виховні заходи. 

 Важливе місце в структурі методичної роботи належить організації 

діяльності методичних комісій. Протягом звітного періоду  працювали  п’ять 

методичних комісій. Кожна методична комісія працювала над проблемою, 

пов'язаною з основною проблемою, над якою працює весь педагогічний 

колектив. Відкриті заходи проводилися згідно планів роботи методичних 

комісій. 

     У навчальному році кожною методичною комісією проведено по 11 

засідань, на яких розглядали, вносили зміни, доповнення до  робочих 

навчальних  програм  Державних стандартів,  аналізували результати 

виконання комплексних кваліфікаційних завдань із професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки під час проведення І, ІІ етапів атестаційної 

експертизи, визначали заходи щодо ліквідації типових помилок, недоліків.  

   Обговорювали відкриті уроки та виховні заходи, детальні програми 

виробничої практики, завдання для проведення кваліфікаційної атестації, 

державної кваліфікаційної атестації,  результати проведення директорських 

контрольних робіт, ділилися досвідом роботи, виступали з доповідями, 

аналізували взаємовідвідування уроків, вносили пропозиції щодо поліпшення 

навчально-виробничого процесу, розглядали, обговорювали  методичні розробки 

та напрацювання  окремих викладачів. 

         Методичною комісією викладачів та майстрів із спеціальності 

електрогазозварник, електромонтажник, автослюсар у 2017/2018 навчальному 

році  проведені відкриті уроки викладачами та майстрами виробничого 

навчання (Дарчі О.І., Дрозд І.І., Бобаль М.М., Похил В.В.), вивчався досвід  

викладача Липчака С.Ю. про впровадження у вивчення нових матеріалів і 

технологій по спеціальності «Електрогазозварник», обговорювалися доповіді, 

брали участь у вебінарах при засіданні обласної секції електромонтажників та  

обговоренні стандартів із спеціальності «Електрогазозварник». Майстер в/н 

Дарчі О.І. та викладач Липчак С.Ю. взяли участь у розробці програм із 

спецтехнології та виробничого навчання . 

 Методична комісія викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого 

навчання за спеціальністю обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, ОКН 

працювала над проблемою: «Сучасні методи  та інноваційні технології 

навчання - важливий фактор  для підвищення якості професійної підготовки  

майбутніх кваліфікованих робітників». 

  Протягом звітного періоду члени методкомісії брали участь у обласних 

конференціях, семінарах у режимі онлайн.      

          Майстрами виробничого навчання Плоскіна Е.С., Партека Б.О., Курчак 

М.Д. Лендєл М.М. проведено відкриті уроки з виробничого навчання, 
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основною метою проведення яких було використання  сучасних методів  та 

інноваційних технологій навчання.   

 Проведено олімпіади і тиждень  з професії. В рамках тижня практичний 

психолог Легеза К.Ю. та майстер в/н Курчак М.Д. провели тренінг «Створюй, 

спілкуйся та поважай; кращий  Інтернет починається з тебе».  

 Надруковано в журналі «Профтехосвіта» методичну розробку уроку 

виробничого навчання майстра в/н Лендєл М.М. Відправлено для публікації у 

журналі «Профтехосвіта» методичну розробку уроку виробничого навчання 

майстра в/н Курчак М.Д. Майстер в/н Лендєл М.М. стала лауреатом конкурсу: 

Панорама творчих уроків 2017 «Сучасний урок: нові форми» і була 

нагороджена грамотою. 

          Методична комісія  викладачів і майстрів виробничого навчання  

професій будівельного  профілю у 2017/2018 н.р.  працювала  над вирішенням 

методичної проблеми  “Підвищення ефективності уроків теоретичного та 

виробничого навчання шляхом проведення  їх за нестандартними методами”. 

Основними завданнями роботи були: 

- розробка та впровадження інноваційних нестандартних методів 

навчання у навчально-виробничий процес; 

-  розробка   комплектів  комплексних кваліфікаційних завдань та робіт з 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки професій 

«Штукатур», «Маляр» у відповідності до критеріїв оцінювання Державного 

стандарту ПТО; 

- підвищення ефективності та якості рівня засвоєння навчального 

матеріалу шляхом виявлення  та застосування індивідуальних творчих 

здібностей кожного учня; 

- вивчення досвіду кращих викладачів і майстрів виробничого навчання 

області та запровадження елементів досвіду на уроках; 

- комплексно-методичне забезпечення уроків професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки; 

- використання інформаційно-комунікативних засобів навчання у 

навчально-виробничому процесі. 

 Викладачами та майстрами виробничого навчання були проведені 

заплановані відкриті уроки ( Гештень Н.Ф . Бобаль Г.І., Козар В.М.) та 

заслухано і обговорено доповіді.          

 Методична комісія природничо-математичних підготовки  продовжує 

працювати над проблемою «Розвиток творчих здібностей, пізнавальної 

активності учнів шляхом впровадження інноваційних методів навчання».      На 

засіданнях методкомісії обговорено доповіді та відвідані відкриті уроки у 

Дьолог В.В. Лакатош В.В. Гісем Л.В. Лендєл М.М.     Проведено круглі столи, 

на яких обговорено теми: «Особливості компетентнісно -  орієнтованого 

навчання природничо-математичних предметів» та «Самоосвітня діяльність 

викладача». Проведені тематичні лінійки. Проведено діагностичні контрольні 

роботи з фізики, хімії, математики для моніторингового дослідження рівня 
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навченості учнів І курсу за базову середню школу. Результати обговорено на 

засіданнях методичної комісії та педагогічної ради ,  розроблені і затверджені 

заходи щодо ліквідації прогалин в навчальних досягненнях учнів за базову 

середню школу. За результатами контрольних робіт можна зробити висновок, 

що рівень знань, умінь та навичок учнів з математики в основному відповідає 

вимогам Державного стандарту середньої освіти. 

         Щороку проводиться аналіз вхідного діагностування знань учнів І року 

навчання, аналіз відвіданих уроків, проведених письмових робіт, усного 

опитування учнів, результатів олімпіад.  

 Методична комісія викладачів суспільно-гуманітарної підготовки 

продовжує працювати над методичною проблемою «Підвищення якості знань 

учнів шляхом активізації розумової діяльності учнів». Згідно плану роботи на 

навчальний рік були проведені відкриті уроки викладачами: Попович Н.Ю., 

Дувалко О.О., Попович М.М., Добоній Ю.Ю.,  Попович І.В. Проведено 

Тиждень української мови та літератури, День писемності, тематичні лінійки та 

виховні заходи. Дувалко О.О. та Добоній Ю.Ю. ділилися педагогічним 

досвідом роботи з колегами області в режимі онлайн . 

Викладачі  та майстри виробничого навчання є учасниками  творчих груп з  

розробки зошитів для виконання лабораторно-практичних робіт, комплексних 

кваліфікаційних завдань, посібників. Активно працює Школа молодого 

педагогічного працівника для надання методичної допомоги молодим 

працівникам. 

 Педагогічним колективом нашого закладу приділяється увага роботі із 

здібними та обдарованими учнями. В ліцеї щороку проводиться І етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з усіх предметів загальноосвітньої 

підготовки.  

 В 2017/2018 навчальному році наші учні взяли участь у районних 

олімпіадах і показали такі результати: Екологія - 3 місце (Белей М.М.), 

Інформатика - 3 місце (Лендєл М.М.), Економіка - 1 місце (Гулович Н.Г.), 

Інформаційні технології - 3 місце (Курчак М.Д.)  Учні беруть участь у 

випробуваннях зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної 

кампанії 2018 року. Традиційно педагогічний колектив нашого ліцею активно 

долучається до підсумкових методичних та профорієнтаційних заходів, які 

щорічно організовує НМЦ ПТО у Закарпатській області разом з департаментом 

освіти і науки ОДА. 

 

 

6. Якісний склад педагогічних працівників. 

Наявність та робота з кадровим резервом 

 
 Керівний та педагогічний склад ліцею сформований  згідно з штатним 

розписом. Навчально-виховний   процес в ліцеї здійснюють : 15 майстрів 
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виробничого навчання, 15 викладачів загальноосвітніх дисциплін, 13викладачів 

спеціальних дисциплін. На даний час в ліцеї 7 майстрів виробничого навчання 

працюють за 14 тарифним розрядом, 2 майстра виробничого навчання - за 11 

тарифним розрядом, 2 майстриа виробничого навчання працюють за 12 

тарифним розрядом, 2 - за 13 тарифним розрядом. Три майстра  виробничого 

навчання мають  педагогічне звання «майстер виробничого навчання 2 

категорії». 

 В 2017-2018 навчальному році атестовано сімнадцять  педагогічних 

працівників: 

 - 2 викладачі спецдисциплін підвищили кваліфікаційну категорію, 1 

підтвердив кваліфікаційну категорію; 

 - 3 майстрам   виробничого навчання встановлено 14 тарифний розряд. 

         - 2 майстрам  в/н присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання 2 категорії» і 1 майстер в/н підтвердив педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання 2 категорії»; 

         - 1 викладачу присвоєно вищу категорію та 5 викладачів підтвердили 

кваліфікаційну категорію та педагогічне звання ; 

         - 1 викладач загальноосвітніх дисциплін підвищив кваліфікаційну 

категорію; 

 Курси підвищення кваліфікації в 2017-2018 навчальному році пройшли 13 

майстрів виробничого навчання, 7 викладачів загальноосвітніх дисциплін, 7 

викладачів спеціальних дисциплін. Також заступник директора з навчально-

виховної  роботи Герко М.В. пройшла І-ий етап курсів підвищення кваліфікації 

в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти в м. Київ та 

старший майстер Похил В.В. - при Білоцерківському інституті.   

 Залишається проблемним питання заміщення вакантних посад майстрів 

виробничого навчання. 

 Проводиться робота з кадровим резервом. 

  

7. Наявність колективного договору та його виконання 
 

 В ліцеї діє Колективний договір, умови якого  адміністрацією ліцею 

виконуються. 

 Скарг або зауважень з боку працівників або первинної профспілкової 

організації на неналежне виконання колективного договору за звітний період не 

було зафіксовано. 

 

8. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо 

створення та забезпечення умов праці працівників 
 

 Дирекцією ліцею систематично контролюється стан дотримання всіх 

законодавчих актів України, умов Статуту ліцею та колективного договору, 
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створюються здорові, безпечні умови праці і навчання учасників навчально-

виховного процесу. 

 В ліцеї є затверджені і введені в дію інструкції з охорони праці для учнів 

та працівників, з якими всі ознайомлені. 

 Відповідні інструкції розміщені в навчальних кабінетах, майстернях та 

службових приміщеннях. 

 Систематично проводяться інструктажі з техніки безпеки. 

 Згідно Положення в ліцеї дії триступенева система контролю. 

 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 

освіти України в ліцеї виконуються. 

 За звітний період випадків травматизму або порушень правил техніки 

безпеки учнями та працівниками не було. 

 

9. Стан виконавської дисципліни 
 

 Статистична звітність подавалася вчасно. Квартальні, річні звіти 

здавалися без порушень термінів. 

 У встановлені терміни виконуються накази департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації, навчально-методичного центру 

ПТО в Закарпатській області, приписи та накази по ліцею. 

  

 

10. Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік 

 
   З метою забезпечення  регіональної потреби конкурентоспроможних 

робітників, створення умов для здобуття робітничих професій відповідно до 

інтересів, здібностей, підвищення рівня їх кваліфікації та перепідготовки 

відповідно до умов виробництва педагогічний колектив вважає за необхідне 

вирішувати проблеми: 

 1. Підвищити рівень працевлаштування випускників. 

 2. Забезпечити підвищення якісного складу педагогічних працівників. 

 3. Забезпечити професії фахівцями високої кваліфікації. 

 4. Покращити інформаційно-комунікаційне забезпечення. 

 5. Впроваджувати в навчально-виробничий процес науково-технічні 

досягнення та новітні технології. 

 6. Сприяти розвитку рівня освітніх послуг з професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до вимог ринку праці. 

 7. Впроваджувати дієву системи внутрішнього контролю за рівнем 

навчальних досягнень учнів, виявленням прогалин знань, їх узагальнення та 

прийняття заходів щодо підвищення якості. 

 8. Працювати над запровадженням нових робітничих професій, які 

користуються попитом на ринку праці. 
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 9. Сприяти збільшенню доходів від випуску продукції  у навчально-

виробничих майстернях та від виробничої практики на підприємствах, надання 

послуг населенню. 

 10. Посилити співпрацю із підприємствами - замовниками кадрів з метою 

оновлення матеріально-технічної бази. 

      Якісна освіта має навчати з випередженням, а також формувати людину, 

спроможну передбачити й проектувати власне майбутнє. 

 

 
 

Директор ліцею                  М.І.Гулович 

 

        Звіт обговорено на 

        загальних зборах колективу 

        Протокол №____ 

        від «___»__________2018 р. 
 


