
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ ЗА 2020 РІКУ своїй діяльності 

Зеленодольський професійний ліцей керується Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про Професійно- технічну освіту», 

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах, порядком надання робочих місць для 

проходження здобувачами освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно 

правовими актами, а також Статутом навчального закладу. 

Уся діяльність колективу ліцею спрямована на виконання поставлених 

головних завдань: 

– підготовка висококваліфікованих , конкурентоспроможних робітників; 

– збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його 

постійного самовдосконалення; 

– підвищення якості організації навчального процесу; 

– удосконалення матеріально-технічної бази; 

– створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів. 

 

У 2020 році Зеленодольський професійний ліцей здійснював підготовку 

кваліфікованих робітників, відповідно до діючої ліцензії, виданої 

Міністерством освіти і науки України, за такими професіями: 

На базі 9 класів 

– електрозварник ручного зварювання; електромонтажник силових 

мереж та електроустаткування; 

– штукатур; лицювальник-плиточник; маляр; 

– кухар; 

 

На базі 11 класів 

– електромонтер з обслуговування підстанції; електрозварник ручного 

зварювання; 

– штукатур; лицювальник-плиточник; 
 

 

Всього у ліцеї 13 навчальних груп, з них 4групи на базі повної загальної 

середньої освіти та 9 – на базі базової загальної середньої освіти. Середня 

наповнюваність груп становить 27 здобувачів освіти. 

Прийом здобувачів освіти до ЗПЛ здійснювався відповідно до 

регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами 

прийому у 2020 році, розробленими на основі Типових правил прийому до 

ЗП(ПТ)О України. Набір учнів з кожної професії проводиться на основі 

ліцензійних обсягів, замовлень підприємств та відповідно до договорів на 

підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і підприємствами-

замовниками. 

За 2020 рік було прийнято на навчання 140 здобувачів освіти, план 

виконання регіонального замовлення склав 100%. На базі 9 класів було 
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прийнято 80 здобувачів освіти, на базі 11 класів – 60 здобувачів освіти. Серед 

прийнятих здобувачів освіти троє мають статус дітей сиріт.  

 
 

За звітний період  було випущено із закладу освіти 135 кваліфікованих 

робітників. З них 120 отримали дипломи кваліфікованого робітника і 15 було 

випущено достроково з отриманням свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

Отримали кваліфікацію з двох і більше професій 97 здобувачів освіти. 

 
Працевлаштовані після закінчення навчання 133 особи, 2 випускників 

продовжують навчання у ВНЗ.  
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Серед 135 випускників 60 отримали разом з дипломом кваліфікованого 

робітника свідоцтво про повну загальну середню освіту.  

Середньорічний контингент здобувачів освіти у 2020 році склав 346 

здобувачів освіти,  що є на 7%  більше від попереднього року.  
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Втрата контингенту скала 6 осіб, що є 1,7% від загальної кількості  

контингенту. 

 
Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у навчальному 

закладі визначаються робочими навчальними планами і програмами, які 

розроблені спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів. 

 З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої 

документації, 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. 

Навчання проводиться у 15 кабінетах та 7 майстернях виробничого навчання, 

які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних 

програм. 2020 рік здобувачі освіти розпочали працювати у оновлених 

майстернях електромонтерів, електромонтажників, кабінету спецдисциплін 

електротехнічної підготовки з одним із найсучасніших обладнань у країні. 

Також було створено кейс скарбницю, місце де зберігаються роботи науково-

технічної творчості учнів. 

На початку 2020 року в закладі освіти обладнано комп’ютерний клас, 

встановлено 16 одиниць комп’ютерної техніки та інтерактивну панель, які 

використовується в навчально-виховному процесі для вивчення предмету 

«Інформатика» та проведення уроків з інших навчальних предметів. На даний 

час в ліцеї добре володіють комп’ютерною технікою 90% педагогічних 

працівників, багато з них використовують комп’ютерну техніку та програмне 

забезпечення у навчально-виробничому процесі. Так у зв’язку з карантинними 

обмеженнями, які склалися у березні 2020 року ліцей мусив перейти на змішану 

форму навчання з використанням дистанційних технологій. За для успішного 

оволодіння ними педпрацівниками було пройдено он-лайн курси та викладачем 

інформатики проводилися заняття для відпрацювання навичок поводження з 

ПК, вміння працювати в інтерактивних сервісах. 

З метою відслідковування рівня знань новоприйнятого контингенту у 

вересні проводиться вхідне діагностування першокурсників, та директорські 
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контрольні роботи наприкінці кожного семестру з метою контролю за якістю 

навчання та засвоєнням навчального матеріалу здобувачами освіти. 

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, 

стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності. 

Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки 

викладача чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ліцеї 

створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання 

проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, 

необхідна навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в 

методичному кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально 

відносяться до своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних 

методів і інноваційних технологій на своїх уроках.  

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. 

При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на 

підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять 

поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за 

Державними стандартами. 

У складі системи науково-методичного забезпечення навчально-вихов-

ного процесу протягом 2012-2015р.р. діяли: 

 5 методичних комісій: 

– педпрацівників професії «Кухар; 

– педпрацівників будівельних професій; 

– педпрацівників професій електротехнічного напрямку; 

– викладачів загальноосвітньої підготовки; 

– класних керівників. 

 Школа педагога-початківця; 

 STEM гурток науково-технічної творчості «Країна творчості» 

 Інструктивно-методичні наради; 

 Педагогічна рада; 

 Методична рада; 

За участі директора, заступника директора з навчально-виробничої 

роботи, методиста, старшого майстра в ліцеї проводяться інструктивно-

методичні наради для вирішення окремих поточних питань, доведення 

конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань 

педагогічним працівникам. 

Педагогічні працівники ліцею постійно беруть участь в організації та 

проведенні обласних семінарів-практикумів.  

Щорічно в ліцеї працює атестаційна комісія І рівня, педагогічні 

працівники ЗПЛ проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної 

категорії. Так у 2020 році в ліцеї було атестовано: 

Викладач Серьожкіна Інна Станіславівна (присвоєно кваліфікаційну 

категорію викладач ІІ категорії) 

Майстер виробничого навчання Саражин Володимир Олександрович 

(встановлено 12 тарифний розряд) 
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Майстер виробничого навчання Здоровець Сніжана Станіславівна 

(підтверджено 11 тарифний розряд) 

Бібліотекар Аліпова Ольга Олексіївна (атестовано на відповідність 

займаній посаді) 

Атестаційною комісією ІІІ рівня було визнано, що заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Пащенко Д.В. відповідає займаній посаді. 

Серед педагогічних працівників 

мають педагогічні звання: 

 старший викладач — 2; 

 викладач-методист — 4. 

Мають кваліфікаційну категорію: 

 викладач вищої категорії  — 5; 

 викладач першої категорії  — 5; 

 викладач ІІ категорії  — 2;  

 викладач спеціаліст – 6. 

 

Підготовки конкурентноспроможних робітників неможливо досягти без 

педагогічної компетентності педагогічних кадрів. ЇЇ розвиток здійснюється 

через курси підвищення кваліфікації. За 2020 рр. підвищили кваліфікацію: 

За програмою викладачів української мови (Майнер І.Ю.),  

За програмою викладачів біології і екології (які додатково викладають 

хімію) Доломан Т.М.; 

За програмою викладачів загальноосвітнього предмету «Технології» 

(Самойленко Ю.П., Серьожкіна І.С.), 

За програмою викладачів професійно-теоретичної підготовки 

(Самойленко Ю.П., Прокопенко Г.І., Яніщук О.М.) 

За програмою майстрів в\н (Серьожкіна І.С., Фісун В.Л.) 

За програмою заступників директорів (Майнер І.Ю.). 

Протягом  2020 року здійснювався внутрішньоліцейний  контроль з таких 

питань:  

планування керівниками груп виховної роботи на І семестр,  

організація гурткової роботи в ліцеї,  

стан ведення журналів виховної роботи,  

робота по виявленню кризових сімей,  

робота керівників з контролю за відвідуванням учнями ліцею,  

робота  з  учнями, схильними до правопорушень та їхніми 

батьками.                                                                                                                        

            

Підсумки внутрішньоліцейного контролю свідчать, що в цьому році дещо 

підвищився рівень роботи керівників з учнівськими колективами.  Більшість  

керівників спланували роботу на І семестр якісно, ведуть щоденники 

індивідуальної роботи з учнями та батьками, фіксують проведену  роботу, 
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виконують  свої функціональні обов’язки та вимоги щодо виконання плану 

роботи ліцею. 

Відповідно до мети виховної діяльності ліцею у 2020-2021 навчальному 

році  було сплановано і проведено тематичні заходи: попередження дитячого 

травматизму, морально-етичного, екологічного, естетичного, національно-

патріотичного, громадянського виховання, профілактики негативних проявів у 

поведінці учнів. 

Робота педагогів була спрямована  на: 

створення сприятливих умов для розвитку особистості учнів, збереження 

їх здоров’я, підвищення інтересу учнів до занять фізкультурою і спортом; 

забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої 

активності та зацікавленості учнів у нестандартних умовах; 

формування в учнів свідомого ставлення до власного життя та здоров’я, 

підвищення інтересу учнівської молоді до занять у гуртках,  

потреби дотримуватися елементарних вимог безпеки життєдіяльності,   

створення належних умов щодо охорони праці. 

     

Аналіз проведених заходів показав, що під час підготовки та організації 

будь-якої роботи використовувалися  нестандартні, інтерактивні форми роботи. 

Що проводилося На що треба звернути увагу 

бесіди, диспути, лекції, 

семінари, різні форми роботи з 

книгою, з періодичною пресою, 

тощо. Керівники в основу системи 

виховання покладають процес 

розвитку особистості – її здібностей, 

інтересів, нахилів, національної 

свідомості і самосвідомості, 

соціального досвіду.  

активні методи, що спрямовані 

на самостійний пошук істини, 

сприяють формуванню критичного 

мислення, ініціативи й творчості. До 

таких методів належать: ситуаційно-

рольові ігри, дебати, метод відкритої 

трибуни, соціально-психологічні 

тренінги, інтелектуальні аукціони, 

«мозкові атаки», метод аналізу 

соціальних ситуацій з морально-

етичним характером, метод проєктів 

тощо. 

виховні години  та 

індивідуальні бесіди з учнями . 

Залучають учнів, схильних до 

правопорушень, до позакласних 

заходів.  

забезпечення   індивідуального 

підходу до кожного учасника 

освітнього процесу на основі його 

психолого-педагогічного вивчення. 

психологічні анкетування для 

учнів І курсу 

 

З метою попередження 

шкідливих звичок (тютюнопаління, 

вживання алкоголю та наркотичних 

речовин)серед учнів в ліцеї створено 

наркопост, склад якого поновлюється 
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щорічно.  Річний план роботи 

наркопосту складено з урахуванням 

потреб ліцею та учнівського 

колективу.  

Особові справи дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, ведуться в 

установленому порядку. 

 

Створено банки даних всіх 

категорій дітей. 

 

Продовжує працювати рада з 

профілактики правопорушень учнів, 

яка складається з представників 

педагогічного колективу. Рада з 

профілактики правопорушень 

збирається раз на місяць відповідно 

до плану роботи ліцею і слідкує за 

дотриманням правил поведінки й 

правопорядку учнями в урочний і 

позаурочний час.  

 

Був розроблений і погоджений 

план спільної роботи з 

Апостолівським відділом поліції, 

Службою у справах дітей  та 

Центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді на 2020-2021 

навчальний рік. 

 

 

Плани на ІІ семестр: 

селфі – акція «Підійди та обійми»; 

заняття-відеолекторій «Думками навиворіт»; 

для педагогічних працівників провести психолого-педагогічний семінар-

практикум «Сила внутрішніх ресурсів».  

створення сприятливих умов для підвищення інтересу учнів до предметів 

та формування наукового світогляду, розширення і поглиблення знань, вмінь та 

навичок здобувачів освіти; 

забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої 

активності та зацікавленості учнів у нестандартних умовах; 

екологічне виховання учнів; 

впровадження здоров’язберігаючих технологій. 

 

Проблеми, які виникли в процесі виховної діяльності: використання 

класними керівниками форм роботи, які не були різноманітними, переважають 

бесіди та лекції, що є недосить ефективним у вихованні. Має бути кращою і 

виконавська дисципліна класних керівників. Педагогічному колективу слід 
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звернути особливу увагу на рівень сформованості загальної дисципліни 

вихованців та стан виконання ними Правил для учнів – головного критерію 

поведінки. 

 

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-

виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших 

питань нашого закладу. 

Адміністрація ЗПЛ у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню вимог 

охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та педагогічних 

працівників керується Конституцією України, Законом України «Про охорону 

праці», Кодексом законів про працю України, основними нормативними актами 

з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими 

стандартами, санітарними нормами і правилами. 

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу. В ліцеї створені здорові і безпечні умови для праці, 

безпечної експлуатації будівель, обладнання і технічних засобів навчання, 

створено оптимальний режим роботи і навчання, тим самим забезпечується 

попередження травматизму. 

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  в ліцеї проводяться відповідні заходи, а саме: 

― розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій 

та видів робіт; 

― для посадових осіб переглядаються посадові інструкції з окремим 

блоком з охорони праці; 

― виробничі майстерні забезпечені комплектом інструкцій з охорони 

праці, оформлені куточки наочної агітації з охорони праці; 

― в майстернях оформлені таблички з надписами відповідальних за 

протипожежний стан та санітарний стан; 

― проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові 

інструктажі зі здобувачами освіти та співробітниками; 

― викладається предмет «Охорона праці» у всіх навчальних групах в 

обсязі відповідно до навчальних планів. 

― проводиться навчання та перевірка знань співробітників з питань 

охорони праці; 

― на виконання наказів Департаменту науки і освіти в ліцеї 

проводяться Місячники та Тижні охорони праці; 

― організовано навчання відповідальних за електробезпеку, 

― проведено навчання керівних працівників з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в КЗВО «ДАНО»за участю Департамента освіти і 

науки Дніпропетровської облдержадміністрації; (керівник, 

заступник директора з навчально-виробничої роботи; заступник 

директора з виховної роботи, представник трудового колективу) 

― проводяться інструктивні наради з питань охорони праці; 

― проведено заходи з профілактики побутового травматизму з метою 

його зниження та раціонального використання робочого часу; 
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― щорічно співробітники навчального закладу проходять медичні 

огляди.  

Для забезпечення безпеки будівлі навчального закладу призначено 

комісію відповідальну за проведення систематичного спостереження за 

технічним станом будівель. Здійснюється планування попереджувального 

ремонту будівлі і його своєчасне проведення. Це досягається своєчасним 

виявленням і правильною оцінкою пошкоджень та своєчасним ремонтом 

будівельних конструкцій і комунікацій, очищенням дахів і прилеглої до стін 

території. 

 


