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З В І Т  

про організацію навчально - виробничої роботи 

Державного навчального закладу «Вільнянський професійний ліцей»  

за червень 2017 по червень 2018   

 

1. Навчально-виробнича робота 

Перехідний контингент на 2017-2018 навчальний рік склав 109 учні, набір  

- 43 учні (54%). Контингент після закінчення набору 152  учнів. 

Випуск 27.06.2018 року склав 24 учні гр.14Т3, з них попереднє 

працевлаштування 21 учень, 3 учні планують продовжувати  навчання.  

Випуск у гр.18СТу склав 21 учень, з них попереднє працевлаштування 17 учнів,  

3 планують продовжити навчання. 

  Протягом 2017-2018 н. р. було достроково випущено і присвоєно 

відповідну кваліфікацію 3 учням ліцею, а саме:  

-1 учень  гр.15т2 (Дашкевич М.А.) 

-1  учень гр.19Сту (Міщанчук Д.О.) 

-1 учениця гр.17к2 (Пузанова  К.О.) 

 За період 2017-2018 н.р. 1 учень відрахований із групи 15Т2 Сорокін 

О.Ю. у зв’язку з переведенням, 1 учень групи 16Т1 Калачов Я.С. у зв’язку з 

хворобою, 1 учень Рудюк Д.призваний на строкову службу.   

У 2017-2018 н. р. прийнято 3 заяви на чергову атестацію педагогічних 

працівників Антонову О.М., Кусовського О.О., Пономаренка О.М. За 

підсумками атестації:  Антоновій О.М. – присвоєно кваліфікацію «спеціаліст 

вищої категорії»; Пономаренко О.М.. – відповідає займаній посаді та 

присвоєно 14 тарифний розряд, також йому присвоєно кваліфікацію 

«спеціаліст І категорії»; Кусовському О.А. – присвоєно кваліфікацію 

«спеціаліст І категорії ». 

Протягом 2017-2018 н. р. курсову перепідготовку пройшли 8 членів 

колективу: Снісаренко Н.В., Лактіонов А.В., Хмара А.В., Малахова О.О, 

Демянов А.Ф., Мороз О.В., Петрик С.В., Вантєєва І.П.. Курсову підготовку з 

охорони праці пройшли Єрмак В.С., Пономаренко О.М.,  Конько К.П. 

  Організація уроків теоретичного і виробничого навчання здійснювалася  

відповідно до робочих навчальних планів і програм затверджених 

Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Робочі 

навчальні плани і програми у 2017 - 2018 навчальному  році виконані в 

повному обсязі.  

Згідно річного плану роботи були проведені внутрішньо - ліцейні 

олімпіади з іноземної мови, математики, біології, української мови, фізики, 

фізичної культури, інформатики, історії, географії, екології, хімії.  

 Учні ліцею прийняли участь в районних олімпіадах, де відзначилися 

достойними результатами серед учнів Вільнянського району (Рудюк Д.- ІІІ 

місце з іноземної мови, Трофименко О.- 4 місце екологія, Тімохін С. – 4 місце 

географія, Ізюменко І. – 4 місце фізична культура, Трофименко О. – 4 місце 

біологія, Рибалка Т.-  4 місце історія, Микус  М. - 4 місце українська мова.) 
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 Учні ліцею прийняли участь в обласних конкурсах: III (обласний) 

етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (Чепель 

Олеся зайняла 13 місце), II (обласний) етап Мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Рибалка Тая - 12 місце), ІІІ 

(обласний) етап конкурсу для учнів загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладів, студентів коледжів, вищих навчальних закладів 

Запорізької області (Трофименко Олександр – 3 місце).  

У жовтні 2017 року на базі нашого ліцею проведено обласний семінар 

викладачів української мови.  

Упродовж навчального року було проведено два тижні професійної 

майстерності за професіями «Слюсар»,  «Водій»; три конкурси професійної 

майстерності серед учнів за професіями «Слюсар», «Кухар», «Водій»; конкурс 

«Юні інспектори руху». Проведено тижні «Фізики та астрономії», 

«Математики та інформатики», «Української мови та іноземної мови», 

«Біології та хімії», «Фізичної культури», «Тиждень БЖД» , «Всеукраїнський 

тиждень права». Переможці і учасники визначені і нагороджені грамотами. 

Вперше в цьому році учні третіх курсів (гр.14Т3 та гр.17К3) були 

зареєстровані на ЗНО у формі ДПА з української мови, де показали наступні 

результати : 
Загальна 

кількість 

випускників 

2017 -2018 

н.р., які 

здобувають 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Загальна 

кількість 

випускників 

2017 -2018 

н.р., які взяли 

участь у ЗНО 

Кількість результатів ЗНО 

Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Початковий  

рівень 

Не 

склали 

24 34 0 2 10 22 0 

 

Протягом 2017- 2018 року пройшли виробничу практику учні 6-ти  груп ліцею 

(15Т2, 18СТУ, 19СТУ, 14Т3, 16т1, 17к3) і отримали відповідні кваліфікації. На 

сьогодні на практиці знаходяться учні групи 19СТу. 

Упродовж року проводилися контрольні зрізи знань з предметів 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки серед учнів І –ІІІ курсів.  

Професійно-практична підготовка здійснювалась у навчальних майстернях: 

слюсарній, ремонту автомобілів, пункту технічного обслуговування; в 

лабораторіях: кухня – лабораторія з дегустаційним залом, сільськогосподарських 

машин, правил дорожнього руху, будови та експлуатації вантажних автомобілів 

та причепа; навчальних полігонах: пост технічного налагодження машин, 

маневреного майданчика для вправ з початкового водіння, майданчика для 

практичного оволодіння навичками з керування тракторами та 

сільськогосподарськими машинами; безпосередньо на робочих місцях 

підприємств.  
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З метою організації проведення уроків виробничого навчання та виробничої 

практики, забезпечення якісної освіти та безпечних умов праці, відповідно до 

вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти упродовж 2017-2018 

навчального року здійснено перевірку журналів виробничого навчання груп 18К2, 

17К3, 15Т2, 14Т3, 18СТу, 19сту, 16Т1 щодо якісного та своєчасного оформлення 

сторінок журналів, виставлення семестрових та річних оцінок, послідовності 

вивчення навчального матеріалу, дотримання кількості годин, передбачених 

навчальним планом на уроки виробничого навчання та в період виробничої 

практики, проведення  тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-

бальною системою оцінювання, проведення кваліфікаційних пробних робіт та 

перевірки проходження виробничої практики.  

З метою якісного планування, організації та контролю за навчально-

виробничим процесом,  майстрами виробничого навчання  та викладачами 

розробляються поурочно-тематичні плани, плани уроків, вивчаються методичні 

рекомендації щодо ведення журналів, дотримання правил з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності на уроках теоретичного і виробничого навчання.  

Постійному контролю підлягали питання планування процесу виробничого 

навчання, забезпечення умови для його раціональної організації, своєчасного і 

повного виконання навчальних планів і програм. Сплановано перелік навчально-

виробничих робіт з професій на 2017-2018 навчальний рік.   

Поряд з цим, залишаються питання, які потребують удосконалення та 

відповідального відношення майстрів виробничого навчання, а саме: якісна 

організація проведення поточного інструктажу (організація самостійної роботи), 

розробка технологічної та технічної документації (креслення та технічні умови 

відповідно до чинних державних стандартів, інструкційні чи технологічні карти), 

упорядкування паспортів майстерень (лабораторій); паспортів комплексного 

забезпечення навчального процесу з виробничого навчання, планів розвитку 

матеріально-технічної бази майстерень (лабораторій). 

Протягом року були проведені відкриті уроки викладачами Кусовським О.А., 

Антоновою О.М., Пономаренком О.М.,, Панченком В.Ф., Хмарою А.В. 

Аналіз успішності за 1 семестр 2017-2018 н. р. показав, що із 152 учня:  

- Високий рівень - 1 учень (0,7%)  

- Достатній рівень - 30 учень (20,8%) 

- Середній рівень - 85 учнів (59%)  

- Початковий рівень - 28 учнів (19,4%)  

Успішність склала 100%, якість знань – 21,5%.  

Чотири рази на рік перевіряються журнали теоретичного та виробничого 

навчання. Мають місце порушення правил оформлення журналів, а саме викладачі 

використовують чорнила з різними відтінками, роблять виправлення оцінок, дат, 

користуються коректорами, помилково виставляють оцінки, не своєчасно 

виставляють оцінки.  

  Своєчасно на протязі 2017-2018 н. р. до Департаменту освіти і науки України  

на НМЦПТО подавалася статистична звітність про роботу і стан ліцею.  
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2. Охорона праці 

Охорона праці – запорука збереження життя і здоров’я усіх учасників 

навчально-виховного процесу! 

 Згідно річного плану ліцею з ОП створювались сприятливі умови 

поліпшення навчально - виховного процесу, а саме: 

Своєчасно проводяться вступні, первині, повторні, позапланові та цільові 

інструктажі з учнями та персоналом закладу з обов’язковими записами в 

журнали. Контролюється наявність журналів для реєстрації інструктажів з ОП 

та БЖД з учнями, правильність їх оформлення. 

Регулярно відвідуються виробничі об’єкти, кабінети, перевіряється стан 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.  

В грудні проводився місячник з Безпеки життєдіяльності учнів.  

В січні було вчасно подано звіти з БЖД до Департаменту освіти, та 

статистики. Проведено протипожежні тренування з персоналом ліцею та 

учнями, на випадок пожежі.  

Розроблено пам’ятку для майстрів в/н та викладачів по організації 

проведення інструктажів. 

Виробничі майстерні забезпеченні комплектом інструкцій з охорони праці, 

оформлені куточки наочної агітації з ОП. В квітні пройшов Тиждень БЖД та 

День цивільного захисту. 

Протягом року інженером було надано методичну допомогу викладачам  та 

майстрам в/н у розроблені заходів з питань ОП та БЖД.  

  

3. Фінансово-економічна діяльність 

 За період з 2017-2018 н. р. в ДНЗ «Вільнянський ПЛ» на учбовому 

господарстві вирощено і реалізовано :  

 Ячмінь  

Посіяно – 9,44 га  

Зібрано – 19600 кг  

Реалізовано на суму 36540,00 грн.  

На посів – 2340 кг 

Пшениця  

Посіяно – 57,1 га  

Зібрано – 111243 кг  

Реалізовано на суму 305600,60 грн.  

На посів – 16185 кг 

 Соняшник  

Посіяно – 72,6 га  

Зібрано – 52750 кг  

Реалізовано на суму 400682,00 грн.  

 За практику надійшло 4574,00 грн. 

 Всі кошти зароблені на учбовому господарстві використані на розвиток 

матеріально-технічної бази навчального закладу, а саме придбано:  
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- Запасні частини – 56312,00 грн.  

- Господарчі товари – 53045,00 грн. (посуд, кухонний інвентар - 12590гнр, 

спорт.інвентар- 4890 грн, слюсарний інструмент 9819грн.) 

- Ноутбук НР – 7890,00 грн.  

- Вишиванки – 5900,00 грн.  

- Добрива – 50000,00 грн.  

- ПММ -  50000,00 грн.  

- Будівельні матеріали – 117136,00  

- Насіння соняшника – 27000,00 грн.  

- Сорочки вишивані чоловічі – 2160,00 грн. 4шт.  

- Жалюзі тканинні – 5133,00 грн. 6шт.  

- Міксери – 5800,00 грн. 4 шт.  

- Комплект штор – 3315,00 грн.  

- Телевізор Ерго 32 – 5730,00 грн.  

- Стіл тенісний – 3500,00 грн.  

- Водонагрівач – 4400,00 грн. 2шт. 

За період 2017-2018 н. р. були проведені такі господарсько-ремонтні роботи:  

Ремонт актового залу (оформлення сцени). 

Ремонт кабінетів Інформатики та інформаційних технологій, Української 

мови та літератури, ремонт кімнати майстрів на корпусі №2, малого коридору 

корпусу №2, (поклеєні шпалери, на підлогу поклали лінолеум, пофарбували 

двері, вікна батареї). Було встановлено 24 пластикових вікон у  корпусі №2 та 5 

вікон у корпусі №1. Придбано шпалери  для ремонту 8 кабінетів та 4 коридорів,  

лінолеум для 6 кабінетів корпусу №1, придбано євро доску на 4 коридори 

корпусу №1. Укладено тротуарною плиткою підхід до пам’ятнику Зої  

Космодем’янської.  

Замінено силовий кабель корпусу №1, 

 Придбано матеріал для пошиву 16 комплектів українських костюмів для 

учнів ліцею. 

Поповнено матеріально-технічну базу для кафедри кухарів, слюсарів, 

придбано спортивний інвентар. 

 

4. Виховна робота 

Згідно з річним планом роботи ліцею педагогічний колектив у 2017 – 

2018 н.р створював сприятливі умови поліпшення виховного процесу. 

Виховна робота будувалася за напрямками: військово – патріотичне, морально 

– правове, превентивне, екологічне, громадянське, художньо – естетичне, 

родинно – сімейне виховання.  

 Питання виховної роботи постійно розглядаються на педрадах, нарадах 

при директору, засіданні методичної комісії класних керівників. 

На  01.09.2017р. в ліцеї навчалося : 

6 учнів – сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування; 

1 – інвалід; 

11 – напівсиріт; 
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17 – багатодітних; 

8– малозабезпечених; 

6 – стоять на загальноліцейному обліку 

Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів – 

сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування та соціально незахищених 

категорій. Всі учні із числа дітей - сиріт отримують пільги, доплати,компенсації 

згідно чинного законодавства. 

Протягом 2017/2018р учні та викладачі були активними учасниками 

загальноліцейних заходів, а саме: 

- Урочиста лінійка, присвячена врученню дипломів 30.06.2017р; 

- Урочиста лінійка, присвячена Дню знань та перший урок розпочався на 

тему: « Україна – держава європейська ». 

- Святковий концерт працівникам освіти (Відп. Шулякова Л.Ю, 

ПономаренкоО.М) 

- до Дня Захисника Вітчизни змагання «Козацька наснага» 

(Відп.Кусовський О.А) 

-  Конкурс до Дня Збройних Сил України – Похнатюк Р.Ю, 

- Традиційний тиждень української мови та літератури, в рамках якого 

проведений диктант єдності., мовознавча гра, урочиста лінійка 

(Антонова О.М) 

- День Святого Миколая 

- Новорічне свято (Відп. Панченко В.П, Пономаренко О.М) 

- Виставка «Великдень всіх нас на гостину просить» 

- Святкове привітання жінкам ліцею «Ваша величність – жінка»; (Хмара 

А.В) 

- Квест «Ми чуємо тебе, Тарасе, скрізь століття» (Антонова О.М) 

- Свято Масляної;(Снісаренко Н.В, Колодійчук Т.М, Гузенко Т.С); 

- День відкритих дверей; 

- День захисту дітей; 

Були проведені відкриті виховні години: 

- До Дня памя’ті жертв голодомору; 

- До Дня Соборності України; 

- «Чорнобиль: трагедія, подвиг, попередження» 

- «У житті є завжди місце подвигу» 

Учні нашого ліцею взяли участь в благодійних акціях: 

- «Кошик для воїна»; 

- «Ліки замість квітів»; 

- «Милосердя»                                                                                                 

Були проведені відкриті загальноліцейні виховні години:  

-  «Україна – територія Гідності і Свободи» 

- Тренінги «СНІД, його профілактика (Мороз О.В) 

- В рамках Всеукраїнського  тижня права були проведені тренінги «Я знаю 

свої права» та «Захист моїх прав – прав дитини», «Торгівля людьми – як 
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уберегтися». Зустріч з правоохоронними органами, перегляд 

відеоматеріалів на правову тематику. Уроки «Мої права» 

На засіданнях  Ради профілактики правопорушень та злочинів 

розглядалися питання порушення дисципліни, пропусків занять без поважних 

причин. 

1. Дуднік В                          8. Мицький О 

2. Сорокін О 

3. Корольчук О. 

4. Балаба В 

5. Іванов О 

6. Рафа В 

7. Чуєв Д 

На внутрішньоліцейному обліку стоять 6 учнів. З цими учнями 

проводилася індивідуальна профілактична робота, направлялися листи в 

Службу у справах дітей, Сільські ради,  рейди до сімей цих учнів: 

Але не дивлячись на проведену роботу відвідуваність учнів не висока, 

багато пропусків без поважних причин, учні тікають з останніх уроків.  

 Разом з тим класні керівники мало проводять виховних заходів у своїх 

групах, рідко приймають участь у обласних конкурсах та виставках, не 

висвітлюються проведені заходи на сайті ліцею, що знаходить своє 

відображення в обласному рейтингу та профорієнтаційній роботі.  
 Профорієнтаційна робота проводиться силами педагогічного колективу та 

учнів, згідно плану роботи. Так були організовані виїзні агітаційні бригади по 

школах району. Надруковані агітаційні матеріали: буклети, флайєра, газети, 

розміщені оголошення в районних газетах та на квитанціях енергозбуту. 

Працює тимчасовий агітаційний намет на період вступної кампанії. Запросили 

учнів шкіл м.Вільнянська та Вільнянського району на День відкритих дверей. 

 

5. Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в ліцеї і участь в обласних 

спортивних та фізкультурних змаганнях  

 В спортивній та фізкультурно - масовій роботі в різних аспектах 

діяльності впродовж навчального року було задіяно  близько 110  учнів ліцею 

Мета та завдання заходів:  

- зміцнення здоров’я учнів,  

- підготовка до високопродуктивної праці,  

- визначення кращих спортсменів і команд,  

- відбір кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях,  

- визначити спортивний рівень підготовленості учнів ліцею, в порівнянні з 

учнями інших ліцеїв області, для подальшого розвитку та підвищення 

свого спортивного рівня.  

 Згідно календарного плану в ліцеї пройшли: 

- в рамках «Олімпійського тижня» змагання з волейболу 4х4 з кількістю 24 учасники з 

чотирьох груп  та «День здоров’я» з конкурсами та естафетами кількість учасників 70 учнів.  

- Баскетбол 3х3 – 4 команди, 16 учасників. 

- «Кубок Директора» з міні-футболу- 4 команди, 26 учасників. 
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- Спортивно-масовий захід «Козацька наснага» - 5 команд, 20 учасників. 

- Особиста першість з настільного тенісу серед дівчат – 6 учасниць. 

- Командні кубкові змагання з настільного тенісу серед юнаків – 4 команди, 8 

учасників. 

- Фізкультурно-спортивний захід  «Зимові розваги» - 3 команди, 15 учасників. 

- Особиста першість з шахів серед юнаків – 4 учасники. 

- Особиста першість з шашок серед юнаків – 7 учасників 

- Особиста першість з шашок серед дівчат – 6 учасниць. 

- «Весняний Кубок» з міні-футболу – 4 команди , 27 учасників.  

- Позаплановий відкритий турнір з настільного тенісу серед юнаків та дівчат 

окремо – 4 команди , 8 учасників. 

- Районна олімпіада з фізичної культури – 1 учасниця, 4 місце. 

 Згідно обласного календаря проведення змагань серед команд учнів 

ПТНЗ прийняли участь у змаганнях з: 

Міні-футболу (юн). без призових місць; волейболу (юн.), без призових місць, 

баскетболу 3х3 (юн.), без призових місць; настільний теніс юнаки без призових 

місць; настільний теніс, дівчата, друге місце; шашки, дівчата, четверте місце; 

шашки, юнаки, без призових місць; шахи, юнаки, третє місце. 

До обласних та районних змагань готувались та приймали участь – 24 учні. 

 

6. Методична робота  

В цьому році наш навчальний заклад розпочав роботу над єдиною 

методичною темою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як 

умова всебічного розвитку та формування компетентностей учнів». 

На педагогічних радах було проведено методичний семінар «Традиційні та 

інноваційні підходи до формування професійної компетенції учнів», тренінг 

«Крок до майстерності», педагогічні читання «Ефективність уроку – стимул до 

успіху педагогічного працівника й учня». 

 За період 2017-2018 навчального року згідно річних планів  роботи було 

проведено 9 засідань методичної комісії класних керівників, 10 засідань 
методичної комісії викладачів загальноосвітніх предметів, 9 засідань методичної 

комісії викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання. Засідання 

проводилися згідно річного плану роботи. На педагогічних радах було проведено 

методичний семінар «Традиційні та інноваційні підходи до формування 

професійної компетенції учнів», тренінг «Крок до майстерності», педагогічні 

читання «Ефективність уроку – стимул до успіху педагогічного працівника й 

учня». Круглий стіл: «Формування ключових компетентностей учнів — основне 

завдання навчального закладу». Доповідь: «Професійна компетентність учителя - 

важлива складова якісної освіти». 

 Протягом року викладачі ліцею працювали над покращенням та 

удосконаленням паспортів кабінетів і комплексно – методичного забезпечення 

предметів. 

 

Виконуючий обов’язки директора                                                         О.О.Малахова 
 


