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СЛАЙД 2 Головним завданням яке було реалізовано за звітний період 

2016-2017 навчальних років  – це надання учням якісної повної середньої та 

первинної професійної освіти за п’ятьма ліцензованими професіями за якими 

ведеться підготовка в нашому навчальному закладі. 

  
Назва професії Курс 01.09.

2016 

01.10.

2016 

30.06.

2016 

01.07.

2017 

1 

2 
Слюсар-ремонтник. Тракторист-

машиніст с/г виробництва (Катего-

рії А1, В1). Водій автотранспортних 

засобів (категорії В,С) 

І 40 44 41 41 

ІІ 40 39 25 25 

ІІІ 23 23 21 0 

Всього 103 106 87 66 

3 Кухар І 25 25 24 24 

ІІ 26 26 26 26 

ІІІ 15 15 0 0 

Всього 66 66 51 51 

4 Продавець продовольчих товарів 

Продавець непродовольчих това-

рів 

І 20 24 24 0 

Всього 20 24 24 0 

5 Оператор комп’ютерного набору. 

Обліковець з реєстрації бухгалтер-

ських даних 

III 15 15 14 14 

IV 16 16 0 0 

Всього 
 

31 31 14 14 

Всього 220 227 176 130 

При цьому вживалися заходи спрямовані по зміцненню матеріально-те-

хнічної бази, вивченню та прогнозуванню потреб у робітничих кадрах для еко-

номіки району, налагодження добрих стосунків із соціальними партнерами-

роботодавцями, службою зайнятості, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Протягом усього звітного періоду навчальний заклад працю-

вав ритмічно, забезпечувався належний рівень навчально-виробничого та ви-

ховного процесу, виконувались навчальні плани та програми із загальноосвіт-

ньої та професійної підготовки.  

СЛАЙД 3 Державне замовлення на прийом учнів у 2016 році було 125 

чоловік,  виконано на 76,8  відсотків – 96 учень.  

В 2016 – 2017 н.р. здійсненна підготовка 22 слухачів  згідно договору з 

центром зайнятості за професіями «Продавець продовольчих товарів. Прода-

вець непродовольчих товарів» - 11 слухачів та «Тракторист-машиніст с/г ви-

робництва (категорія «А1») -  11 слухачів. 

 

 СЛАЙД 4 Значна увага дирекції, педагогічних працівників була приве-

рнута до збереження контингенту учнів, покращення дисципліни учнів, спів-

праця на цей рахунок з батьками, міліцією що в  цілому позитивно впливало 

на стан навчально-виробничого та виховного процесу. Однак слід критично 

визнати, що ті заходи які вживалися були недостатніми, адже протягом звіт-

ного періоду з різних причин довелося відрахувати у 2016-2017 н.р. 9 осіб,  2 

– у зв’язку із сімейними обставинами; 3 – у зв’язку з зміною місця проживання, 



2 – самовільно покинули навчання, 2 – призвані на службу до Збройних Сил 

України, 1 – у зв’язку з хворобою. 

 

СЛАЙД 5 Необхідною умовою функціонування навчального закладу є забез-

печення кваліфікованими педагогічними працівниками. Навчально-виховний 

процес забезпечують:  директор,  заступник директора, методист, старший 

майстер виробничого навчання, практичний психолог, керівник гуртка, керів-

ник фізичного виховання, викладачі та майстри виробничого навчання.  

Всі викладачі мають повну вищу освіту, 4 майстра навчаються у ВНЗ.   

Педагогічний стаж  

- більше 30 років мають 6 викладачів; 1 – майстрів в\н 

- Більше 20 років – 5 викладачів; 5 – майстрів в\н  

- Більше 10 років – 6 викладачів;  2 майстра в/н  

- До 10 років – 5 викладачів, 6  майстрів в/н. 

 

СЛАЙД 6  Віковий склад педагогічний працівників на 30.06.2017  

вік  На  30.06.2017  

До 30 років   3 

31-40  9 

41-50  7 

51 і більше 17 

Всього  36 

- 8,3  % педагогічного колективу має вік до 30 років. Вони володі-

ють інформаційно-комп’ютерними технологіями на достатньому рівні, мають 

потенціал професійного розвитку, можливість самовдосконалюватися.  

- 25 % членів колективу має вік від 31 до 40 років. Це найбільш плі-

дний вік у професійному рості, вони уже мають певні досягнення і результати.  

- 19,4  % членів колективу має вік від 41 до 50 років - це люди, які 

мають практичний досвід викладання, сформували свою систему подачі мате-

ріалу.  

- Педагогічні працівники, яким 51 та більше років (близько 47,3 %),  

– фундатори училища, їхній досвід роботи надихає молодь, на їхніх методич-

них розробках вчаться.   

 

СЛАЙД 7 В ліцеї забезпечувало навчально-виховний процес 33 педаго-

гічних працівників, директор – 1, заступник директора – 1, старший майстер – 

1, практичний психолог  - 1, керівник гуртка – 1, керівник фізичного виховання 

– 1, методист – 1, вихователі – 2, викладачів –  13 чол, а майстрів виробничого 

навчання – 11 чол. Серед педагогічних працівників вищу кваліфікаційну кате-

горію мають – 11 викладачів і 1 вихователь, «спеціаліст першої категорії»  4  

викладачів, «спеціаліст другої категорії» 5 викладачів і 1 вихователь, «спеціа-

ліст» 4 викладач. Педагогічні звання: «старший викладач» 9 викладачів, «май-

стер виробничого навчання ІІ категорії» 1 майстер в/н.  



Велику роль у підвищенні рівня науково-методичної підготовки педаго-

гічних кадрів відіграє курсова перепідготовка. Щороку в нашому ліцеї склада-

ється план підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Згідно якого ви-

кладачі та майстри виробничого навчання проходять відповідні курси.  

У 2016 -  2017 н.р. 5 педагогічних працівників. Результатом курсової пе-

репідготовки, як правило, є наступний етап науково-методичної роботи педа-

гога  — атестація. 

 
СЛАЙД 8 В 2016 – 2017 н.р. атестацію пройшли 8 педпрацівників: 3 ви-

кладача підтвердило кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  

1 педагогічне звання «старший викладач», 1 методисту присвоїли кваліфіка-

ційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 викладачу підтверджено  ква-

ліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  1 викладачу присвоєно  

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,  1 викладачу присво-

єно  кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,    1 керівник гур-

тка підвищено тарифний розряд. 

 

СЛАЙД 9-11  У 2016-2017 н.р. випущено 90 учнів, з них 6  випускників 

отримали дипломи з відзнакою, 3 учень - навчався за професіями  «Продавець 

продовольчих товар. Продавець непродовольчих товарів», 1 учня – «Оператор 

комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», 2 

учень – «Слюсар-ремонтник. Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва. Водій автотранспортних засобів».    

За перший семестр випущено 17 учня, з них працевлаштовано за фахом 

10 випускника, 3 знаходяться в декретній відпустці, 1 зміна місця проживання, 

2 вільне працевлаштування. 

За другий семестр випущено 74 учня, з них планується працевлаштувати 

за фахом 53 випускника, 1 призвано до збройних сил України, 8 продовжують 

навчання у ВУЗах,  4 знаходяться в декретній відпустці, 8 вільне працевлаш-

тування. 

 

СЛАЙД 12 Методична робота у закладі здійснювалась згідно з планом, 

який складається на навчальний рік.   

Єдина методична тема навчального закладу: "Запровадження у на-

вчально-виробничий процес педагогіки толерантності, як запоруки побу-

дови демократичного, стабільного заможного громадянського суспільс-

тва "      
 

СЛАЙД 13-14 Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методич-

них нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним 

планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.  

Основною метою методичної роботи у навчальному закладі є забезпе-

чення умов систематичної колективної, групової та індивідуальної діяльності 



педагогічних працівників, спрямованої на підвищення їх фахового та методи-

чного рівнів, на психолого-педагогічну підготовку педагогів та на успішну ор-

ганізацію навчально-виховного процесу. 

 Домінуючою формою методичної роботи є методичні комісії, які очолю-

ють викладачі вищої категорії із званням «старший викладач». У ліцеї ство-

рено 5 методичних комісій: викладачів загальноосвітніх дисциплін; виклада-

чів і майстрів виробничого навчання професії  «Слюсар-ремонтник; Тракто-

рист – машиніст с/г виробництва; Водій автотранспортних засобів»; виклада-

чів і майстрів виробничого навчання  професії   «Продавець продовольчих то-

варів. Продавець непродовольчих товарів» та «Кухар»; викладачів і майстрів 

виробничого навчання професії «Оператор  комп'ютерного  набору. Обліко-

вець з реєстрації бухгалтерських даних»; класних керівників і майстрів в/н. 

 На засіданнях методичних комісій відбулося ознайомлення та вивчення 

законодавчих та нормативних документів, розгляд та затвердження плануючої 

документації, обмін досвідом роботи, аналіз проведення виховних заходів та 

відкритих уроків, контрольних робіт.  

 Протягом  звітного періоду згідно  планів, графіків роботи ліцею  прове-

дено 2016-2017 н.р. – 10 відкритих  уроків і 38 позакласних заходів. Учні та 

майстри виробничого навчання приймали участь в конкурсах фахової майсте-

рності, олімпіадах, конкурсах учнівської творчості. 

 

СЛАЙД 15 Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у 

навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і програ-

мами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі Типо-

вих  навчальних планів і програм, а також вимог Державних стандартів про-

фесійно-технічної освіти. 

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої докуме-

нтації, а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні 

плани, поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, 

плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти 

комплексного методичного забезпечення предметів і професій.  

На початку кожного навчального року складається графік навчального 

процесу. 

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно 

проводяться тематичні, проміжні кваліфікаційні атестації, директорські конт-

рольні роботи. 

 

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної орга-

нізації виробничого навчання у навчальних майстернях,  лабораторіях та ви-

робничої практики учнів на підприємствах. Учні з професії: 

- «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Водій автотранс-

портних засобів» проходять виробниче навчання в слюсарній та ремонтній 

майстернях, навчальному господарстві; 

- «Кухар» - в кухні-лабораторії та їдальні ліцею. 



- «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтер-

ських даних. – в майстерні з професії «Оператор комп’ютерного набору» та 

бухгалтерії ліцею. 

- «Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих това-

рів» - в лабораторії «Товарознавство продовольчих та непродовольчих това-

рів» та буфеті ліцею. 

Адміністрація контролює проходження професійної підготовки на виро-

бництві, з підприємствами укладаються договори, в яких відображаються 

умови проходження виробничого навчання і практики, забезпечуються необ-

хідні та безпечні умови праці, а також умови для повного і продуктивного за-

вантаження учнів. 

 

СЛАЙД 16 Учні нашого ліцею проходять виробниче навчання та прак-

тику на таких підприємствах області: РДП Редакція газети «Нова Таврія», КУ 

«Василівська ЗОШ №3», КУ «Василівська ЗОШ №2», КЗ «Долинненська 

ЗОШ», КЗ «Підгірненська ЗОШ», ТОВ «Запорізька насіннєва станція», ТОВ 

«Віктор», ПП Бойченко Л.І., ПП Рубан І.А., ПП Галієєв А.Ю., ПП «Рута», ПП 

Бадун О.Ф., ПП Нужний В.В., ПРАТ ТЛК «Форум», ТОВ «Алькаір», СПД  Ку-

нденко С.В., СФГ «Наталі», ТОВ «ВОСТОК-Л», СФГ «Рубін»,ТОВ «Мара-

гро», ТОВ «СТВК «ДЕМЕТРА ВЕКТОР», ФГ «Надія»,  ФОП Позняков А.Я., 

ФГ «Саїда», ФГ «Ітог», ФГ «Тавріда», ТОВ «Центр Агроснаб ЮГ», ФГ «Тра-

нзит», ФОП Малакута І.В., ФОП Лисенко Д.С., ФОП Бендеберян О.Д. ресто-

ран швидкого харчування «Столова ложка», ФОП Ващенко кафе «Гранд», 

кафе «Хвилинка» ПМВК «Асоль», ТОВ «Дніпровські зорі», Підприємець Гор-

бик Т.В. Комплекс дорожного сервісу «Алеро» та ін.  

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. 

При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику 

на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять 

проміжну кваліфікаційну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або 

кваліфікація за Державними стандартами. 

 

      СЛАЙД 17 Метою діяльності служби з питань охорони праці є ор-

ганізація правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та профіла-

ктичних заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності 

учнів та працівників ліцею в процесі навчання та трудової діяльності, ство-

рення безпечних умов праці. 

Служба охорони праці готує проекти наказів з питань охорони праці. 

Для дотримання вимог протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності під 

час навчально-виробничого процесу, в ліцеї складений наказ та План заходів 

щодо попередження пожеж та безпеку життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу. В наявності також є плани евакуації, на кожному поверсі 

встановлені вогнегасники.  



Здійснюється контроль за веденням журналів реєстрації інструктажів, 

оновленням інструкцій, додержанням правил і норм охорони праці, виробни-

чої санітарії та пожежної безпеки на робочих місцях та в гуртожитку. Ведеться 

інформування та надання роз’яснень працівникам з питань охорони праці.  

Щороку оновлюються інформаційні куточки з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності в кабінетах, майстернях, лабораторіях.  

Виконуються розпорядження органів державного нагляду, міжвідом-

чого та відомчого контролю за додержанням чинних норм і стандартів з без-

пеки праці. 

Проводяться профілактичні заходи, спрямовані на усунення шкідливих 

і небезпечних виробничих факторів.  

Ведеться облік та проводиться аналіз причин виробничого та побутового 

травматизму. Професійних захворювань, аварій та виробничих травм за звіт-

ний період не було.  

В березні – квітні було організовано Місячник з охорони праці та без-

пеки життєдіяльності в рамках якого проведено виховні години до Всесвіт-

нього дня охорони праці, переглянуто кінофільми з профілактики небезпечної 

поведінки на воді, дій при укусах змій та комах, попередженню пожеж. В ра-

мках місячника учні зустрілися з працівниками служби порятунку та мали на-

году задати масу питань, ознайомитися з методами гасіння пожеж та наданням 

першої допомоги при різноманітних обставинах. 

 Щомісяця випускаються інформаційні бюлетені з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності.  

Ведеться контроль за додержанням правил і норм охорони праці, вироб-

ничої санітарії та пожежної безпеки на робочих місцях та в гуртожитку. У разі 

виявлення порушень складаються приписи щодо їх усунення та контролю-

ється  їх виконання.  

Щороку складається звітність з охорони праці за встановленими фор-

мами. 

Протягом року в ліцеї не зафіксовано жодного факту травматизму учнів 

і працівників. 

  Розробляється щомісяця інформаційний бюлетень з охорони праці, оно-

вляються інструкції, працівники проходять навчання та перевірку знань. 

 

СЛАЙД 18 З метою підвищення ефективності виховної роботи та забезпе-

чення соціального захисту та потреб учнів на початку навчального року про-

водиться аналіз контингенту учнів, який відображено в соціальному паспо-

рті навчального закладу. 
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2014-2015 18 14 1 6 0 19 13 

2015-2016 18 27 2 5 13 26 11 

2016-2017 18 27 2 5 20 26 15 

 

СЛАЙД 19-20   Велика кількість учнів пільгових та незахищених кате-

горій спонукала адміністрацію ліцею до комплексного підходу у забезпечені 

правового та соціального захисту. З цією метою було укладено договори про 

співпрацю з організаціями-партнерами, такими як: відділ молодіжної приве-

нції, районний центр  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у 

справах дітей райдержадміністрації, районні благодійні та волонтерські орга-

нізації. Ми також тісно співпрацюємо з районним відділом освіти, централь-

ною районною лікарнею, районним центром зайнятості, управлінням соціаль-

ного захисту населення та іншими. Крім того систематично проводяться тема-

тичні відеолекторії, індивідуальні бесіди з учнями, конференції, семінари, кру-

глі столи. Більшість заходів направлені на профілактику негативних явищ, 

пропагування здорового способу життя, запобігання правопорушень, злочин-

ності, насильства, соціального та правового захисту тощо. 

 

СЛАЙД 21    Велика увага приділялася національно - патріотичному 

вихованню, формуванню національної свідомості підлітків. З цією метою у  

ДНЗ «Василівський професійний ліцей» проводилися цикли виховних годин, 

бесід про рідний край, Запорізьке козацтво, видатних діячів України, вивча-

лася історія національної символіки. Усі урочисті заходи обов’язково почина-

ються Державним гімном України. Навчальні кабінети, вестибюль, гуртожи-

ток мають куточки, оформленні національною символікою. Учні ліцею  на мі-

сцевому рівні беруть участь у всіх загальнодержавних, районних та міських 

заходах таких як: «Козацькі розваги», «Покровський ярмарок», «Масляна», 

«Урочиста посвята в козаки та берегині», «День вишиванки» заходи до видат-

них дат: «День пам’яті померлих від Голодомору 1932-1933 рр.», «День 

пам’яті Небесної сотні», «День Перемоги на нацизмом у Другій Світовій 

війні», «День Конституції України», «День незалежності України». Велика 

увага приділялася вшануванню ветеранів Другої Світової війни, Героїв Небе-

сної Сотні, співпраці з волонтерами щодо підтримки воїнів АТО. В ліцеї ство-

рено куточки пам’яті «Героям Небесної Сотні» та «Вічна пам'ять героям» 

(присвячена землякам, які загинули в зоні АТО). Багато зроблено колективом 

та учнями для підтримки воїнів АТО. Налагоджено співпрацю з районною 

благодійними волонтерськими організаціями, завдяки чому, учні передали на 



передову сувеніри, вітальні листівки, дитячі малюнки, кошти, зароблені під 

час проведення ярмарків-розпродажів, запашні пиріжки, паски, солодощі.  

Приймали активну участь у благодійних акціях «Пасхальний кошик», «Допо-

можемо воїнам АТО», «Серце до серця», «Телемарафон «Пам’ять», «Мир без 

кордонів». За активну участь у підтримці воїнів АТО колектив та учні ліцею 

отримали Подяку від благодійного фонду «Солдатські матері» 

      СЛАЙД 22         Фізкультурно-спортивна робота ліцею. Організація 

та проведення фізкультурно-спортивної роботи відповідають вимогам Закону 

України «Про фізичну культуру і спорт», що дозволяє виконувати програму 

фізичного виховання у повному обсязі. Кожного року у ліцеї проводиться 

День здоров’я, спартакіади, змагання з спортивної першості ліцею в різних ви-

дах спорту, спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни та Міжнародного 

жіночого дня серед хлопців та дівчат ліцею. В позаурочний час функціонують 

фізкультурні підготовчі групи та секції (з настільного тенісу, міні-футболу, во-

лейболу, атлетичної гімнастики). Проводяться профілактичні бесіди з пропа-

ганди здорового способу життя, створені інформаційні куточки «За здоровий 

спосіб життя». 

СЛАЙД 23     Особливу роль у навчально – виховному процесі ліцею 

відіграє бібліотека. Щороку розробляється та затверджується план роботи бі-

бліотеки, сформовано добірку книг, журналів, які використовуються учнями  

під час навчання. Систематично проводяться книжкові виставки, створюються 

тематичні книжкові полички до визначних дат та подій, проводяться загально-

ліцейні відкриті заходи (круглі столи, колегії, семінари, літературні вечори 

тощо). Учбовий корпус, бібліотека, гуртожиток підключені до мережі Інтер-

нет, працює вайфай. 

СЛАЙД 24  Станом здоров’я учнів опікується медичний працівник.  

Щорічними проводяться медичні огляди учнів та педагогічних працівників. 

Налагоджено роботу медичного пункту, складено його план роботи. Медич-

ний працівник   має окремий  кабінет, який знаходиться у гуртожитку і має 

необхідне оснащення та ізолятор. 

 СЛАЙД 25-26   За звітний період прийнято низку наказів, якими перед-

бачено посилення контролю за учнями, що проживають у гуртожитку, закрі-

плено класних керівників та майстрів виробничого навчання, які здійснюють 

щоденний контроль за умовами проживання учнів своєї групи, відвідування 

ними занять, гуртків, секції, залучення до позаурочних заходів. У гуртожитку 

працюють два вихователі, комендант та чотири чергові.  Гуртожиток обладна-

ний душовими кімнатами, туалетами, кухнею,  є актова зала, кімната самопід-

готовки де створені всі відповідні умови для навчання, змістовного дозвілля, 

розвитку творчих здібностей учнів.  У гуртожитку створена Рада учнівського 

самоврядування, яка є складовою учнівського самоврядування ліцею. Це до-

зволяє ефективно залучати учнів до підготовки та проведення тематичних ве-

чорів, конкурсів, виставок декоративно-ужиткового мистецтва, організову-

вати зустрічі з лікарями, юристами, психологами,цікавими людьми. Також, у  

гуртожитку працюють гуртки «Орігамі», «Чарівна стрічка», «Волонтер», учні 

мають можливість відвідувати спортивні секції, стадіон.  Учні, які мешкають 



у гуртожитку забезпечуються харчуванням. Вихователі  забезпечують прове-

дення виховних заходів відповідно до затверджених річних та місячних пла-

нів.    

СЛАЙД 27-28    В ліцеї працює їдальня, де організовано одноразове га-

ряче харчування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

та дітей з малозабезпечених сімей  за рахунок державних коштів.  Для бажаю-

чих учнів ліцею та працівників, було організовано гаряче харчування за раху-

нок власних коштів за пільговими цінами, працює буфет. 

         СЛАЙД 29-30            Велика увага приділяється розвитку та становленню 

ради учнівського самоврядування. З метою підвищення ефективності учнів-

ського самоврядування з  2015 року працює гурток «Ліцеїст» до складу, якого 

увійшли представники голів учнівського самоврядування, лідери та активісти 

учнівських груп.  Основною метою гуртка є: розвиток та розкриття особистіс-

ного потенціалу, формування відповідального відношення за свій вибір шля-

хом самореалізації та допомоги іншим. Визначення мети сприяло формуванню 

основних напрямків діяльності: (інформаційний, патріотичний, художньо-ес-

тетичний, благодійний). Для патріотичного виховання учнів на базі ліцею за-

сновано паланка козаків та берегинь «Яструб», яка є складовою громадського 

формування  «Козацьке військо Запорозьке». Як результат плідної роботи була 

участь у двох обласних пісенних конкурсах серед навчальних закладів Запорі-

зької області «Україна – це ми», «Ти будеш вічно жити, Україно!» в яких по-

сіли Ш призові місця. Також приймали участь в обласних конкурсах декора-

тивно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край», «Новорічна мрія», «Пи-

санковий рай» в яких посіли І, П, Ш призові місця. Вихованці гуртка неодно-

разово були нагороджені Подяками,  Почесними грамотами, дипломами  

Департаменту освіти та науки Запорізької обласної державної адміністрації 

за участь у обласних конкурсах, виставках та ярмарках. 

      СЛАЙД 31    В ліцеї працює Рада з профілактики правопорушень. Ве-

деться  внутрішньоліцейний облік правопорушень. На початку навчального 

року на обліку у  Василівському РВ поліції перебував 1 учень. Робота по по-

передженню правопорушень в ліцеї ведеться  згідно комплексних заходів із  

профілактики правопорушень та злочинності серед учнів ліцею, плану роботи 

ради профілактики та угоди про співпрацю підрозділу кримінальної поліції і 

ліцею. На внутрішньоліцейному обліку перебувало 11 учнів (у 2015-2016 пе-

ребувало 29 учнів), які потребують постійної уваги. Ведеться жорсткий конт-

роль, щодо вживанням тютюну та алкоголю, у зв’язку з чим проводиться 

роз’яснювальна робота, виховні години та індивідуальні бесіди на відповідну 

тематику. Створено постійнодіючий куточок з профілактики тютюнопаління, 

вживання алкогольних напоїв «правовий захист неповнолітніх», «Правова 

освіта».  Значна увага приділяється дотримання учнями правил внутрішнього 

розпорядку навчального закладу, проводиться аналіз пропусків занять учнями 

та своєчасно приймаються заходи щодо порушників дисципліни. За звітний 

період процент відвідування учнями занять покращився на 31%. Активно за-

лучаємо учнів, схильних до правопорушень та маючих лідерські якості до ді-

яльності гуртка «Ліцеїст», волонтерської діяльності, спортивних секцій тощо.  



СЛАЙД 32 Не залишаються поза увагою і обдаровані учні. Створено 

умови для розвитку творчих здібностей. Учні ліцею, що показали відмінні 

знання з навчальних та спеціальних предметів отримують за рахунок стипен-

діального фонду підвищену стипендію. Шведова Дана – група 56 отримує сти-

пендію обласної ради. Склюєва Тетяна група 58 – отримує стипендію Василів-

ського міського голови. Учні, які приймають активну участь у громадському 

та спортивному житті ліцею нагороджуються преміями, поїздками до кіноте-

атрів, екскурсіями до видатних та історичних місць. Переможці загальноліцей-

ний заходів, обласних конкурсів нагороджені подяками та почесними грамо-

тами ліцею та Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної ад-

міністрації 

СЛАЙД 33-34            Особливу увагу у виховній роботі приділяємо учням, 

які потребують соціального захисту. Діти-сиріти, діти, позбавлені бать-

ківського піклування  знаходяться на повному державному утриманні (соціа-

льна стипендія 1000 грн., щорічна допомога на літературу 1245, матеріальна 

допомога 136 грн, матеріальна допомога на придбання м’якого інвентарю та 

білизни: 595 грн (1курс), 387грн (2-3 курс та особи із числа дітей-сиріт), без-

коштовне харчування, оздоровлення, матеріальна допомога при працевлашту-

ванні 10104 грн+680 грн), а також діти вищезазначеної категорії забезпечені 

єдиними квитками, отримують продуктові набори, новорічні подарунки тощо. 

Учні із малозабезпечених сімей були забезпечені пільговим харчуванням. Ма-

теріальну допомогу на лікування, вирішення житлово-побутових проблем за 

рахунок коштів учнівського профкому отримали 29 учнів на суму 6266,85 грн. 

           Не залишаємо поза увагою діяльність загальноліцейного батьківського 

комітету, до складу якого увійшли найактивніші батьки з комітетів навчаль-

них груп. Розроблено та затверджено річний план роботи, батьківський комі-

тет залучається до роботи ліцею під час проведення масових заходів, свят, за-

гальноліцейний відкритих заходів, проведення малих педрад, роботи Ради з 

питань правопорушень,  волонтерської діяльності.  Двічі на рік проводяться 

загальноліцейні батьківські збори, на яких присутні представники правоохо-

ронних органів, лікарі, психологи тощо.  

 

СЛАЙД 35-36 Профорієнтаційна робота в ліцеї має  системний характер: спла-

новано профорієнтаційні заходи, закріплені викладачі та майстри за школами 

району та області. Представники  ліцею приймав участь у акції «Випускник - 

2017». Інформація про яскраві події, цікаві заходи ліцею постійно розміща-

ються на сайті. Адміністрацією   ліцею налагоджено співпрацю з Василівським 

районним Центром зайнятості. Постійно проводяться зустрічі з майбутніми 

роботодавцями.  Колектив ліцею прийняв активну участь у проведенні проф-

орієнтаційної роботи серед навчальних закладів Василівського району та об-

ласті. Було здійснено 28 виїздів у 54 навчальні заклади району та області. 

Профорієнтаційною роботою було охоплено 1025 учнів загальноосвітнійх на-

вчальних закладів області, із них 94 зацікавлених. Для випускників начальних 

закладів району провели «Дні відкритих дверей», в яких прийняли участь 240 



учнів. Вперше для учнів 1-4 класів міста Василівка силами педколективу, уч-

нівським самоврядуванням ліцею організовано та проведено екскурсію-при-

году «Країна майбутніх професій», в якій прийняли участь майже 100 школя-

рів молодших класів. 

 

СЛАЙД   37-39   В продовж навчального року була зміцнена та модернізовано 

матеріально-технічну базу ліцею: 

Навчальний корпус  Капітальний ремонт кабінетів № 1,13,17 

 У всіх інших кабінетах та коридорі проведено 

поточний ремонт, підготовлені до нового навча-

льного року  

 (пофарбовані поли, підвіконня, прошпакльовані 

стіни, частково змінені шпалери, замінені ла-

мпи ЛБ, замінена електропроводка) 

  

Адміністративний корпус  Частковий ремонт м’якої кровлі. 

 Сховища(шпаклювання, побілка стін та стель, 

ремонт дверей, освітлення, заміна замка) 

 Заміна дверей на  дах 

 Ремонт кабінету «ТЕХЦЕНТР» 

 Часткова заміна освітлення 

  

Гуртожиток  Заміна вхідного дверного блоку 

 Ремонт м’якої покрівлі ганку 

 Ремонт коридору ( заміна електрики, плінтусів, 

обшивка стін євродошкою, фарбування стін та 

підлоги) 

 Заміна освітлення в кімнатах 

 Ремонт та заміна дверей в кімнатах 

 Заміна шпалер кімната №30 

 Ремонт умивальників 

 Ремонт трьох туалетів 

 Поточний ремонт туалету, кімнати гігієни, ку-

хні  

  

Їдальня  Ремонт електроплити, бойлера 

 Заміна електричних ламп 

 Шпаклювання підсобних приміщень 

 Ремонт вхідних дверей 

Лабораторія кухарів  Шпаклювання, фарбування стін та стелі 

 

Майстерні  Поточний ремонт, заміна електропроводки , ре-

монт вікон 



Підсобні приміщення та 

архів 
 Шпаклівка та штукатурка стін 

  

Подвір’я   Ремонт огорожі 

 Ремонт туалету на подвір’ї (шпаклювання стін 

та стелі, ремонт даху; цементної підлоги; ганку)  

 Прочистка колодязів 

 Фарбування воріт центрального входу. 

Гараж та складські примі-

щення 
 Ремонт м’якої покрівлі 

 Ремонт вікон 

 Ремонт підлоги 

Учбове господарство  Ремонт вимощення 

  

Трансформаторна підстан-

ція 
 Заміна електролічильників 

 Заміна кабелю 

 Ремонт дверей 

 Фарбування стін вапном 

   

Гуртожиток ( мешканці)   Виготовлення технічної документації на капіта-

льний ремонт даху. 

 Ремонт дверей на балкон 4 поверх 

 Заміна електропроводки 4 поверх 

 Заміна унітазу 4 поверх 2 блок 

  
 

     

СЛАЙД 40 

2016-2017 
З 01.07.2016 по 01.06.2017 р.р.  надходження коштів із спеціального фонду бю-

джету склали, всього 1321543,39.  

 в т.ч.:  

1. надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними устано-

вами, згідно їх основної діяльності  91833,19 грн.  

в т.ч.:  

- від центру зайнятості – 90416,71 грн.   

2. надходження від мешканців гуртожитку (квартплата) – 167293,29 грн. 

3. надходження від виробничої практики – 3953,78 грн.  

4.  інші надходження – 105450,97 грн. (їдальня. ТП) 

5.  надходження бюджетної установи  від реалізації майна  (крім нерухо-

мого майна) склали  25103,36 грн.  

6. благодійні внески, гранти та дарунки – 21261,31  грн.  

7.  Надходження від реалізації продукції навчального господарства – 

927908,80 грн.  

 



СЛАЙД 41 Отримані кошти направлені на виплату заробітної плати пра-

цівникам, які залучалися до роботи в групах ЦЗ, відшкодування видатків на 

оплату теплопостачання, електроенергії, водопостачання та водовідведення, 

інших видатків понесених в процесі навчання безробітних.  

         

СЛАЙД 42 Кошти, отримані від реалізації продукції навчального госпо-

дарства направлені на закупівлю ПММ, запасних частин, проведення капіта-

льного та поточного ремонту транспорту, сільськогосподарської техніки:  

Витрачено всього: 1 166 799, 78 грн  
 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ 

Автомобіль  JAK 1020   ДОН 1500  

Трактор Т - 150 Комбайн СК - 5 НИВА 

 Трактор МТЗ - 80   

 Сеялка С3-3,6  

 ГАЗ 3307 

  

Закуплено ПММ:  

Дизельне паливо -  148843,50 грн  

Бензин                 -    39250,00 грн  

Масла моторні     -    31457,88 грн  

Добрива та гербіциди – 79 176,58 грн 

Витрачено всього:  298727,96  грн 

  

 СЛАЙД 43  Об’єми вирощування сільськогосподарської продукції 

  

2016 рік* 

  Посіяно Врожай-

ність 

1 Пшениця 150 га 18,0 ц/га 

2 Соняшник 94 га 4,2 ц/га 

3 Ячмінь 26 га 14,0 ц/га 

4 Кукурудза 30 4,3 ц/га 

 

2017 рік* 

  Посіяно  

1 Пшениця 130 га  

2 Соняшник 121 га  

3 Ячмінь 39 га  

4 горох 15 га  

 

 СЛАЙД 44 
Положення Колективного договору діяли безпосередньо і були обов’язковими 

для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом. Дія 



колективного договору поширювалася на всіх працівників ліцею. Усі умови 

Колективного договору виконуються.  Непорозумінь між сторонами про пору-

шення умов Колективного договору протягом звітного періоду не виникало. 

Всі положення колективного договору між адміністрацією ліцею та профспіл-

ковим комітетом в 2016-2017 роках в цілому виконані задовільно. Випадків 

травмування учнів та працівників ліцею на звітний період не було. 

 

СЛАЙД 45 
Разом з тим в ліцеї є чимало проблем та питань, які потрібують вирі-

шення, тому необхідно: 

- Поповнити методичними розробками, підручниками, науковою літерату-

рою з професійної підготовки фонд бібліотеки; 

- Продовжувати роботу по оновленню матеріально-технічної бази ліцею; 

- Удосконалювати педагогічну майстерність працівників шляхом підви-

щення кваліфікації, стажування, одержання другої вищої освіти; 

- Продовжувати налагоджувати зв’язки з однопрофільними професійно-те-

хнічними та вищими навчальними закладами; 

- Продовжувати роботу з питань вдосконалення системи виконання плану 

виробничої діяльності з кожної професії; 

- Продовжувати роботу по формуванню творчої особистості серед учнівсь-

кої молоді; 

- Посилити роботу щодо профілактики та запобіганню  в учнівському се-

редовищі негативних проявів. Активно залучити до цієї роботи фахівців 

органів внутрішніх справ, охорони здоров’я, соціально-психологічних 

служб, працівників культури та мистецтва 

- Вдосконалювати роботу з питань охорони праці. 

 

СЛАЙД 46 

Першочергові пріоритети ліцею на 2017-2018 навчальний рік 

 

- Виконання держзамовлення на підготовку кваліфікованих робітників 

на 100 % 
- Модернізація матеріальної бази ліцею 

- Формування механізму співпраці між ліцеєм та підприємствами замовни-

ками  

- Створення належних умов для адаптації учнів під час проходження прак-

тики та закріплення випускників ліцею на робочих місцях. 

- Підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих робітників  

- Пошук нових професій ( за потребою ринку праці) 

- Патріотичне виховання учнів, соціальний захист  

- Вивчення та впровадження дистанційної форми освіти і комп’ютеризації 

навчального процесу ( мікроблоги, хмарні технології) 

 

Директор       О.В.Палига 

 


