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Шановні колеги!
Закінчується навчальний рік, тому ми сьогодні маємо можливість підвести
підсумки роботи всього нашого колективу й моєї, як директора, зокрема.
На протязі 2016-2017 навчального року колектив ліцею працював на
виконання завдань поставлених в Законах України «Про освіту», «Про
професійно-технічну освіту», чинних законодавчих актах, які регламентують
діяльність ПТНЗ, реалізуючи державну політику по реформуванню професійнотехнічної освіти, виходячи із економічних змін в суспільстві, сучасних вимог до
соціального партнерства із замовниками освітніх послуг з підготовки робітничих
кадрів.
Навчально-виховний процес в навчальному закладі здійснювався у
відповідності до Плану роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого
педагогічною радою, на підставі затверджених навчальних планів, програм,
штатного розкладу та бюджетного кошторису.
Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних
планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо
обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях
педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома
колективу на інструктивно-методичних нарадах та висвітлювалась на сайті
навчального закладу. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в
питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система
внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу
бюджетних надходжень.
Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних
галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із
важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту
населення.
В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону
України «Про професійно-технічну освіту» - є задоволення потреб економіки
країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.
Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями й навичками, що
ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та
високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного
розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють
сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях
виробництва.
Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує
нових підходів до організації його діяльності.

У своїй діяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності й плановості
– це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного
процесу.
Держава ставить перед нами завдання: підготувати висококваліфікованих
робітників, конкурентоспроможних на сучасному регіональному ринку праці,
виховати фізично здорову, творчу особистість, здатну знайти своє місце в
складних умовах ринкової економіки та приймати самостійні рішення.
Основне та головне завдання, яке нами реалізувалось – це передусім надання
нашим учням якісної повної середньої та первинної професійної освіти за трьома
ліцензованими професіями, з яких ведеться підготовка в нашому ліцеї та
позачергова атестація двох професій: електрогазозварник, рихтувальник кузовів;
муляр, штукатур, лицювальник-плиточник. Для того, щоб виконати ці завдання, я,
як керівник ліцею, в своїй діяльності особливу увагу звертав на наступні кроки:
1. Виконання обсягів державного замовлення
Формування учнівського контингенту навчальним закладом здійснюється у
відповідності до правил прийому, розроблених на основі «Типових правил
прийому учнів до професійно-технічних навчальних закладів України»,
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №
449, обговорених і схвалених педагогічною радою ліцею 11 листопада 2016 року
протокол №3 та погоджених директором департаменту освіти і науки
Закарпатської облдержадміністрації.
Робота з професійної орієнтації проводиться у різних формах. Це, зокрема,
закріплення викладачів та майстрів виробничого навчання за школами міста та
його району для проведення зустрічей-бесід з учнями; проведення «Дня відкритих
дверей» з виставкою технічної творчості; покази концертів художньої
самодіяльності та розповсюдження інформаційного матеріалу про навчальний
заклад.
Ліцей бере активну участь у проведенні «Ярмарок вакансій професій», які
проводяться разом з районним центром зайнятості населення, співпрацює із
засобами масової інформації.
Для організації проведення прийому учнів до ліцею створюється приймальна
комісія. Склад приймальної комісії та графік її роботи затверджуються наказом
директора ліцею. До складу приймальної комісії входять адміністрація закладу,
найбільш досвідчені педагогічні працівники. Очолює приймальну комісію
директор ліцею.
Прийом учнів до навчального закладу проводиться шляхом співбесіди, а при
наявності конкурсу – на конкурсній основі. Зарахування до ліцею оформляється
протоколами приймальної комісії та затверджуються наказом директора.
Формування контингенту учнів відбувається згідно заявок підприємствзамовників на підготовку кваліфікованих робітників.
План набору регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на
2016 – 2017 навчальний рік (розглянутий і погоджений на засіданнях регіональної
ради професійно-технічної освіти обласної державної адміністрації від 03.06.2016
року та постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури,
духовності, молодіжної політики, фізичної культури і спорту, національних
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меншин та інформаційної політики від 14.06.2016 року) виконаний на 100% . На І
курс було зараховано 90 учнів.
Станом на 01.09. 2016 р. в ліцеї контингент учнів склав 266 осіб, в тому числі
з професій:

8

Всього: 266

Назви професій відповідають Державному класифікатору професій, прийом
учнів здійснюється в межах ліцензованого обсягу.
Особливе занепокоєння викликає питання відрахування учнів. Так протягом
минулого навчального року відраховано 6 учнів, що становить 2,3% від
контингенту, що менше ніж 2015-2016 н.р. на 1 особу. Відрахування учнів
проводиться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого
процесу у ПТНЗ, Статуту ліцею, на підставі рішення педагогічної ради. Необхідно
відмітити, що по відношенню до минулого н.р. робота майстрів в/н та класних
керівників з питання збереження контингенту в цілому покращилась, що можна
вважати на задовільному рівні. Однак на жаль, традиційним питанням
педагогічних рад залишалося питання відрахування учнів.
В цілому за навчальний рік відрахування є в більшості груп, але частина
майстрів та класних керівників замість постійної щоденної роботи з учнями
вважають єдиним шляхом виховного впливу – відрахування. Так, в групах
МШЛП -31 (класний керівник Гудь Н.І., майстер в/н Орос І.О.) відраховано 2
учні; в групах ЕГЗРК-12 (класний керівник Ісак М.Ю., майстер в/н Кручаниця
І.О.), ЕМ-13 (класний керівник Сочка М.І., майстри в/н Бокотей Г.П., Біров В.В.),
ЕГЗРК-22 (класний керівник Мельник І.М., майстер в/н Михайлянич І.М.) та ЕМ23 (класний керівник Воробканич В.І., майстер в/н Кивеждій В.А.) відраховано
по 1 учню.
На відміну від перелічених, у 4 навчальних групах не було протягом
року жодного відрахування: МШЛП -11 та 21 (класні керівники Лугош В.Д. та
Біров І.І., майстри в/н Катринець А.І. та Попович І.О.), ЕГЗРК-32 (класний
керівник Біров О.І., майстер в/н Скоблей Є.Є.) та ЕМ-33 (класний керівник Білей
В.Й., майстри в/н Станинець С.Й., Цогла М.О.)

Враховуючи сказане, необхідно в 2017-2018 навчальному році більш активно
застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання,
залучати їх до роботи у предметних гуртках, гуртках технічної творчості,
знаходити нові підходи до виховання молоді.
Проблемним залишається питання відвідування учнями навчальних занять.
Відповідно до Закону України «Про освіту» та на виконання наказу МОН України
від 04 вересня 2003 року №595 «Про вдосконалення постійного контролю за
охопленням навчанням і вихованням дітей», з метою забезпечення
конституційного права громадян на здобуття професійно-технічної освіти та
вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням
учнів, в ліцеї здійснюється контроль за відвідуванням учнями ліцею. Класні
керівники, майстри виробничого навчання у журналах теоретичного, виробничого
навчання заповнюють щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків,
підбиваючи підсумки відвідування щомісяця. Крім того, в ліцеї ведуться журнали
контролю, кожного дня староста відмічає відсутніх на уроках за допомогою
щоденних рапортичок.
Найкращі показники щодо відвідування занять учнями в групах ЕМ-13 та
ЕМ-23 в яких пропуски без поважних причин майже відсутні. Однак, незважаючи
на зазначену роботу, в групах МШЛП-31 та МШЛП-11 кількість пропусків без
поважних причин залишається великою і складає в середньому від 6 до 10 годин
на одного учня.
З метою недопущення пропусків без поважних причин в поточному
навчальному році необхідно забезпечити на кожному уроці контроль відвідування
учнями навчальних занять, у кожному конкретному випадку відсутності учнів на
заняттях невідкладно з'ясовувати причини, встановлювати місце перебування
дитини, інформувати батьків або осіб, які їх замінюють. У разі, якщо причиною
невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі надавати
психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації. У
випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує ліцей без
поважних причин, залучати до виховної роботи з ним комісію у справах
неповнолітніх, а у разі необхідності до працівників Іршавського відділу поліції
Випуск кваліфікованих робітників, направлення їх на виробництво
здійснюється згідно з договорами з підприємствами.
У 2016 році випущено 115 учнів, з яких працевлаштовані 90 учнів (78,3%),
та продовжили навчання у ВНЗ – 3 учні (2,6%), а також 30 червня завершать
навчання 85 учнів, які теж будемо працевлаштовувати.
2. Організація навчально-виховного процесу в ліцеї
Робота
дирекції та педагогічного колективу ДПТНЗ «Білківський
професійний аграрний ліцей» в 2016-2017 навчальному році була направлена на
забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників у
відповідності до регіональних та місцевих потреб ринку праці згідно Законів
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про
організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ.
Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення
навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ліцею
на 2016-2017 навчальний рік, погодженого педагогічною радою ліцею протокол

№1 від 31 серпня 2016 року і затвердженого директором ліцею. План визначає усі
напрямки діяльності навчального закладу та проблеми, над якими працює
колектив у поточному навчальному році.
Зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання
визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними
програмами.
У звітному періоді в ліцеї середньорічний контингент складає 255 учні,
укомплектовано 9 груп на основі базової загальної середньої освіти, які
здобувають
професії «електромонтер з ремонту і обслуговування
електроустаткування, водій автотранспортних засобів (категорія "С")»;
«електрогазозварник, рихтувальник кузовів»; «муляр, штукатур, лицювальникплиточник».
Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до
Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійнотехнічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 30.05.2006 р. № 419. Відповідно до нього розроблено план
роботи на навчальні роки, затверджуються розклади занять та режим роботи
ліцею. План визначає усі напрямки діяльності навчального закладу та проблеми,
над якими працює колектив у поточному навчальному році. Його обговорено на
засіданні педагогічної ради та затверджено директором.
Робочі навчальні плани з професій затверджені в 2014 та 2015 роках, на
основі яких розроблені робочі навчальні програми з предметів загальноосвітньої,
загально-професійної,
професійно-теоретичної
та
професійно-практичної
підготовок, поурочно-тематичні плани, плани уроків,
плани виробничого
навчання на місяць, плани навчально-виробничої діяльності на квартал, на
півріччя.
Відповідно до розподілу обов’язків між керівниками у ліцеї здійснюється
поточний, проміжний і вхідний контроль знань, умінь і навичок учнів та контроль
за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання. Для визначення рівня
навчальних досягнень учнів проводяться директорські контрольні роботи із усіх
предметів. За результатами внутріліцейного контролю періодично видаються
накази. Питання з організації навчально-виробничої діяльності, які потребують
колективного аналізу й рішення виносяться на обговорення методичних комісій,
педагогічну раду ліцею, що відображено в протоколах засідань.
Виробнича практика проводиться на підприємствах і організаціях згідно
укладених договорів, на підставі двосторонніх угод. Переважна кількість учнів
забезпечуються сучасними робочими місцями, які відповідають санітарним
вимогам, вимогам охорони праці, на яких є можливість працювати на новому
технологічному обладнанні.
В цілому організація і здійснення навчально-виробничої діяльності
відповідає вимогам Положення про організацію навчально-виробничого процесу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №419.
Виховна робота ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» має чітку
організаційну систему і проводилась згідно з річним планом роботи педагогічного
колективу на 2016-2017 навчальний рік. Виховна робота з учнями будувалася за
напрямками: організаційні заходи; національно-патріотичне-виховання; духовно-

моральне виховання; трудове виховання;правове виховання; естетичне виховання;
екологічне виховання; формування здорового способу життя. Пріоритетним
напрямком виховної роботи з учнями було громадянсько-патріотичне виховання.
Згідно річного плану роботи педагогічного колективу на 2016-2017 рік у ліцеї
було проведено 13 предметних тижнів, 4 тижні професій та тиждень
профорієнтації.
Було проведено традиційні ліцейні свята: День Знань, День працівника
освіти, Новорічні свята, 8 Березня, Воскресни, писанко!
Слід відзначити активну роботу
викладача історії Лугоша Вадима
Дмитровича, який провів багато виховних заходів, зокрема національнопатріотичного спрямування, це: до Дня партизанської слави проведено годину
історичної пам’яті «А пам’ять народу не меркне»; до Дня визволення України від
фашистських загарбників проведена інформаційно-пізнавальна лекція «День
визволення України від фашистських загарбників»; до Дня Гідності та Свободи
були проведенні години спілкування на теми: «Хоробрі серця», «Україна гідна
свободи».
23 січня проведено урок-бесіду «День Соборності України». Метою даного
заходу було виховання в підростаючого покоління патріотичного ставлення до
Батьківщини, громадянської гідності за майбутнє своєї країни. Знаковою подією
було те, що на урок Вадим Дмитрович запросив гостів. Це:
 учасник бойових дій в АТО, боєць 128 гірсько-піхотної бригади –
Владімирцев Михайло Михайлович;
 активні учасники волонтерського руху – Палюх Василь та Мешко Ярослав.
- в рамках заходів із відзначення 78-ї річниці проголошення Карпатської
України в ліцеї проведено інформаційну годину «Карпатська Україна», проведено
урок-лекцію "Карпатська Україна. Сторінки історії" , 11 квітня до Міжнародного
дня визволення в’язнів фашистських концтаборів» в ліцеї було проведено урокбесіду «Пекло на землі».
Однією із важливих подій за цей навчальний рік було те, що за ініціативи
викладача історії Лугош В.Д. та учнівського самоврядування було організовано
благодійну допомогу воїнам АТО. У ліцеї було створено пункт збору всього
необхідного. Учні та педагоги назносили гори консервації, теплих шкарпеток,
круп, миючих засобів, шампунів, зубної пасти, вологих серветок, одноразових
бритв для гоління тощо. Також із подарунками дівчата групи МШЛП-31
відправили листи нашим Героям. За таку вагому підтримку в знак вдячності бійці
АТО подарували ліцею український прапор зі своїми автографами та словами
подяки і побажань. Його ви можете побачити на другому поверсі навчального
корпусу ліцею.
Свій значний внесок у виховну роботу ліцею вніс викладач інформатики
Сочка М.І., який неодноразово демонстрував учням фільми національнопатріотичної тематики і майже ні один виховний захід не пройшов без його участі.
Протягом року активними учасниками виховного процесу були члени
учнівського самоврядування, які працювали відповідно до річного плану роботи
Ради учнівського самоврядування, який у цьому навчальному році виконали у
повному обсязі. З детальним звітом про роботу учнівського самоврядування
можна ознайомитися на сайті нашого ліцею.

Протягом року у ліцеї працювало 6 гуртків: «Ліцейний вісник» (керівник
Сочка М.І.); спортивна секція «Футбол» (керівник Біров І.І.), гуртки техтворчості
«Автомобіліст» (керівник Мельник І.М.), «Гіпсокартонщик» (керівник Зейкан
Ю.І..), «Будівельник» (керівник Попович І.О.), «Штукатур» (керівник Орос І.О.).
Результативністю їхньої роботи за рік є вироби, макети тощо, з якими кожен
бажаючий може ознайомитися у профорієнтаційному кабінеті ліцею.
Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Також, у ліцеї двічі
на навчальний рік проводяться батьківські збори. Класні керівники та майстри
виробничого навчання ведуть спостереження за учнями з девіантною поведінкою,
проводять індивідуальні бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів
вдома.
Тісно співпрацює ліцей з працівниками служби у справах дітей, та
працівниками Іршавського відділу поліції. 9 лютого 2017 року відбулась зустріч
з інспектором з ювенальної превенції Іршавського ВП старшим лейтенантом
поліції Горзов Яною Василівною, дільничними офіцерами поліції: капітаном
поліції – Семак Олесею Юріївною та лейтенанти поліції – Леньо В.М. та Гольча
В.І. зустріч проводилась в рамках проведення профілактики правопорушень.
Можна багато перераховувати виховних заходів, проведених викладачами та
класними керівниками ліцею, але можна з упевненістю сказати, що план виховної
роботи педагогічного колективу на 2016-2017 навчальний рік виконується в
повному обсязі.
Весь навчально-виховний процес в ліцеї висвітлюється регулярно на вебсторінці ліцею.
Згідно з річним планом роботи ліцею, педагогічний колектив працював над
єдиною методичною проблемою «Формування професійних компетентностей
кваліфікованих робітників через раціональне поєднання традиційних та
інноваційних методів навчання».
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного
керівництва методичною роботою було затверджено склад педагогічної та
методичної рад, визначено та затверджено структуру та форми методичної
роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та
затверджено плани роботи методичної та педагогічної рад, інструктивнометодичних нарад, методичних комісій, творчих груп, психолого-педагогічного
семінару, шкіл - педагогічної майстерності та молодого педагога, графіка
відкритих уроків та позакласних заходів, інструктивно-методичних нарад на
2016-2017 навчальний рік.
Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 13 засідань
педагогічної ради ліцею: 6 планових і 7 позачергові. Слід відмітити високу
підготовку членів педагогічної ради до засідань: виступи носять змістовний
характер, часто супроводжуються презентаціями та конкретними прикладами з
власного досвіду роботи, що стосуються висвітлюваних проблем. Третій рік в
ліцеї діє комісія з контролю за виконанням рішень педагогічної ради, її робота
сприяє більшій результативності прийнятих рішень та своєчасному їх виконанню.

Було проведено 6 планових та 1 позачергове засідання методичної ради, на яких
крім організаційних питань обговорювалися матеріали подані педпрацівниками
для розповсюдження у педагогічній пресі та на конкурс «Панорама творчих
уроків - 2017».
Протягом року діяли 4 методичні комісії. Про їхню роботу можна судити за
багатьма критеріями:
кількістю проведених відкритих уроків та виховних заходів:
1. МК суспільно-гуманітарної підготовки: 5 уроків та 32 виховні заходи;
2. МК природничо-математичної підготовки: 2 уроки та 9 виховних заходів;
3. МК електротехнічних дисциплін: 4 уроків та 8 виховних заходів;
4. МК будівельної промисловості: 2 уроки та 8 виховних заходів.
- числом публікацій на нашому сайті. Якщо проаналізувати роботу нашого
веб сайту, то з початку навчального року у розділі новин розміщено 84 матеріалів.
З них 34 - членами МК суспільно-гуманітарної підготовки, 10 - членами МК
природничо-математичної підготовки, 8 - членами МК електротехнічних
дисциплін, 8 - МК будівельної промисловості та 3 – бібліотекарем, та 21 адміністрацією ліцею.
У 2016-2017 н.р. черговій атестації підлягало 3 особи: 2 викладачі
спецдисциплін та 1 викладач загальноосвітньої підготовки. Успішно атестацію
пройшли всі ці педагоги. За наслідками атестації в цьому році підвищили
категорію (розряд) – 1, підтвердили - 2 педагогічні працівники та присвоєно
педагогічне звання «старший викладач» 1 викладачу.
Протягом року навчальний заклад брав участь в обласних методичних
заходах, а саме:
- Третій обласний фестиваль-конкурс «Воскресни, писанко!», де колектив
ліцею був нагороджений почесною грамотою за активну участь.
Протягом навчального року проводилася активна робота щодо поширення
досвіду роботи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів
закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях.
З червня 2016 року у періодичній педагогічній пресі було опубліковано 5
робіт наших медпрацівників (Слайд 3). Зокрема:
- Журнал «Профтехосвіта» - 1 робота:
 №6, 2016 р. у розділі «Наші ювіляри» - В.І.Білак, «Від минулого до
сучасності. Білківському професійному аграрному ліцею – 50!».
- Науково-методичний збірник НМЦ ПТО у Закарпатській області
«Вісник» - 4 роботи (Слайд 4):
 № 3, 2016 р., Білей В.Й., методична розробка уроку з хімії «Роль вірусів у
природі та житті людини»;
 № 4, 2016 р., Ісак М.Ю., з досвіду роботи «Орієнтація учнів на робітничі
професії на уроках фізики».

Попович І.О. методична розробка уроку виробничого навчання
«Обштукатурення
поверхонь
сухими
традиційними
декоративними
штукатурками»;
 № 1, 2017 р., Мельник І.М., методична розробка уроку з ПДР «Регулювання
дорожнього руху сигналами світлофорів».
Розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах. Протягом року на
Методичному порталі розмістив методичні матеріали та отримав сертифікати
Воробканич В.І. Також отримали сертифікати:
- Жовтень, 2016 рік, Гузинець Н.С. за участь у вебінарі ВГ «Основа» для
педагогів усіх категорій за темою «Практичне використання сучасних
педагогічних технологій»;
- Червень, 2017 рік, Гузинець Н.С.
- Березень, 2017 рік, Сочка М.І.. 3 сертифікати за участь у Всеукраїнському
інтернет-марафоні від ВГ «Основа» та участь у вебінарах для педагогів усіх
категорій за темами «Хмарні сервіси в проектній діяльності», «Мотивація
навчання через мультимедійні ігрові вправи», «GoCamp: як підготувати підлітка
до життя в 21-му столітті»;
- Червень, 2017 рік, Сочка М.І.
- Червень, 2017 рік, Гудь Н.І.
- Травень, 2017рік, Береш О.І. сертифікат видавництва «Ранок» за участь в
авторському семінарі на тему «Сучасний підручник як інструментарій
компетентнісно орієнтованого навчання. Шляхи ефективного впровадження».
У 2016-2017 н.р. на базі навчального закладу проведено 1 засідання обласної
методичної секції заступників директорів з навчально-виробничої роботи, в ході
якого були проведені 4 відкриті уроки (Воробканич В.І., Мельник І.М., Попович
І.О., Скоблей Є.Є.), а також викладач інформатики Сочка М.І. презентував
присутнім можливості Google сервісів та поділився досвідом їх використання у
навчальному процесі; та 4 обласні методичні вебінари:
- засідання методичної секції викладачів української мови та літератури
ПТНЗ області де Гузинець Н.С. ділилася досвідом;
- засідання методичної секції викладачів іноземних мов ПТНЗ області – Гудь
Н.І. ділилася досвідом;
- засідання обласної секції вихователів ПТНЗ – Целлер Н.О. ділилася
досвідом;
- засідання методичної секції педагогічних працівників електротехнічних
професій, де Осуська Л.І. ділилася досвідом проведення лабораторно-практичних
робіт із використанням сучасних педагогічних технологій.
Педагоги ліцею працювали у складі творчих груп:
- Орос І.О. - у складі творчої групи із створення електронної бази сучасного
КМЗ з професії муляр;

- Осуська Л.І. та Цогла М.О. у творчій групі педагогічних працівників із
професії «електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»
щодо створення
електронного навчально-методичного комплексу та
удосконалення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів
професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки;
- майстри в/н та викладачі спеціальних дисциплін нашого ліцею брали участь
у творчій групі з організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед учнів із професії електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
Наші учні цього року, як і попередні роки, брали участь у Всеукраїнській
олімпіаді із загальноосвітніх дисциплін, та на жаль, призових місць ми не маємо.
Також наші учні брали участь: у конкурсі фахової майстерності серед учнів з
професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» де
наш учень Покрівчак Петро зайняв 3-тє місце; наш учень брав участь у ІІ етапі
олімпіади з предмета «Охорона праці» серед учнів ПТНЗ – нажаль, призових
місць нема.
Також такою інноваційною, можна сказати, діяльністю в нашому ліцеї є
випуск Методичного вісника, який виходить з квітня місяця 2017 року. Велике
спасибі педагогічним працівникам, які долучаються до цієї роботи та подають
свої матеріали та напрацювання.
Аналіз методичної роботи дає підставу зробити висновок, що завдання, які
були поставлені перед педагогічним колективом ліцею з удосконалення науковометодичної роботи в основному виконані.
Організація методичної роботи, як і будь-якої роботи взагалі,
потребує постійного вдосконалення. Порівняно з попередніми роками наші
показники покращилися, та все ж таки є певні недоліки.
Але незважаючи на все педагогічний колектив ліцею крокує шляхом
інноваційної діяльності, намагається вийти на новий рівень розвитку системи
методичної роботи, перебуває в стані пошуку нових сучасних технологій
навчання і виховання кваліфікованих робітників.
Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності, створення належних
санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму є основним завданням
адміністрації, педагогічного та учнівського колективів ліцею, які спільними
зусиллями намагаються забезпечити в закладі умови, що сприяють безпеці та
зміцненню здоров’я.
Стан роботи з охорони праці під час навчально-виховного процесу в ліцеї
знаходиться під щоденним контролем директора ліцею .
На початок 2016 / 2017 навчального року були оформлені всі необхідні
акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради 29 серпня
2016 року затверджено план роботи на 2016/2017 навчальний рік, де передбачено
розділ «Охорона праці». Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності,

виробничої санітарії, профілактики травматизму учнів в побуті та під час
навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу, як одна із
пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці»,
«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи
з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти", Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу,
та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих
питань.
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для організації
виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціальноекономічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання
нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям під час навчальновиховного процесу в ліцеї створена служба охорони праці.
З метою створення безпечних умов для навчання перед початком
навчального року комісією затвердженою наказом директора ліцею № 62 від
30.04.2016 року «Про підготовку матеріально-технічної бази ліцею до роботи в
новому 2016/2017 навчальному році та осінньо-зимовий період» до складу якої
входили представники Держпродспоживслужби Іршавського району та
пожежного нагляду було перевірено готовність до 2016 – 2017 навчального року,
про що складено відповідну документацію (АКТ прийому готовності ліцею до
роботи в новому 2016/2017 навчальному році) з дозволами всіх служб на початок
роботи навчального
закладу. Оформлені акти - дозволи на проведення
навчальних занять в кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортивній залі
та акти перевірки на надійність спортивного та ігрового обладнання.
Адміністрацією навчального закладу ведеться робота щодо поліпшення умов
праці та навчання. Проводяться поточні ремонти навчальних кабінетів,
лабораторій, майстерень, спортивної зали та місць загального користування.
У ліцеї проводиться контроль за умовами навчально-виховного процесу з
охорони праці, безпеки життєдіяльності: здійснюється перевірка інженернотехнічних комунікацій, устаткування, електромережі та електрообладнання.
Проте був відсутній оперативно-громадський контроль за дотриманням всіма
службами, посадовими особами, працівниками трудового законодавства,
стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій та інших нормативних актів з
охорони праці. Результати перевірок не доводилися до відома керівника закладу,
та не обговорюються на виробничих нарадах, не розроблялися заходи щодо
усунення недоліків.
Протягом 2016-2017 навчального року педагогічні працівники та учні
прийняли активну участь у проведенні Тижня охорони праці (наказ № 56 від
10.04.2017 року «Про проведення тижня охорони праці» та № 66 від 08.05.2017
року «Про проведення Тижня Безпеки дорожнього руху в ліцеї» під час яких
відбулися різноманітні заходи, спрямовані на попередження учнівського
травматизму.
Поряд з цим у ліцеї проводилась робота з батьками: - батьківські збори з
тематики запобігання невиробничого травматизму серед учнів «Безпека в побуті
для учнів та дорослих».

Але спеціалістами департаменту освіти і науки Закарпатської
облдержадміністрації 4 жовтня 2016 року було проведено перевірку стану роботи
з охорони праці та безпеки життєдіяльності в нашому ліцеї, де було виявлено ряд
недоліків та порушень, які свідчать про недостатню роботу з охорони праці
працівниками та дирекцією ліцею.
У зв’язку цим директором ліцею було видано наказ «Про стан роботи з
охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї» від 20. 12. 2016 р. № 184, яким
зобов’язано створення належних, безпечних умов праці і навчання в ліцеї під час
навчально – виховного процесу. На виконання цього наказу станом на 10 січня
2017 року:
наказом директора ліцею «Про організацію роботи з охорони праці в 2017
році» №2 від 3 січня 2017 року:
- розроблені та затверджені: Положення про службу охорони праці в ДПТНЗ
«Білківський професійний аграрний ліцей», «Положення про організацію роботи з
охорони праці в ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей», «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в
ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей», «Програма навчання
посадових осіб, спеціалістів і робітників з питань охорони праці», «Положення
про розробку інструкцій з охорони праці в ДПТНЗ «Білківський професійний
аграрний ліцей», «Комплексний план заходів щодо організації роботи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на 2017
рік»;
- призначені відповідальні за організацію роботи з охорони праці;
- призначені відповідальні за дотриманням норм і правил техніки безпеки,
виробничої санітарії, пожежної безпеки, забезпечення безпечного стану робочих
місць, інструментів, спортивного обладнання, проведення інструктажів з охорони
праці та безпеки життєдіяльності під час занять та проведенні позаурочних
заходів з учнями;
- затверджено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони
праці;
- затверджено комісію із загального огляду будівель і споруд ліцею;
- затверджено комісію з перевірки знань правил безпечної експлуатації
електроустановок;
- затверджено експертну комісію з перевірки готовності ліцею до експлуатації
навчальних та допоміжних приміщень.
Наказом директора ліцею «Про організацію системи управління охороною
праці в ліцеї» №3 від 3 січня 2017 року:
- розроблено та затверджено положення про систему управління охороною
праці в ліцеї;
- затверджено систему організації роботи та взаємного підпорядкування
працівників з питань охорони праці з структурними підрозділами;
- призначено відповідальними за організацію роботи з питань охорони праці у
підрозділах ліцею.
Наказом директора ліцею «Про організацію оперативного контролю з питань
охорони праці в ліцеї» №4 від 3 січня 2017 року:

- розроблено та затверджено положення про трьохступеневий контроль з питань
охорони праці в ліцеї;
- затверджено комісію оперативного контролю з питань охорони праці.
Наказом директора ліцею «Про перегляд та затвердження інструкцій з
охорони праці, безпеки життєдіяльності» №5 від 3 січня 2017 року переглянуто,
допрацьовано, затверджено, присвоєно новим інструкціям індивідуальний номер,
зареєстровано в журналі реєстрації та видано кожному працівнику.
Як бачимо, завдяки проведеній профілактичній роботі виробничого
травматизму в ліцеї немає. Під час навчально-виховного процесу протягом 2016
року нещасних випадків не зафіксовано.
Але на цьому зупинятись не можна, тому я хочу попросити всіх працівників
ліцею суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про
дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах
освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 р. №563, Державних
санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх закладів та
організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного
державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 та погоджених
листом МОН України від 05.06.2001 р. №1/12-1459, а дирекції ліцею здійснювати
перевірку адміністративного контролю за якістю проведення навчання та
інструктажів із техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й
відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на нарадах при директорові та
засіданнях профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів,
інструкцій із техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи
За останні 3 роки не було випадків виробничого травматизму і
профзахворювань з працівниками та учнями ліцею.
3. Кадрова робота та оцінка якості керівного та педагогічного складу
Протягом усього періоду роботи в ліцеї створено висококваліфікований,
творчий
педагогічний колектив. Навчальний процес забезпечують 32
педагогічних працівників, з них:
- спеціаліст вищої категорії – 9 чол.,
з яких: 1 має звання «викладач-методист»
1 має звання «старший викладач»;
- спеціаліст першої категорії–6 чол.;
- спеціаліст другої категорії –2 чол.;
- спеціаліст – 2 чол.;
- встановлено тарифні розряди – 13 чол.
- один майстер виробничого навчання ІІ категорії;
Базова і фахова освіта є відповідною до займаної посади, предметів, які вони
викладають, професій, з яких проводять виробниче навчання.
Педагогічний стаж більше 20 років мають 10 педагогічних працівників
ліцею.
4. Фінансово-господарська та матеріально технічна база ліцею.
Фінансово-господарська робота навчального закладу, якою керує
директор, за звітній період була направлена на забезпечення навчальновиробничого процесу, підтримання життєдіяльності ліцею, створення

нормальних житлово-побутових умов для учнів в гуртожитку, підтримання в
належному стані робочих місць учнів та педагогічних працівників.
Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету, а також має рахунок
спеціального фонду. До складу позабюджетних коштів входять надходження від
виробничої практики та наданих послуг виробничими майстернями, оренда
столової.
Фінансування проводиться на підставі затвердженого департаментом освіти і
науки ОДА кошторису доходів і видатків зі змінами та доповненнями до нього.
Фактичні видатки на утримання установи проводяться в межах доведених
кошторисів та планів асигнувань.
Склад працівників ліцею формується на основі штатного розпису,
затвердженого вищестоящою організацією. Штатний розпис складається на
основі Типових штатів ПТНЗ та завіряється директором і головним бухгалтером
ліцею, погоджується з головою профспілкового комітету.
Виплата заробітної плати та стипендії проводиться своєчасно.
В період з 01.06.2016 по 31.05.2017 року на позабюджетний рахунок ліцею
надійшло 119208,60 гривень, з яких: за виробничу практику – 111120,80 грн,
орендна плата – 6331,37 грн та 1756,43 грн – інші надходження. Залишок на
01.06.2016 року склав 109089,73 грн.
Видатки з 01.06.16 по 31.05.2017 року склали 105178,28 гривень, які були
використані на зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, поточні ремонти, а
також оплату відряджень, послуг та інші видатки. Як бачимо, всі кошти
використано цілеспрямовано, залишок на спецрахунку станом на 01.06.2017 року
становить 123120,11 гривень.
За 5 місяців поточного року на спецрахунок ліцею надійшло 25332 грн, з
яких 21728 грн – надходження від виробничої практики.
Для здійснення навчання в ліцеї є 19 навчальних кабінетів, з них 9 - для
викладання предметів загальноосвітньої підготовки, 2 - загально-професійної
підготовки, 8 - професійно-теоретичної підготовки, бібліотека, спортивна зала,
спортивний майданчик та стадіон.
Для здійснення професійно-практичної підготовки учнів є 8 навчальновиробничих майстерень, 1 лабораторія, автотракторний полігон, що складає 90%
від необхідної кількості за навчальними планами.
У звітному році вжито цілий ряд заходів щодо покращення матеріальнотехнічної бази ліцею:
1. Придбано обладнання та матеріали для підготовки кваліфікованих
робітників з професії Електрогазозварник, рихтувальник кузовів та муляр,
штукатур, лицювальник-плиточник на суму 579000 грн із спецфонду та 59500 грн
із основного фонду.
2. Придбано три комп’ютери на суму 18411 грн.
3. Дообладнано плакатами та робочими місцями лабораторію «Обладнання
електричного зварювання плавленням» для професії електрогазозварник.
2. Завершено поточний ремонт в майстерні рихтувальних робіт.
3. Проводиться поточний ремонт майстерні електрогазозварювання.
4. Приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішній двір,
прилеглу територію в рамках місячника благоустрою.

5. Протягом липня-серпня заплановано виконання поточних робіт по
підготовці ліцею до нового 2017-2018 навчального року та роботи в осінньозимовий період.
В ліцеї діє колективний договір між адміністрацією та профспілковим
комітетом ліцею, умови якого з боку дирекції виконуються.
Бухгалтерська звітність, статистичні відомості про роботу та стан
навчально-виховного процесу своєчасно подаються в департамент освіти і науки
Закарпатської ОДА та НМЦ ПТО у Закарпатській області.
Всі звернення і пропозиції працівників ліцею, батьків, учнів
обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові у присутності
голови і членів батьківського комітету, де приймаються спільні рішення.
Першочерговими завданнями колективу на наступний рік є виконання
плану набору за регіональним замовленням на новий 2017-2018 навчальний рік,
комплектування
закладу педагогічними працівниками з відповідною
професійною освітою, професійно-педагогічною та фаховою підготовкою з
професій, за якими здійснюється підготовка,
збереження учнівського
контингенту, кадрів та створеного педагогічного потенціалу, утримання
фінансової стабільності,створення лабораторії будівельних матеріалів та
укомплектування 5 кімнат гуртожитку новими меблями.
Все що зроблено в ліцеї це робота трудового колективу, учнів, і мене, як
директора.
Звіт обговорено на загальних зборах трудового колективу. Протокол №____
від 13.06.2017 року.
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