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ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

Київського професійного ліцею транспорту 
 Красовського Анатолія Петровича 

за 2015 рік 

Шановні колеги, робота директора безпосередньо пов’язана з роботою 

всього педагогічного колективу та інших працівників ліцею. 

Тому я в своєму звіті дам коротку характеристику роботи нашого 

колективу. 

Згідно посадової інструкції директор у своїй діяльності керується 

Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями 

Уряду України, законами України про професійну освіту, Статутом ліцею, 

контрактом. 

До основних функцій та напрямів діяльності директора ліцею 

відносяться: 

■ Організація навчально-виховної роботи 

■ Забезпечення адміністративно — господарської роботи навчального 

закладу 

■ Створення режиму, додержання норм і правил безпеки в ліцеї. 

Керівник зобов’язаний забезпечити: 

1. Проведення навчально - виробничого і навчально - виховного процесу 

щодо підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів у відповідності до 

державних стандартів професійно - технічної освіти. 

2. Створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації робітників. 

3. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань щодо 

підготовки кваліфікованих робітників для потреб господарства. 

4. Створення необхідних умов для творчості педагогічних працівників, 

учнів і слухачів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і 

методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних 

експериментів. 

5. Дотримання умов колективного договору, статуту навчального 

закладу. 
6. Проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх 

економічного, правового і професійного навчання в інститутах після дипломної 

освіти Міносвіти і науки України або за договорами в інших навчальних 

закладах та стажування безпосередньо на підприємствах, включаючи 

обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку протягом 

терміну дії контракту (але не рідше одного разу на п’ять років). 

7. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну 

таємницю відповідно до Законів України "Про державну таємницю" та "Про 

інформацію". 

8. Дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо 

удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни. Вжиття 

заходів щодо створення у кожному структурному підрозділі і на кожному місці 

умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також дотримання прав 

працівників, гарантованих законодавством про працю. 
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9. Виконання показників ефективності використання державного майна 

і доходу, а також показників майнового стану навчального закладу, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883 

(пункти: 2, 3, 6, 8, 9,11) та його збереження. 

10. Своєчасні розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками та іншими організаціями. Своєчасне і повне внесення платежів 

до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, виконання кошторисів 

доходів і видатків навчального закладу, недопущення заборгованості заробітної 

плати, розрахунків за спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання 

споживання їх в межах доведених лімітів. 

11. Нести персональну відповідальність щодо запобігання проявів 

корупції та хабарництва у професійно - технічному навчальному закладі. 

12. Своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також 

необхідних відомостей про майновий стан та стан навчально - виробничої 

роботи професійно - технічного навчального закладу. 

13. Щорічне звітування директора перед колективом про виконання умов 

контракту перед Міністерством освіти і науки України та загальними зборами 

трудового колективу навчального закладу з питань, що відносяться до їх 

компетенції, як органу громадського самоврядування, а також з питань 

дотримання в навчальному закладі законодавства України про працю. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ДІЯЛЬНОСТІ 

КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ ЗА 2015 РІК 

Київський професійний ліцей транспорту є державним професійно- 

технічним навчальним закладом II атестаційного рівня, що забезпечує 

реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні 

робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, 

стану здоров’я. 

Організація роботи ліцею здійснюється у відповідності з діючими 

нормативними документами: Закон України „Про освіту”, Закон України „Про 

охорону праці”, Закон України „Про професійно-технічну освіту”, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 12.12.1996 року № 200 „Про ліцензування, 

атестацію та акредитацію навчальних закладів”, „Положення про організацію 

навчально-виробничого процесу в ПТНЗ” (наказ МОНУ від 30.06.2006 року 

№419) та Статуту Київського професійного ліцею транспорту. 

Колектив ліцею керується в своїй роботі планом роботи, який 

розглядається на засіданні педагогічної ради. План складається ґрунтуючись на 

нормативно-правові документи про освіту. 

Підготовка кваліфікованих робітників, перепідготовка і підвищення 

кваліфікації здійснюється ліцеєм за професіями відповідно до Державного 

класифікатора професій, згідно Статуту та 11-ти ліцензій затверджених  

Міністерством освіти. 

 ________________________________________________________  
№ Код, назви всіх ліцензованих професій 

1 7212; Електрогазозварник 7213; Рихтувальних кузовів 

2 7212; Електрогазозварник 7221; Коваль ручного кування 

3 7231; Слюсар з ремонту автомобілів 

4 7231; Слюсар з ремонту автомобілів 

8324; Водій автотранспортних засобів (категорії «С») 

5 7231.2; Слюсар з ремонту автомобілів 8211.2; Токар 

6 5122; Кухар 

7 4112; Оператор комп’ютерного набору 4222; Адміністратор 

8 7212; Електрогазозварник 

9 7221; Коваль ручного кування 

10 7422; Столяр 

11 7422; Столяр 

7423; Верстатник деревообробних верстатів 
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У зв’язку з виконанням наказу Міністерства освіти і науки України „Про 

впровадження державних стандартів в систему професійно-технічної освіти 

для підготовки кваліфікованих робітників” були впроваджені в роботу робочі 

плани та програми для всіх професій. 

В Київський професійний ліцей транспорту приймаються на навчання 

учні згідно правил прийому, на базі 9-ти класів (з терміном навчання 3 роки) та 

на базі 11-ти класів (з терміном навчання 1,5 роки) за професіями: о

 Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів автомобілів; 

о Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів 

категорія „С”); 

о Слюсар з ремонту автомобілів (ТО і ремонт електрообладнання) 

о Електрогазозварник. Коваль ручного кування; 

о Слюсар з ремонту автомобілів, токар; 

о Кухар; 

о Оператор комп’ютерного набору, адміністратор. 
Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників за Державним 

замовленням на основі договорів з підприємствами, установами та 

організаціями. На сьогоднішній день укладено 55 довготривалих договорів, які 

підписані та затверджені: підприємством, заступником директора департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту - начальником управління професійної освіти 

виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Кучинським М.С. та 

начальником регіонального органу управління працею та соціального захисту. 

Серед підприємств з якими ми тісно співпрацюємо є Дарницький ВРЗ, ТОВ 

«Тантьєма», ТОВ «Моноліт Севіс», ТОВ «Фасфуд Україна», ФОП «Старожук», 

ТОВ «Буффало груп» і т.д. 

Контингент навчального закладу формується на основі державного 

замовлення.  

Виконання плану державного замовлення в 2015 році склало 100%. 

Рік 2014 2015 

Державне замовленн 240 200 

Прийом 223 200 

Відрахування учнів з ліцею відбувається на підставі Постанови Кабінету 

міністрів України № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-

технічний навчальний заклад» пункт №24.  

Систематичний розгляд комплектування та збереження контингенту учнів 

на педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах одне з головних 

питань ліцею. 

 
 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Між адміністрацією та трудовим колективом ліцею відповідно до 

Закону України „Про колективний договір та угоди”, укладено колективну 

угоду, визначені взаємовідносини адміністрації і трудового колективу в сфері 

управління навчально-виробничим процесом, програми виховних дій 

викладачів, майстрів, робітників і ради трудового колективу в боротьбі за 

підвищення ефективності навчання, та поліпшення умов охорони праці. 

Склад педагогічного колективу ліцею: 
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 Директор -1 

 Заступники директора – З 

 Методист — 1  

 Практичний психолог – 1 

 Вихователь – 1 

 Старший майстер - 1  

 Викладачі - 22 

 Майстри виробничого навчання – 26 

 Бібліотекар - 2 
В ліцеї приділяється належна увага підвищенню кваліфікації викладачів 

та майстрів виробничого навчання. 

Всі підрозділи укомплектовані і здатні організувати якісне виконання 

роботи ліцею. Посадові обов’язки для всіх працівників затверджені директором 

відповідно до Законів України. 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС 

Навчально-виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах 

педагогіки, демократизму, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, 

батьків, колективів підприємств, і здійснюється згідно з перспективним планом 

роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Зміст навчально- 

виробничого процесу і термін навчання в ліцеї визначаються робочими 

навчальними планами та програмами, які розроблені згідно стандартів, спільно 

з підприємствами-замовниками, погоджені та затверджені методичним центром 

управління професійно-технічної освіти. 

Для проведення професійного навчання в ліцеї є майстерні, кабінети та 

лабораторії для кожної професії, такі як: майстерня електрогазозварників, 

рихтувальників, дві слюсарні, слюсарна з ремонту автомобілів, токарна,; 

лабораторії: ходових частин і двигунів, кухарів та операторів комп’ютерного 

набору. 

В навчальних майстернях та лабораторіях систематично проводяться 

поточні ремонти, оновлення стендів. 

Відповідно до навчальних планів програм в ліцеї проводяться конкурси 

професійної майстерності по кожній спеціальності в кожній групі. Переможці 

ліцейного конкурсу беруть активну участь в міських конкурсах професійної 

майстерності де посідають призові місця з професій. 
Колектив ліцею бере активну участь у проведенні щорічних Ярмарках - 

професій, які відбуваються в Київському палаці дітей та юнацтва. 

За 2015 рік Київський професійний ліцей транспорту підготував та 

випустив 242 кваліфікованих робітників, які отримали відповідну кваліфікацію. 

Адміністрація ліцею систематично аналізує прийом та відрахування учнів, 
оскільки розуміємо, що маємо тенденцію до зменшення навчального 

контингенту: 
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Загальний обсяг працевлаштування учнів за звітний період становить 

100% учнів. 

Акцентується увага на організації виробничого навчання на 

підприємствах. Здійснюється моніторинг випускних груп та підприємств 

роботодавців, де відслідковується робота учнів на підприємствах, їх 

влаштування та надання їм заробітної плати. Є учні, що змінюють підприємства, 

або мають пропуски без поважних причин. Для більш відповідального 

ставлення учнів до уроків виробничого навчання на підприємствах міста та з 

метою стимулювання їх подальшого навчання проводиться робота по перевірці 

щоденників виробничого навчання. За результатами такої перевірки учні, що не 

виконують вимог навчальних планів та програм, викликаються на засідання 

комісії з дострокового випуску. Майстрами виробничого навчання ведеться 

облік коштів перерахованих на рахунок ліцею для здійснення статутної 

діяльності та укріплення матеріально- технічної бази ліцею. 

Особливу увагу ліцей приділяє охороні праці та техніці безпеки учнів. 

Ліцей працює відповідно до положення „Про охорону праці”, всі форми та 

процедури попередження травматизму та нещасних випадків виконується у 

вигляді інструктажів, бесід і т.д. 

Під час проходження виробничої практики на кожного учні складається 

договір, наказ по підприємству, акт обстеження робочого місця, де 

закріплюється наставник та відповідальна особа з охорони праці. Всі вище 

зазначені заходи попереджують випадки підліткового травматизму під час 

виробничої практики. 

Також в ліцеї щорічно проводиться місячник з Охорони праці під час 

якого проводяться додаткові виховні бесіди з учнями стосовно правил 

поведінки та техніки безпеки, різноманітні конкурси газет, коміксів, рефератів і 

т.д. 



 

8 

Незважаючи на матеріальні труднощі, майстрами виробничого навчання 

та викладачами продовжується робота по укріпленню матеріально-технічної 

бази та методичного забезпечення навчальних кабінетів. 

Велика увага в ліцеї приділяється професійній спрямованості вивчення 

предметів. 

Адміністрація ліцею, викладачі, майстри здійснюють поточний, 

проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів. 

За підсумками контролю надаються накази по ліцею, заслуховуються 

звіти на педрадах, методичних комісіях, інструктивно-методичних нарадах. 

Керівництво ліцею та голови методичних об’єднань здійснюють контроль 

за навчальним процесом, якістю уроків, аналізують, дають поради. 

Колектив ліцею продовжує роботу по створенню навчально-матеріальної 

бази методичного забезпечення майстерень,лабораторій та кабінетів. 

ТЕОРЕТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

Навчально-виховний процес в ліцеї спрямований на виконання вимог 

Закону України «Про освіту», «Про мову», директивних документів, планів 

роботи ліцею та затверджених навчальних планів і програм. 
На початок навчального року в ліцеї навчалось 660 учнів. 

Було проведено 2200 уроків. 

Теоретичне навчання здійснювалось згідно робочих навчальних планів, 

створених на кожну із 25 навчальних груп; навчальних програм, плану роботи 

ліцею та плану управління профтехосвіти. 

Протягом навчального року в ліцеї працювали 36 викладачів, із них 22 - за 

основним місцем роботи. 

До викладацького складу входять: 

1 - заслужений викладач; 

2 - викладачі-методисти; 

3 - старші викладачі; 

4  - викладачі вищої категорії; 

5  - викладачі першої категорії; 

6  - викладачі другої категорії; 

7  - спеціалісти. 

За звітний період атестувались: 

- викладач української мови та літератури Демченко С.Г., старший 

викладач; 

- викладач світової літератури Марченко Ж.О., старший викладач; 

- викладач біології Савлук Н.Л., старший викладач; 

- викладач спеціальних дисциплін Серебрій С.М., викладач вищої 

категорії; 

- викладач хімії Гавриленко Н.М., викладач вищої категорії; 

- викладач історії та правознавства Овчарик Л.М., викладач вищої 

категорії; 

- викладач технології приготування їжі Оліферчук О.Г., викладач другої 

категорії; 

- викладач англійської мови Долюк Н.В., викладач другої категорії. 
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Протягом навчального року досліджувався рівень навчальних досягнень 

учнів. Головна мета цієї роботи: виявити прогалини в знаннях. За результатами 

перевірки маємо наступний рівень знань: 

 
предмет викладач к-ть 

уч-

нів 

  якість 

знань 

не 

атестовані 

% % % % 

технології Явтушинська 

Т.А. 

23 35 65 0 0 100 1 

технології Зубрицький О.В. 23 35 61 0 0 96 1 

інформатика Гавриленко Н.М. 140 27 53 20 0 80 2 

правознавство Явтушинська 

Т.А. 

172 15 53 32 0 68 2 

технології Серебрій С.М. 25 46 21 33 0 67 1 

фізична 

підготовка 

НікітенкоО.М. 

Доброштан В.М. 

524 19 47 26 8 66 19 

людина і світ Явтушинська 

Т.А. 

134 15 48 34 3 62.7 5 

зарубіжна 

література 

Марченко Ж.О. 277 11 50 31 8 61 4 

захист Вітчизни Сварник М.А. 320 7 53 40 0.3 60 12 

інформатика Янковська О.Й. 139 4 56 27 7 60 8 

художня культура Марченко Ж.О. 138 15 51 25 13 56.5 3 

Технології Кантур Т.М. 95 9 44 44 3 53 2 

англійська мова Суворова Н.В. 

ІщукН.С., 

Андрусенко В.П. 

699 13 38 43 6 51 14 

екологія Савлук Н.Л. 138 7 41 1 1 48 3 

біологія Савлук Н.Л. 412 7 40 51 1 47 4 

основи економіки Нанай Н.М. 43 0.

5 

34 65.5 0 40 5 

географія Гавриленко Н.М. 195 6 32 56 6 38 2 

астрономія Ужва А.Г. 138 2 35 51 9 37 4 

фізика Ужва А.Г. 442 3 33 54 8 36 4 

хімія Гавриленко Н.М. 278 1 33 57 9 34 7 

алгебра Нанай Н.М. 

Гончарова Т.В. 

438 0.2 31 53 16 31 8 

історія України Овчарик Л.М. 440 4 25 61 10 29 6 

українська 

література 

Демченко С.Г. 

Степенко С.I. 

439 2 27 49 22 29 10 

всесвітня історія Овчарик Л.М. 279 5 22 60 13 28 7 
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геометрія Нанай Н.М. 

Гончарова Т.В. 

438 0 28 54 18 28 12 

українська мова Демченко С.Г. 

Степенко 

300 0 19 63 18 19 11 

основи економіки Овчарик. Л.М. 23 4 13 61 22 17 0 

 

Колектив ліцею приділяє увагу вдосконаленню педагогічної майстерності, 

модернізації, педагогічних технологій, підтримує тісні зв’язки у співпраці з 

іншими навчальними закладами. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Методична робота як структурний елемент навчального процесу 

проводилась в Київському професійному ліцеї транспорту відповідно до норм 

Закона України «Про освіту», нормативно – правових актів. 

Вся система методичної роботи була націлена на розв’язок методичної 

проблеми «Міжпредметні зв’язки як джерело створення мотивації в учнів ПТНЗ 

до вивчення предметів загальноосвітньої та професійної підготовки». Мета 

методичної роботи полягала в підвищенні рівня професіоналізму педагогічних 

працівників і ефективності навчального процесу. 

Основні завдання: 

– створення умов для підвищення професіональної компетентності 

педагогів як основи високої якості викладання навчальних дисциплін через 

навчання на курсах підвищення кваліфікації, перепідготовку і стажування; 

- участь в науково-методичних, навчальних, інформаційних заходах з 

обміну досвідом роботи (діяльність ММС, проект TWINNING, семінари НМЦ і 

т.д.);  

- в роботі 8 методичних комісій; 

- відвідування, аналіз навчальних, практичних занять, проведення 

відкритих заходів; 

- відвідування виставок; 

- діяльність школи молодого педагога; 

– інформаційне забезпечення діяльності педагогів; 

– виявлення, вивчення, узагальиення, впровадження і популяризація 

передового педагогічного досвіду; 

– атестація педагогічних працівників. 

В ліцеї функціонують 8 методичних комісій, що об’єднують профільні 

дисципліни (наказ №427 від 29.08.2014р «Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами в ліцеї на 2014-2015 н. р.»): 

 автомобільних професій, голова - Серебрій С.М.,4 викладача, 12 

МВН; 

 холодної та гарячої обробки металу, голова – Тараненко О.В., 4 

викладача, 5 МВН; 

 кухарської справи, голова – Савченко Н.М. 1 викладач, 5 МВН; 

 інформаційно – комунікативної мережі, голова – Савенкова Т.І., 1 

викладач, 3 МВН, психолог ліцею; 
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 суспільно – гуманітарних дисциплін, голова – Демченко С.Г., 9 

викладачів; 

 природничо – математичних дисциплін, голова – Нанай Н.М. 6 

викладачів; 

 фізичної культури та захисту Вітчизни, голова – Доброштан В.М., 4 

викладача; 

 класних керівників, голова – Овчарик Л.М., 12 викладачів, 5 МВН. 

Організація діяльності педагогів у складі методичної комісії – одна з 

поширених форм колективної методичної роботи, зміст і методи якої 

визначаються членами методичних комісій в залежності від цілей і завдань 

ліцею, професійних потреб і можливостей педагогічних працівників. Для 

досягнення поставлених цілей робота педагогів в методичних комісіях ведеться 

за наступними напрямами:  

• організаційна робота;  

• навчально-методична робота (написання методичних доповідей, 

методичні розробки навчальних занять, розробка і оптимізація навчально-

методичних комплексів, проведення відкритих уроків і виховних заходів та ін..);  

• вивчення і узагальнення досвіду роботи колег;  

• підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності;  

• атестація педагогів;  

• контроль оформлення і ведення нвчально-методичної документації.  

Засідання методичних комісій (МК) проводяться регулярно, 1 раз на 

місяць; робота засвідчується протоколом. План проведення засідань МК у 

2014/2015 навчальному році виконаний в повному обсязі. В процесі проведення 

засідань були прийняті конкретні рішення з проблем, що обговорювались, дані 

рекомендації, відзначена робота найбільш активних членів комісій, зроблені 

зауваження з виявлених недоліків в роботі.  

Методичними комісіями проведені як внутрішні засідання, так і спільні, 

відкриті,  а саме: 

• 15.10.2014р. – відкрите засідання МК педпрацівників автомобільних 

професій за темою «Формування пізнавальних інтересів учнів засобами різних 

навчальних предметів в їхній органічній єдності». (17 учасників); 

• 22.01.2015р., - спільне засідання МК педпрацівників природничо – 

математичних дисциплін та МК педпрацівників кухарської справи «Роль 

позаурочних навчальних заходів у формуванні мотивації до навчання і 

усвідомлених міжпредметних зв’язків, підтримці стійких пізнавальних 

інтересів, повноцінній реалізації можливостей учнів»; 

•  29.04.2015р. - спільне засідання МК класних керівників та МК 

фізичної культури та захисту Вітчизни «Вибухонебезпечні предмети»; 

• 28.05.2015р. – виїзне засідання МК фізичної культури та захисту 

Вітчизни на базі військової частини «195 центральна база Державної 

спеціальної служби транспорту» (угода про шефство і взаємодопомогу від 

13.05.2015р.) 

Проведення спільних засідань сприяє актуалізації міжпредметних зв’язків, 

дозволяє активно здійснювати обмін досвідом педагогів суміжних дисциплін. 

«Сутнісні особливості професійної компетентності». 
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Тематика методичних секцій, проведених в ліцеї . 

дата  Тема 

24.03.2015    

 

 

 

 

21.10.2015. 

Удосконалення матеріально-технічної бази ПТНЗ та комплексно-

методичного забезпечення предметів і професій з урахуванням 

вимог сучасної технології виробництва. 

Ток-шоу «Кулінарна мозаїка» 

 

Системний та комплексний підхід викладача до оцінки 

навчальних досягнень учнів шляхом підготовки якісного 

методичного інструментарію 

Відкритий інтегрований урок «Застосування похідної для 

визначення характеристик фізичних процесів» 

Урок із електротехніки «Принцип дії та будова трансформаторів» 

Педагогам ліцею надаються широкі можливості для професійного зростання 

і відбувається у відповідності з діючим законодавством України, Законом «Про 

освіту» і нормативними документами, що забезпечують державну  підтримку 

кожному педагогічному працівнику в підвищенні кваліфікації кожні  п’ять 

років. Педагогам забезпечувався доступ до очних і дистанційних курсів з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і надавалась 

консультативна і інформаційна підтримка. Підвищення кваліфікації відбувалось 

своєчасно у відповідності з планом підвищення кваліфікації на 2014/2015 

навчальний рік (100% виконання плану).  

В 2014 році курсову підготовку пройшли  2 викладача загальноосвітніх 

предметів, 2 викладача спецдисциплін, 6 МВН, 1 методист; 

В 2015р. курсову підготовку пройшли  1 викладач загальноосвітніх предметів, 

2 викладача спецдисциплін, 3 МВН, 1 бібліотекар, 1 вихователь гуртожитку.  

З метою опанування педагогічними працівниками нових методів і технологій 

професійної діяльності безпосередньо на виробництві 2 майстри виробничого 

навчання пройшли стажування на підприємствах. Проходження стажування 

відбувалось за індивідуальними навчальними програмами, розробленими і 

затвердженими в ліцеї. За результатами стажування майстри надали звіти з 

рекомендаціями з використання на практиці отриманих теоретичних знань і 

практичних навичок, відгук  з організації і довідки про проходження 

стажування. 

У ВНЗ навчається один майстер виробничого навчання, у КППК ім. 

Макаренка навчається один майстер виробничого навчання 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Важливим аспектом навчально-виховної роботи в нашому ліцеї, є 

попередження негативних явищ в молодіжному середовищі і залучення учнів до 

здорового способу життя. 

За  2015 р. була проведена значна навчально-виховна  робота серед учнів 

ліцею.  

Для більшої згуртованості учнівського колективу в ліцеї було 

організовано і проведено спортивні змагання серед учнів І, ІІІ курсу та груп ТУ 

під девізом „ Козацькому роду нема переводу.” Переможці нагороджені 



 

13 

грамотами та грошовими преміями.  

В жовтні 2015 р.  збірна команда ліцею приймала участь у змаганнях на 

першість ПТНЗ м. Києва з спортивного туризму і посіла I місце. 

Протягом вересня, жовтня  місяця була проведена робота в напрямку 

позаурочної зайнятості учнів ліцею. Для цього виявлялися  нахили учнів у 

напрямках художньої самодіяльності та спорту. Як результат, в ліцеї були 

проведені набори в гуртки  художньої самодіяльності та спортивні секції. 

На початку року адміністрацією ліцею спільно з майстрами в/н та 

класними керівниками була проведена робота по аналізу учнівського 

контингенту, що дало можливість виявлення найбільш соціально незахищених 

категорій учнів, так на сьогодні в ліцеї навчаються 19 учів сиріт з яких 5  учнів 

знаходяться на повному державному забезпеченні і 14 учнів знаходяться під 

піклуванням, 153 учнів напівсироти або з неповних сімей, 49 учнів з 

багатодітних сімей, 23 учня з малозабезпечених сімей. 

Протягом року в ліцеї скоординована робота Ради профілактики злочинів 

та правопорушень серед учнів ліцею і створено психолого-педагогічний 

консиліум для сумісної співпраці педагогічного колективу по удосконаленню 

навчально-виробничого процесу. 

Проводились бесіди з учнями груп 101, 102, 105, 112, 202, 205, 209, 302, 

305, 310, 312,  а також індивідуальні бесіди з 132 учнями та їх батьками. 

В 2015 р.  в ліцеї проводились громадські свята, присвячені „Дню знань”, 

„Дню працівників освіти”, „Новорічні свята” Активну участь в підготовці та 

проведенні цих заходів приймали учні та працівники ліцею. 

Хотів  би  відзначити  співробітників  ліцею      Долінського Ю.О., 

Гавриленко Н.М.,  які безпосередньо приймали активну участь в підготовці та 

проведенні загально - ліцейних заходів. 

Для покращення соціального захисту учнів ліцею була створена 

стипендіальна комісія і розроблено положення про призначення та виплату 

стипендіального забезпечення  учнів. Так протягом звітного періоду 

використовуючи 10% стипендіального фонду для соціального захисту учнів  за 

високі показники в навчанні, активну участь в громадському житті ліцею та 

укріпленню матеріально-технічної бази. Було нараховано та виплачено учням 

ліцею премії на суму 128155,00 грн..  Учням, які мають тяжке матеріальне 

становище, було нарахована та виплачено матеріальну допомогу на суму 

18645,00 грн. Учні сироти та учні, які позбавлені батьківського піклування 

протягом року  отримали  матеріальної допомоги на суму 60675,00 грн. Також 

ця категорія учнів забезпечується  одноразовим гарячим харчуванням в їдальні 

ліцею та отримують продуктові набори згідно норм, встановленими 

законодавством України. 

В вересні місяці була проведена робота по оформленню анкет на 

замовлення учнівських квитків та банківських карток для учнів, які поступили 

на навчання в 2015 році. 

Протягом  року майстри в/н та класні керівники проводили позаурочну 

роботу з учнями навчальних груп за якими вони закріплені. Були проведені 

виховні години. Найбільш цікаві провели класні керівники  

гр.109 Овчарик Л.М. гр.110 Савлук Н.М. гр. 102 Гавриленко Н.М.  

гр.105 Дзиганська Л.Ф. гр. 210 Демченко С.Г. гр. 112 Суворова Н.В. 
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гр.212 Власенко В.В.  

Проаналізувавши відвідування учнями занять за рік маю зазначити, що 

високий показник відвідування в групах №109, №110, №105, №212, №205, 

№202, №309,№312,№305.  

Найгірші показники в групах №101, №112, №201, №302,  №310. 

( Звіт пропущених навчальних занять додається) 

 Відвідування занять і особливо пропуски занять без поважних причин 

викликають велику тривогу. 

Майстри в/н, класні керівники не займаються аналізом пропущених годин, 

недостатньо приділяють уваги позаурочній зайнятості учнів. 

За рік були направлені листи в службу у справах дітей на 85 учнів ліцею, 

на 11 учнів ліцею були направлені  листи в кримінальну міліцію, на 5 учнів - в 

піклувальну раду. На деяких учнів листи направлялись по 2-3 рази.  

Виходячи з вище вказаного, вважаю доцільніше звернути увагу майстрів 

в/н та класних керівників та майже всіх працівників ліцею на більш ретельний 

аналіз всього комплексу навчально-виховної роботи. Залучати учнів до 

позаурочної роботи, до участі в громадському житті ліцею. Викладачам ліцею 

організувати гуртки технічної та народної творчості, і як можна більш залучати 

до них учнів ліцею. Майстрам в/н та класним керівникам планувати в 

наступному семестрі як можна більше цікавих екскурсій та групових походів. 

Керівникам гуртків залучати учнів ліцею до роботи в своїх гуртках. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Лiцей здiйснює фiнансову дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про 

професійно технічну освіту", а також iнших нормативно-правових актів. 

Фiнансування професiйно-технiчної та загальноосвiтньої пiдготовки 

робiтникiв, соцiальний захист учнiв, слухачiв та педагогiчних працiвникiв лiцею 

здiйснюються на нормативнiй основі за рахунок коштiв Місцевого бюджету 

КМДА у межах обсягiв державного замовлення та додаткових джерел 

фiнансування. 

На 2015 piк згiдно кошторису по загальному фонду було затверджено 

коштiв на суму 11097700,00 грн. 

Надiйшло асигнувань по загальному фонду в 2015 роцi в cумі 11097700,00 

грн. На комунальнi послуги: теплопостачання – 1191399,00 грн.; 

водопостачання 45385,00 грн.; електроенергiя – 304683,00 грн.;  Фiнансування 

згiдно кошторису в минулому роцi проводилось своєчасно i заборгованість на 

кiнець року по заробiтнiй платi, стипендiї та соцiальним виплатам не має. В 
минулому роцi було органiзоване гаряче харчування учнiв в їдальнi лiцею, на 

що було використано коштiв на суму 755899 грн. Стипендiї учням було 

виплачено на суму 2336216,00грн. 

За активну участь в громадському життi лiцею, за успiшнiсть у навчаннi 

надано грошової премiї учням на суму 89963,00 грн. Учням, якi потребують 

соцiального захисту, надано матерiальної допомоги на суму 12581,00 грн. 

Для надання додаткових робочих мiсць учням та отриманя додаткових 

коштiв в лiцеї, надавалися в оренду примiщення господарського типу за 2015 

piк на суму 81000,00 грн., з них 50 вiдсоткiв перераховано до фонду Держмайна. 
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На укрiплення навчально-матерiальної бази, придбання інструментів. 

матерiалiв, спецодягу учням, обладнання надiйшли благодiйнi внески вiд 

фiзичних осiб – 139675,00 грн. 

Проведена iнвентаризацiя основних засобiв, товарно-матерiальних 

цiнностей, грошових коштiв, розрахункових та iнших статей балансу за 2015 р. 

При проведеннi iнвентаризацiї залишкiв i недостач не виявлено. 

Колективом працiвникiв та учнiв у минулому роцi було проведено ремонт 

навчальних кабiнетiв, майстерень, гуртожитку, Їдальнi, на що було витрачено 

матеріалів на суму 339346,00  грн. 

Проведено  капітальний ремонт ( заміна вікон на суму 45тис. та заміна 

дверей на суму 47тис.) навчального корпусу на суму 10 тис. грн. Послуги по 

договорам склали 169 тис. Придбано на комп’ютери на суму 36 тис.  
  

За 2015рік  

  

1. надходження з-та 50%                                               127000,00  

      оренда                                                                        81000,00  

      гуртожиток                                                                79000,00  

2. благ внески                                                                  139675,00  

 

 

 

продукти харчування                                                    755899,00  

теплопостачання                                                            1191399,00 

водопостачання                                                              45385,00 

електроенергія                                                                304683,00 

стипендія                                                                         2336216,00  

 

із них премії учням                                                          89963 

                   мат. допомога                                                12581 

                   індексація                                                       345000,00  

придбано матеріалів на суму                                          3393460,00  

кап. ремонт заміна вікон                                                 45000,00  

заміна дверей                                                                   47000,00 

услуги по договору                                                          169000,00  

придбання комп’ютерів  3шт. на 36000,00  

меблева секція 7000 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УЧНІВ 

Згідно Закону України “Про охорону праці” в ліцеї створено службу 

охорони праці. Видано наказ про призначення відповідального за 

електробезпеку. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки 

життєдіяльності. 

Питанню охорони праці приділяється належна увага. Проводиться 

оперативний контроль по охороні праці. Для вивчення предмету “Охорона 
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праці” створюється окремий навчальний кабінет, в якому будуть всі необхідні 

наочні посібники, плакати, захисні наочні засоби. Всі приміщення 

укомплектовані інструкціями та частково вогнегасниками. 

В січні кожного року в ліцеї проводиться атестація інженерно- 

педагогічних працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Ліцей забезпечений необхідними законами, нормативними та 

розпорядчими документами з охорони праці. 

На покращення умов та безпеку праці було проведено ремонт 

тепломережі ліцею, відремонтовано дахи на майстернях, гуртожитку. 

Проведена реконструкція системи електропостачання в гуртожитку ліцею, 

встановлено нові трансформатори току і лічильники 

“Київенергосервісом” проведена перевірка технічного стану діючих 

електроустановок, заземлювачів та ізоляції електропровідників в майстернях, 

навчально-побутовому корпусі та гуртожитку ліцею. Частково забезпечили 

спецодягом учнів, які навчаються за професіями з підвищеною безпекою. Для 

покращення освітлювання навчальних кабінетів, майстерень та інших 

приміщень замінені світильники та лампи. 

В їдальні організовано харчування учнів в межах, які дозволяє проводити 

державне фінансування. Проводиться робота по соціальному захисту дітей- 

сиріт, малозабезпечених та тих, які знаходяться під опікою. Вони отримують 

матеріальну допомогу, продукти харчування та гарячі обіди. Придбано посуд, 

миючі засоби, проводиться дезинфекція гризунів. 

Медичне обслуговування співробітників здійснюється в київська міська 

клінічна лікарня №11, для учнів дитяча поліклініка №1 Дніпровського району. 

Медичний пункт працює за розкладом роботи ліцею, регулярно проводяться 

профілактичні огляди, щеплення, диспансерний облік. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕМОНТНІ РОБОТИ ЗА 2015 РІК 
№ 

п/п 

Назва об’єкта Види робіт Обсяг робіт 

(пог.м.,м
2
,од.) 

Бюджет, тис.грн. Спецфонд, тис.грн. Разом, тис.грн. 

план факт план факт план факт 

з підготовки до 2015-2016 навчального року 

1 Гуртожиток Ремонт даху  100 м
2
 50.000 50.000 - - 50.000 50.000 

2 Навчальний 

корпус 

Заміна вікон 8 од. 50.000 50.000 - - 50.000 50.000 

3 Гуртожиток Виконати повний поточний ремонт в 

гуртожитку 1-го та 2-го поверху з побілкою 

стелі, пофарбуванням панелей, вікон 

230 м
2
 - - 5.000 5.000 5.000 5.000 

4 Гуртожиток Виконати повний поточний ремонт в 6 

кімнатах для проживання з побілкою стелі, 

поклейкою стін шпалерами, пофарбуванням 

вікон, дверей, підлоги 

360 м
2
 - - 15.000 15.000 15.000 15.000 

5 Гуртожиток Виконати ремонт в приміщенні кухні, 

душовій та туалетних кімнатах 

130 м
2
 - - 2.000 2.000 2.000 2.000 

6 Навчальний 

корпус 

Виконати повний поточний ремонт в першому 

навчальному корпусі двох сходових клітин з 

пофарбуванням панелей, вікон, решіток, 

побілкою стелі 

330 м
2
 - - 10.000 10.000 10.000 10.000 

7 Навчальний 

корпус 

Провести повний поточний ремонт в 

вестибюлі першого поверху першого 

навчального корпусу з побілкою стелі, 

пофарбуванням стін, вікон 

90 м
2
 - - 4.000 4.000 4.000 4.000 

8 Навчальний 

корпус 

Виконати поточний ремонт в бухгалтерії з 

поклейкою стін шпалерами, пофарбуванням 

вікна, стелі 

52 м
2
 - - 3.000 3.000 3.000 3.000 

9 Навчальний 

корпус 

Провести частковий ремонт в усіх 

навчальних кабінетах з пофарбуванням 

вікон, дверей, підлоги  

600 м
2
 - - 15.000 15.000 15.000 15.000 

10 Навчальний 

корпус 

Виконати поточний ремонт та влаштувати 

підлогу з лінолеума в навчальному каб. № 

33 

60 м
2
 - - 7.000 7.000 7.000 7.000 

11 Навчальний 

корпус 

Пофарбувати спортивне знаряддя та огорожу 

біля спортивного майданчику 

120 п.м. - - 5.000 5.000 5.000 5.000 

12 Навчальний 

корпус 

Провести поточний ремонт в спортивному 

залі з пофарбуванням панелей та підлоги 

650 м
2
 - - 12.000 12.000 12.000 12.000 

13 Навчальні 

майстерні 

В навчальних майстернях провести частковий 

ремонт з пофарбуванням обладнання, вікон, 

панелей, дверей 

330 м
2
 - - 10.000 10.000 10.000 10.000 

14 Навчальні 

майстерні 

Побілити фасади навчальних майстерень 150 м
2
 - - 1.000 1.000 1.000 1.000 

15 Навчальний 

корпус 

В їдальні та її підсобних приміщеннях 

пофарбувати інвентар, вікна, двері, панелі 

70 м
2
 - - 3.000 3.000 3.000 3.000 

16 Навчальний 

корпус 

В туалетних кімнатах ліцею виконати 

побілку, пофарбувати вікна, двері 

45 м
2
 - - 2.000 2.000 2.000 2.000 

17 Навчальний 

корпус 

Провести частковий ремонт всіх коридорів 

ліцею 

110 м
2
 - - 4.000 4.000 4.000 4.000 
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18 Навчальний 

корпус 

Виконати повний поточний ремонт в 

лабораторії кухарів 

30 м
2
 - - 1.500 1.500 1.500 1.500 

19 Навчальний 

корпус 

Виконати повний поточний ремонт в кабінеті 

заступника директора Демченка Д.І. з 

пофарбуванням стелі, заміною світильників, 

поклейкою стін шпалерами та влаштуванням 

підлоги лінолеумом 

72 м
2
 - - 15.000 15.000 15.000 15.000 

20 Навчальний 

корпус 

Облаштувати стелю та парапет на ганку 

центрального входу в навчальний корпус з 

метало пластикового матеріалу та відновити 

покрівлю 

30 м
2
 - - 15.000 15.000 15.000 15.000 

Всього з підготовки до 2015-2016 навчального року 100.000 100.000 129.500 129.500 229.500 229.500 

з підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років 

1 Гуртожиток Придбання автоматичних доводчиків дверей 2 од. - - 0.800  0.800  0.800 0.800 

2 Гуртожиток Утеплення вікон та запасних виходів 24 од. - - 1.000 1.000 1.000 1.000 

3 Гуртожиток Засклити недостаючі шибки в кімнатах 20 м
2
   1.500 1.500 1.500 1.500 

4 Навчальний 

корпус 

Провести поточний ремонт та реконструкцію 

теплопостачального обладнання, провести 

ревізію запірної арматури по колодязях, 

профілактична робота вимірювальних 

приладів 

6 од. - - 3.000 3.000 3.000 3.000 

5 Навчальний 

корпус 

Підготовка опалювальної системи до 

опалювального сезону 

2 од. - - 2.000 2.000 2.000 2.000 

6 Навчальний 

корпус 

По навчальних кабінетах та навчальних 

майстернях відремонтувати віконні рами та 

засклити недостаючі шибки 

30 м
2
 - - 1.500 1.500 1.500 1.500 

7 Навчальний 

корпус  

Утеплити в навчальних кабінетах та 

майстернях вхідні двері, віконні пройми  

50 м
2
 - - 0.500 0.500 0.500 0.500 

Всього з підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років - - 18.300 18.300 18.300 18.300 

РАЗОМ, тис.грн. 100.000 100.000 147.800 147.800 247.800 247.800 

 

Придбано спецодяг для учнів за професією: слюсар з ремонту автомобілів та електрогазозварників на суму: 31 000 грн. 

Інструменти для навчальних майстернях на суму: 7 000 грн. 

Ремонт тпокрівлі на суму: 5 000 грн. 

Прчистка та промивка каналізаційних мереж на суму: 20 000 грн. 

Меблі в кабінет до заступника директора на суму: 6 600 грн. 

Комп’ютери в кабінет № 31, 22 та в бухгалтерію на суму: 36 000 грн.  

Тумбочки для жилих кімнат в гуртожиток на суму: 7 800 грн. 

Бойлер для їдальні на суму: 2 200 грн. 

Будівельні матеріали на суму: 18 000 грн.  

Метал для навчальних майстерень на суму: 7 400 грн. 

Запчастини для навчального автомобіля на суму: 2 500 грн. 

Тоннер – картридж на суму: 1 800 грн. 
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Господарчі товари на суму: 7 000 грн. 

Канцтовари на суму: 4 550 грн. 
ВСЬОГО СУМА: 396 650 грн. 


