
Звіт директора ІФ ППЛ про роботу 
колективу за 2016-2017 н.р. 



Організаційні заходи 
 Головним у роботі колективу є підготовка висококваліфікованого робітника із знанням сучасних 
інноваційних технологій, вмінням використовувати новітні обладнання, інструменти, техніку. Тому вся 
діяльність навчального закладу спрямована на вирішення проблеми «Створення у ліцеї належних умов 
для професійної самореалізації особисті та задоволення потреб ринку  праці  регіону  
кваліфікованими робітниками». Це завдання можна виконати за таких умов: 
 
 
 
 
Оформлення документів: 
 

•Відповідної матеріальної бази; 
•Висококваліфікованих педагогічних кадрів; 
•Модернізованого виробництва для проходження виробничої практики 
 

•Ліцензії 
•Навчальні плани до ДС 
•Технічні паспорти споруд 
•Свідоцтва на право власності 
•Акт на землю 
•Атестація навчального закладу:  самоаналіз, атестаційна експертиза 
 







Теоретична підготовка 
Теоретична підготовка-передбачала заходи щодо вдосконалення організації та 
методики викладання навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних і 
оптимальних форм і методів навчання.  
 Основними формами організації і проведення теоретичного навчання в 
Івано-Франківському професійному політехнічному ліцеї є різні типи уроків, 
теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно – практичні заняття, 
індивідуальні заняття учнів, консультації, виконання учнями індивідуальних завдань 
(реферати, кваліфікаційна атестація, випускна кваліфікаційна робота), навчальні 
екскурсії, мультимедійні  презентації, учнівські проекти. 
 Робочими навчальними планами  передбачена державна  підсумкова 
атестація для учнів 3 курсу з предметів загальноосвітньої підготовки для здобуття 
повної загальної середньої освіти. Для проведення державної підсумкової атестації 
наказом директора створюються комісії, головою якої є заступник директора. Для 
успішного виконання навчальних програм із загальноосвітньої та професійної 
підготовки створено                      20 кабінетів: 1 фізики, 1 хімії та біології, 1 
математики, 1 інформатики, 1 історії України та правознавства, 2 української мови та 
літератури, захисту Вітчизни, 2 кабінет іноземної мови. 
 
 



Професійно-практична підготовка 
Професійно-практична підготовка - передбачає заходи щодо забезпечення і вдосконалення організації виробничого 
навчання та виробничої практики.  Одним із основних чинників, що впливає на рівень підготовки робітника є виробнича 
діяльність. 
 Професійно-практична підготовка в ліцеї включає: виробниче навчання учнів у навчально-виробничих 
майстернях, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт та виробничу практику на 
підприємствах. Виробнича практика учнів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємствах регіону з метою 
удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, які необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, 
встановлено державними стандартами. 
 Державна кваліфікаційна атестація проводиться для випускних груп з 20 до 26 червня. Для проведення 
державної кваліфікаційної атестації за 1 місяць до її проведення наказом створюється державна кваліфікаційна комісія. 
Голови державної кваліфікаційної комісії призначаються з числа керівників або провідних спеціалістів відповідної галузі 
підприємств за погодженням  управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  
 Про стан виконання навчальних планів і програм за І семестр 2016-2017 н.р. та підсумки навчально-
виробничого та навчально-виховного процесів. Моніторинг та результати успішності учнів за І семестр. Підсумки 
обласних олімпіад із загальноосвітніх предметів. 
І семестр 2016-2017н.р. завершився 30 грудня 2016р., за погодженням департаменту. Навчальні програми та плани за І 
семестр виконані в повному обсязі, вичитано повністю деякі навчальні предмети, які мають малу кількість годин (тобто в 
межах 20 год).  
І семестр мав 17 навчальних тижнів. Учні груп, які згідно навчальних програм повинні бути на виробничій практиці, а це 
групи  ОКНСК-2, МТ-2, СЕ-2 (випускні групи), а також група СР-11, яка в І семестрі вивчила програму І розряду «Слюсаря з 
ремонту рухомого складу», зараз на виробничій практиці в закладі з 23.01., група     СР-21 теж незабаром виходить на 
виробниче навчання на І розряд «Слюсаря з ремонту рухомого складу», група ЕКЗ-1 – на ІІ розряд «Електрозварника 
ручного зварювання». 
 
 
 



В І семестрі 2016-2017 н.р. відбулась атестація навчального закладу. Були написані контрольні роботи учнями. Проведено багато 
роботи викладачами, майстрами в/н по розробці контрольних завдань. Кращі результати показали учні груп МТ-2, СЕ-2, ЕОТ-21, 
ОБС-31. По загальноосвітніх предметах – учні груп СР-21, СР-31, ОБ.ЕОТ-21, ОБС-31. Найвищий відсоток (100% виконання 
ККЗ) був у групі        ЕОТ-21, 92% – у групі ОКНСК-2, всі інші – понад 80%. Відбувалась підсумкова педагогічна рада 
25.11.2016р. по результатах атестаційної експертизи; від експертів були зауваження та пропозиції, які ми повинні усунути 
протягом навчального року. Тому  в цьому навчальному семестрі будемо працювати над усуненням даних зауважень та втіленням 
пропозицій і побажань, які нам були адресовані. Мною розроблено ряд заходів по усуненню зауважень. 
 Щороку ми аналізуємо успішність учнів нашого ліцею у І та ІІ семестрі, зокрема по загальноосвітніх предметах, 
по спецпредметах та виробничому навчанню. 
 За результатами І семестру, у нас 14 учнів, які мають заборгованість з різних навчальних предметів. Кращі учні, які 
мають середній бал вище 8 – 53 учні. 
 Результати успішності із загальноосвітніх предметів (українська мова, математика, історія України, англійська 
мова): 
 



Виховна робота 
Аналіз про проведену виховну роботу за 2016-2017 н.р. 

  
 Будь-який навчальний заклад починається з дисципліни. Так само, як і навчання, це є 
головним показником ставлення учнів до обраної ними професії. Поняття дисципліни є дуже широким і 
включає в себе рівень виховання учнів, їх зовнішній вигляд, відвідування уроків та поведінку в 
позаурочний час. 
 











Фізична підготовка 
 Фізична підготовка.   Охоплює заходи, спрямовані на забезпечення та розвиток фізичного 
здоров’я, формування і вдосконалення фізичної та психологічної підготовки учнів до активного життя і 
професійної діяльності. 
Уроки фізичного виховання у ліцеї проводиться в спортивному залі, спортивно – оздоровчому комплексі, 
на спортивному майданчику, стадіоні у формі уроку фізичного виховання та в позаурочний час у 
спортивних секціях. Курс фізичної підготовки завершується підсумковою атестацією шляхом проведення 
заліку, який проводиться  за Державними тестами і нормативами оцінки фізичної підготовленості. 
Оцінювання навчальних досягнень зазначеної категорії учнів з фізичної підготовки здійснюється в 
загальному порядку з урахуванням стану їхнього здоров’я. 
  

Результати  
участі учнів Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею  

у спортивних змагань за 2016-2017 н. р.: 
  
Результати обласних змагань серед ПТНЗ: 
  
Настільний теніс – ІІ місце 
Волейбол – ІV місце (юнаки) 
Волейбол – VІІІ місце (дівчата) 
Баскетбол – V місце 
 









Контроль навчально-виробничого 
процесу 

 Контроль за навчально-виховним процесом в ліцеї здійснюють: директор ліцею, його 
заступники, старший майстр. У процесі контролю керівники перевіряють стан роботи, аналізують результати 
навчання і виховання, беруть участь у вивченні передового педагогічного досвіду педагогічних працівників, 
дають поради,  рекомендації майстрам в\н,  викладачам щодо усунення недоліків. 
 В ліцеї здійснюється поточний оперативний контроль за своєчасним і якісним складанням 
педагогічними працівниками плануючої документації, за санітарно – гігієнічним станом навчальних 
приміщень, дотримання учнями  охорони праці, режиму робочого дня для учнів і для працівників. Не 
залишається поза увагою питання перевірки записів в журналах теоретичного та виробничого навчання. 
 Адміністрація ліцею постійно здійснює контроль за успішністю та відвідуванням уроків учнями. 
Для цього запроваджено звіти учнівських груп про відвідування та успішність, що дає можливість вчасно 
аналізувати і усувати виявлені недоліки. Проводиться рейтинг груп та видається наказ.  
 Ведеться належна робота з вивчення та впровадження в навчальний процес передового 
педагогічного досвіду роботи викладачів, майстрів виробничого навчання.  
 





Методична робота 
Методична робота -   це комплекс заходів спрямованих на удосконалення професійної компетентності 
педагогічних працівників, оновлення змісту освіти, розробки навчально-плануючої документації, тому 
в нашому ліцеї приділяється увага оновленню змісту освіти, розробці нової навчально-плануючої 
документації, удосконаленню професійної компетентності педагогічних працівників. 
 

Створення у ліцеї належних умов для професійної самореалізації особисті та  
задоволення потреб ринку  праці  регіону  кваліфікованими робітниками. 

Методична проблема обговорена і затверджена педагогічним колективом на засіданні педагогічної 
ради ліцею з метою підвищення якості підготовки сучасного робітника,зростання  професійної 
майстерності педагогічних працівників. 

Для реалізації завдань методичної роботи відповідно до вимог   
нормативних документів в ліцеї створені методичні комісії: 

• викладачів та майстрів з професій ОКН,ОБ,ЕОТ,СЕ,ЕКЗ(голова комісії-Перхулин М.Ф.); 
•викладачів та майстрів залізничних,слюсарних та професій(голова комісії -Тринощук Д.М.); 
• Природничо-математичних дисциплін (голова комісії - Боднар І.Я.); 
•Викладачів фізичного виховання,предмету «Захист Вітчизни»(голова комісії-Крупа І.Л.) 
• Класних керівників та вихователів(голова комісії - Кубай А.П.) 
•Суспільно - гуманітарних дисциплін (голова комісії – Цапар Б.О.);       
 



Атестація працівників 





Відомості працівників 
  Відомості про працівників 
Всього працівників – 67 чол. 
У відпустці по пологах та доглядом за дитиною – 14 чол., педпрацівників - 6 чол., технічних працівників -  3 чол. 
Педагогічних працівників – 34 чол. 
Технічних працівників – 33 чол. 
Педагогічних працівників: 
Викладачів – 12 чол., з них чоловік - 1, жінок – 11. 
Всі викладачі з вищою освітою  
Майстри в/н – 13 чол., з низ чоловік – 9, жінок – 4. 
Майстри в/н з повною вищою освітою – 12 чол., з базовою вищою освітою – 3 чол. 
Вихователі – 1 чол. з повною вищою освітою. 
  Педагогічні працівники мають: 
Вища категорія – 10 чол., з них викладачів 5 чол. 
1 категорія – 3 чол., з них викладачів – 1 чол. 
2 категорія – 8 чол., з них  викладачів – 3 чол. 
Старший викладач – 5 чол., з них викладачів – 4 чол. 
Майстри в/н: 1 категорія – 2 чол. 
Практичний психолог – спеціаліст 
  По віку: 
20-30р. – 12 чол., з них: викладачів – 1, майстрів в/н – 4, вихователів – 0, інші педпрацівники – 2, інші працівники – 5. 
30-40р. – 21 чол., з них:  викладачів – 7, майстрів в/н – 4, інші працівники - 4, вихователів – 1, інші педпрацівники – 5. 
40-50р. – 9 чол., з них: викладачів – 3, майстрів в/н – 0, інші педпрацівники – 3, інші працівники - 3. 
50-60р. – 12 чол., з них: майстрів в/н – 2, інші педпрацівники – 0, інші працівники - 10. 
Старше 60р. – 13 чол., з них: викладачів – 1, майстрів в/н – 3,                                          інші педпрацівники – 1, інші працівники - 8. 
В 2016-2017 н.р. прийнято – 10 чол. педпрацівників, з них викладачів: Цапар Б.О., Горальчук Т.Р.; соціального педагога: Вітрів І.Т.; 
практичного психолога: Гах Ю.І; вихователів: Стодницьку С.А., Мизюка І.М., Домашевську О.І.  
 



Охорона праці 
Охорона праці – в цьому розділі планувались заходи на створення безпечних умов праці та 
навчання, промислової санітарії, протипожежного захисту та контроль за дотримання вимог ОП під 
час професійно-практичної підготовки учнів. 
Головна мета – створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним 
законодавством та збереження життя і здоров’я  учнів та працівників. 
До початку навчального року комісія ліцею перевірила готовність навчальних кабінетів, 
майстерень, спортзалу, спортмайданчику, інших приміщень до 2016-2017 н.р., на які складено 
паспорти; в майстернях перевірено обладнання, яке експлуатується. 
Ліцей прийняла в експлуатацію комісія, створена департаментом освіти, науки та молодіжної 
політики – Акт перевірки готовності навчального закладу до 2016-2017 н.р. від 25.08.2016р. 
 
Виконуються накази та листи: 
 - департаменту освіти, науки та молодіжної політики: 
•«Щодо організації роботи з охорони праці в навчальних закладах»; 
•«Про вжиття заходів щодо дотримання правил безпеки життєдільності та охорони праці під час 
зимового періоду»;  
•«Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності із 24 по 28 квітня 2017 року»;  
•«Про проведення Дня охорони праці 28.04.2017р.»; 
 - департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради:  
•«Про посилення пожежної безпеки у весняно-літній період»;  
•«Про перевірку спортивного та ігрового обладнання у навчальних закладах» 
 
 









Матеріальна база 

Ліцей має таку матеріальну базу: 1 навчальний корпус, в якому обладнано 20 навчальних кабінетів: 
Для забезпечення організації навчально-виробничого процесу, здійснення  підготовка робітничих 
кадрів ліцей має: 
навчально-виробничий корпус загальною площею 2993 кв.м., в якому розташовані 20 навчальних 
кабінетів і 6 майстерень, в тому числі майстерня верстатів з програмним керуванням, які обладнані 
відповідними засобами навчання; 
громадсько-побутовий корпус загальною площею 1394 кв.м.; 
гуртожиток на 256 місць, загальною площею 4307 кв.м., в якому знаходиться бібліотека на 24 тис. 
книг, читальний зал, медпункт: маніпуляційний кабінет, стоматологічний кабінет, ізолятори; 
спортивний зал площею 288 кв.м.; 
спортивний комплекс загальною площею 5200 кв.м.; 
їдальня на 200 посадочних місць; 
актовий зал на 200 місць; 
кабінет психолога. 
 



Проведені роботи 2016-2017 
  

 
 
 
 
 
 

•Організований початок навчального року. 

•Атестація ліцею на наступних 10 років. 

•Аудиторська перевірка. 

•Проведення олімпіади з української мови. 

•Проведення  олімпіади зі спецпредметів. 

•Модернізація та обладнання трьох майстерень: «Зварників», «Ковалів», «Кабінет теоретичних 

предметів ковалів». 

•Оновлення матеріальної бази та умов проживання учнів у гуртожитку. 



Плани на майбутнє 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•Виконання регіонального замовлення. 

•Оновлення та модернізація навчально-виробничої бази ліцею. 

•Ліцензування, оновлення  професій «Оператор комп’ютерного набору»,   

    «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». 
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