
 

Звіт директора ІФ ППЛ  
про роботу за 2017-2018 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 особистості 
та задоволення потреб ринку  праці  регіону  кваліфікованими робітниками».  
 

Ці завдання виконуються при наявності: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 

•відповідної матеріальної бази; 
•висококваліфікованих педагогічних кадрів; 
•модернізованого виробництва для проходження виробничої практики; 
•укладання угод з комунальними та приватними підприємствами      терміном  на 
п’ять років   на замовлення   кваліфікованих  робітників 
 
 

 
 
Відповідність документів: 
•Ліцензії 
•Навчальні плани до ДС 
•Технічні паспорти споруд 
•Свідоцтва на право власності споруд 
•Акт на право власності  на землю 
•Атестація навчального закладу на 2017-2027 рр. 



Матеріальна база 
      Для забезпечення організації навчально-виробничого процесу, здійснення  
підготовка робітничих кадрів ліцей має: 
 
навчально-виробничий корпус загальною площею 2993 кв.м., в якому     
    розташовані    21  навчальний кабінет і 6 майстерень, в тому числі майстерня    
    верстатів з  програмним   керуванням та кузня для професії “Коваль ручного    
    кування”,  які обладнані відповідними засобами навчання ; 
 спортивно-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.; 
 їдальню на 200 посадочних місць; 
 актовий зал на 200 місць; 
 кабінет психолога, соціального педагога; 
 тир. 
 



 

ВІДОМОСТІ ПРО ПРАЦІВНИКІВ 
Всього працівників – 68 чол. 
У відпустці по пологах та доглядом за дитиною – 7 чол., з них педпрацівників - 4 чол., інших працівників -  3 чол. 
Педагогічних працівників – 35 чол. 
Технічних працівників – 33 чол. 
Педагогічних працівників: 
Викладачів – 12 чол., з них чоловік - 2, жінок – 10. 
Всі викладачі з вищою освітою  
Майстри в/н – 13 чол., з них чоловік ів– 8, жінок – 5. 
Майстри в/н з повною вищою освітою – 9 чол., з базовою вищою освітою – 4 чол. 
Вихователі – 2 чол.: з повною вищою освітою – 1 чол., базовою вищою – 1чол. 
 

  Педагогічні працівники мають: 
Науковий  ступінь “кандидат педагогічних наук” – 1чол. - викладач предмету “Захист Вітчизни” 
Вища категорія – 11 чол., з них викладачів  - 5 чол. 
1 категорія – 2 чол., з них викладачів – 1 чол. 
2 категорія – 7 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 
Соціальний педагог – спеціаліст. 
 

  По віку: 
20-30р. – 12 чол., з них: викладачів – 1, майстрів в/н – 2, вихователів – 2, інші педпрацівники – 2,  
                 інші працівники – 5. 
30-40р. – 21 чол., з них:  викладачів – 7, майстрів в/н – 4, інші педпрацівники – 6, інші працівники - 4. 
40-50р. – 10чол., з них: викладачів – 3, інші педпрацівники – 3, майстри в/н   2, інші працівники - 2. 
50-60р. – 12 чол., з них: майстрів в/н – 2,, інші працівники - 10. 
Старші 60р. – 13 чол., з них: викладачів – 1, майстрів в/н – 3,    
                         інші педпрацівники – 1, інші працівники - 8. 
 





Контроль навчально-
виробничого процесу 

 Контроль за навчально-виховним процесом в ліцеї здійснюють: директор ліцею, 
його заступники, старший майстер. 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, дотриманням 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.  
                   В цьому році працюємо над упровадженням  
дуальної форми в навчальний процес. 
 



Підсумки навчально-виробничої роботи в ліцеї. Якість знань учнів та 
виконання навчальних планів і програм у II семестрі. 

  
Згідно плану ІІ навчальний семестр розпочався 15 січня 2018 року. Навчання 

ведеться згідно розкладу та замін при потребі. 
Теоретичне навчання чергується з виробничим. Більша частина груп проходить 

виробниче навчання у виробничих майстернях закладу, а групи СР-31, СР-21, СЕ-
1, у яких виробниче навчання згідно навчальних планів на підприємстві, 

проходять виробниче навчання на підприємствах міста та області, з якими 
укладено договори з оплатою. 

Станом на сьогодні у групах, які знаходяться на виробничій практиці та 
переддипломній виробничій практиці, виконано навчальні плани і програми. 
Більша частина учнів знаходиться на оплачуваній виробничій практиці. На 

навчанні в закладі залишились групи І курсу, і з 01.06.2018 р. повернулася на 
теорію група СР-21. Учні ІІІ курсу груп ОБС/ЕОТ-31 здали державну підсумкову 

атестацію, у групі СР-31 розпочалась державна підсумкова атестація. 
Попереду державна кваліфікаційна атестація у випускних групах та 

кваліфікаційна поетапна атестація у перевідних групах І та ІІ курсів, а саме: ОБС-
21, СЕ-1, ЕКЗ-1. 

 

  



Складено та погоджено департаментом освіти і науки  ОДА графіки проведення 
ДКА та склад комісій. Погоджено дипломи з відзнакою, які отримають учні групи 
ППВ-1: 
Жигалюк Юлія; 
Загнітко Діана; 
Придко Віталій. 
Протягом навчального року навчальний заклад працює згідно Плану роботи 
колективу на 2017-2018 н.р., затвердженим директором ліцею Н.С. Кішкою. 
Проаналізувавши заходи, які були заплановані, можу сказати, що всі виконані 
вчасно і організовано. Було проведено ряд заходів та прийнято участь у багатьох 
обласних заходах. Зокрема: в олімпіадах із загальноосвітніх дисциплін, де 
учениця І курсу Дунаєвська Діана зайняла ІІ місце з предмету «Історія України», 
предметів професійно-теоретичної підготовки, різних конкурсах, а також 
конкурсах фахової майстерності за професіями «Електрозварник ручного 
зварювання» та «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування». У конкурсі за професією 
«Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Слюсар-електрик з 
ремонту електроустаткування» наш учень групи        СЕ-1 Гнатюк Михайло 
зайняв ІІ місце. 
 
 

  



Протягом року, як і кожного року, ми продовжуємо роботу по оновленню 
матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів 
теоретичної підготовки, підготовкою комплексно-методичного забезпечення на 
поточний рік та наступний навчальний рік. Налагоджена робота з багатьма 
підприємствами, де наші учні проходять виробниче навчання та виробничу 
практику, де заробляють кошти, які спрямовуються на покращення матеріально-
технічної бази нашого ліцею. 
Було проведено Тиждень з охорони праці, виховний захід з питань охорони праці, 
День цивільного захисту, який щороку в нас відбувається з новими підходами та 
відпрацюваннями. 
Проводиться моніторинг успішності учнів: у І семестрі вхідний, проміжний та в 
кінці навчального року – вихідний у ІІ семестрі. 
Результати успішності із загальноосвітніх дисциплін ми аналізували на січневій 
педраді. Але так, як у нас більша увага приділяється професійному спрямуванню, 
то розглянемо якість успішності учнів випускних груп з предметів професійно-
теоретичної підготовки, а саме з таких предметів: 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погоджені і затверджені теми дипломних робіт. Всі учні випускних груп 
одержали теми дипломних робіт, працюють над їх виконанням та виконанням 

практичної частини. Майстрам виробничого навчання та викладачам слід 
проводити з учнями консультації та вести контроль за виконанням учнями 

дипломних робіт. 
Впроваджуємо елементи дуальної форми навчання у навчальний процес, 

розробляємо відповідну документацію. 
 
 
 

  





 

Звіт 
про методичну роботу у 

Івано-Франківському  професійному  
ліцеї за   2017-2018 н.р.                                                      

   
Управління методичною роботою. 
У своїй діяльності ІФППЛ спрямовував свою роботу на виконання 
завдань головних законодавчих актів в освіті: 
-Національної доктрини розвитку освіти України, 
- законів України : «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
-Положення про методичну роботу в ПТНЗ, Положення про організацію 
навчально-виробничого процесу у професійно-технічному навчальному 
закладі  інших законодавчих та нормативних документів Верховної Ради 
України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 
України, наказів Міністерства освіти і науки, Департаменту освіти і науки 
Івано-Франківської ОДА.  



 
Методична проблема, над якою працює педагогічний 

колектив з 2017-2018 н.р.: 
“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 – Чучук О.Б.) 
Суспільно - гуманітарних дисциплін (голова комісії – Цапар Б.О.);       



 
 

 

 У практиці роботи методичних комісій є проведення відкритих уроків, 
відвідування уроків з метою вивчення досвіду. Проведення  виставок педагогічних 
напрацювань, сприяння розвитку професійної майстерності та  декад. 
  
Згідно графіка проведення  предметних методичних тижнів у 2017-2018н.р. 
було проведено усі методичні  декади. 
  
17.11-30.11.2017р .- методичний тиждень метод комісії викладачів фізичного 
виховання та «Захисту Вітчизни» у рамках обласної спартакіади з баскетболу; 
  
методичний тиждень метод комісії викладачів та майстрів виробничого навчання 
професій був перенесений з грудня 2017р. на лютий 2018 року в  зв’язку з тим, що 
проводився Тиждень права.  
Це і лінійка, конкурс творчих робіт « Я людина – і маю право», виставка стіннівок  
на тему: « Правопорушенням- ні», зустріч з представниками ювенальної 
превенції, проведення правового брейн-рингу « Юний правознавець». 



 
 

 

Відповідно до плану роботи ліцею та графіку проведення відкритих 
уроків викладачами  та майстрами виробничого навчання у 2017-
2018н.р. було проведено наступні відкриті уроки з предметів : 
  
Урок  англійської мови . Тема: «Геловін паті»- викладач Литвин О.М. 
Урок біології . Тема: « Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним 
складом»- викладач Горальчук Т.Р. 
Урок правознавства. Тема: «Конституційне право»-викладач Чучук О.Б. 
Урок екології. Тема: «Якщо хочеш змінити світ, то починати треба з себе»- 
викладач Боднар І.Я.  
Урок  англійської мови . Тема «Лондон»- викладач Литвин О.М. 
«Загальний курс залізниць»-«Електрифікація залізниці та 
електропостачання»-майстер в/н  Кубай А.П. 
Виробниче навчання  з професії  ЕОТ-« Діагностика, ремонт та 
обслуговування засобів електронної оргтехніки»-майстер в/н Співак С.Т. 
«Допуски і технічні вимірювання»- «Вимірювання розмірів 
штангенінструменту» -викладач Кладочний М.П.  
 
 



«ПТЕ і інструкції»-«Сигнали,що застосовуються під час маневрової 
роботи»-викладач Тринощук Д.М. 
Урок української мови та літератури. Тема: «І.Я.Франко.Композиція 
збірки «З вершин і низин». «Вічний революціонер»- викладач Цапар Б.О.  
технічне креслення-«Ортогональні та прямокутна ізометрична проекція»-
викладач Гоцуляк В.А. 
Урок географії. Тема: «Економіко-географічна характеристика Канади»-
викладач Паляниця І.С. 
Урок інформатики. Тема: «Формули в електронних таблицях»-викладач 
Воробець Г.М. 
Урок фізичної культури. Тема: «Модуль.Футбол»-викладач Крупа І.Л. 
Урок виробничого навчання. Тема: «Нарахування заробітної плати 
педпрацівникам та іншим працівникам на основі Єдиної тарифної сітки»- 
майстер в\н Шулятицька З.М.  
Урок виробничого навчання  -«Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, 
перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток» -майстер в/н Зебец Я.Б. 
 

 



 
                       АТЕСТАЦІЯ  
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
      Згідно перспективного плану та графіку проходження курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017-2018н.р. 
пройшли  курсову підготовку у Івано-Франківському Інституті 
післядипломної освіти.( Кішка Н.С. як викладач зарубіжної літератури 
та Цапар Б.О. як викладач укр..мови та літ, Чучук О.Б., як викладач 
суспільствознавчих дисциплін, Горальчук Т.Р., як викладач біології,  
Перхулин М.Ф., як викладач інформатики, Іванців А.М.,як викладач 
фізичного виховання.) 
   Педагогічні  працівники Боднар І.Я. та Паляниця І.С.пройшли курси 
підвищення кваліфікації викладачів професійно- теоретичної 
підготовки на базі ВПУ№13. На даному етапі проходять курси 
підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної 
підготовки та майстрів виробничого навчання Зебец Я.Б., Бордакевич 
Б.Ф., Костик Т.В., Пилипій С.В. на базі ВПУ  № 13. 
Згідно графіку проведення атестації у 2017-2018 н.р.  проатестувалися  
такі педагогічні працівники: 
 

 



 
                        
 



                       Стажування майстрів виробничого                    
                                 навчання 
 Стажування є обов’язковою складовою підвищення кваліфікації майстрів 
виробничого навчання  відповідно до наказів МОН№748 від19.10.2009р. 
«Про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання» та Наказу 
«Про  затвердження порядку підвищення кваліфікації педпрацівників 
ПТНЗ». 
         У зв'язку з цим на початку навчального року було складено  графік 
проходження стажування майстрів в/н, за яким працівники даної категорії 
мають пройти стажування на підприємстві. 
На даному етапі стажування проходить Шулятицька З.М. на   підприємстві 
«Теплокомуненерго». 



10.01.2018р.  відбулось проведення  педагогічних  читань в період зимових 
канікул 
Тема: «Реалізація професійного спрямування у викладанні загальноосвітніх та 
спецдисциплін, здійснення міжпредметних зв'язків на уроках  профтехциклу». 
На педагогічних читаннях обговорювалися актуальні педагогічні 
проблеми,системи  роботи педагогічних працівників закладу.  
У першій частині педагогічних читань відбулась зустріч з Прикарпатською 
письменницею Оксаною Кузів. У другій - заслуховувалися доповіді про 
передовий  педагогічний досвід викладачів та майстрів ліцею. 
Протягом  2017-2018 навчального  року було організовано роботу з молодими 
педагогічними працівниками в рамках «Школи молодого педпрацівника» та  
закріплено наставництво над новоприбулими .30.05 2018р. відбулося засідання 
«школи молодого педагога» на тему «Формування громадянина - патріота 
України через компетентнісний  підхід молодого педагога».Мультимедійну 
презентацію підготувала викладач української мови та літератури,спеціаліст 
вищої категорії Цапар Богдана Олексіївна. 
   Згідно плану роботи  НМК ПТО області педагогічні працівники приймали 
участь у предметних семінарах,методичних засіданнях обласного рівня. 
   А також приймали участь,як члени журі у обласних олімпіадах та 
конкурсах,що свідчить про високий професійний рівень викладачів ліцею. 



Курси підвищення кваліфікації 
педпрацівників 

 
Згідно перспективного плану курсової педагогічної підготовки працівників 
ліцею було складено графік проходження курсів підвищення кваліфікації 
працівників ліцею на 2017-2018 н.р. за яким педпрацівники вже  підвищували 
свій професійний рівень: Чучук О.Б., Горальчук Т.Р., Перхулин М.Ф.,          
Іванців А.М. 
Ряд викладачів ліцею були задіяні  інструкторами на ЗНО. 
 



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 та ЗНО з 
предмету “Українська мова” 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   21 кабінет:  1 фізики, 1 хімії 
та біології, 1 математики, 1 інформатики, 1 історії України та правознавства,                         
2 кабінети української мови та літератури, захисту Вітчизни,                                          
2 кабінети 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  Департаменту 
освіти , науки та молодіжної політики  обласної державної адміністрації.  
          В І семестрі 2016-2017 н.р. відбулась атестація навчального закладу. Були написані контрольні 
роботи учнями. Проведена робота 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%. Відбулась підсумкова педагогічна рада 
25.11.2016р. по результатах атестаційної експертизи;  
від експертів були зауваження та пропозиції, які ми повинні усунути  
протягом навчального року.  
          Було розроблено ряд заходів по усуненню зауважень. 



Виховна робота 



 
                                      Звіт 
            про проведену виховну роботу                     
                          за 2017-2018 н.р. 
  
Виховна частина у 2017-2018 н.р. працювала відповідно до річного плану 
роботи навчального закладу, затвердженого директором згідно рекомендацій 
НМКПТО та розпоряджень і наказів департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики облдержадміністрації. 
У планах роботи визначені виховні завдання і заходи, які відповідають рівню 
розвитку учнівського колективу, його якісному складу, враховується ріст чи 
спад активності учнів групи на кожному курсі. 
Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 
протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками: 
національно – громадянське виховання; 
екологічне виховання та формування здорового способу життя; 
патріотичне виховання; 
морально – правове виховання; 
художньо – естетичне; 
творчий розвиток особистості. 
 
  

   
 



 
       Виховна робота навчального закладу  була спрямована на вирішення 
таких завдань: 
- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку 
учнів; 
- турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя; 
-естетичне, екологічне та трудове виховання, як одна з складових підготовки 
учнів до дорослого життя; 
- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, 
учнями, батьками; 
- виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню 
краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи. 
       Вся правова робота спрямована на попередження злочинності та 
правопорушень серед учнівської молоді. На початку кожного навчального 
року соціальним педагогом проводиться робота з метою виявлення 
неблагополучних сімей з числа учнів новоприйнятого контингенту. В ліцеї 
навчається 6 сиріт, що залишились без опіки батьків, 18 підлітків-напівсиріт, з 
багатодітних – 29 учнів, з неповних сімей (батьки розлучені) – 23 учні, дітей-
інвалідів – 3. Створена належна матеріально-технічна база для проживання та 
навчання цих категорій дітей. 

 
 

   
 



 
З метою активізації правового виховання та попередження правопорушень серед учнів, 

проведення виховної роботи з учнями-правопорушниками та відповідно до наказу 
директора в ліцеї створено Штаб профілактики правопорушень, в якому працюють 

викладачі, майстри виробничого навчання, класні керівники, вихователі, практичний 
психолог. За поданням Штабу профілактики правопорушень учнів, які систематично 
порушують дисципліну, заносять на внутрішньоліцейний облік. На обліку в нас було 

14 учнів. 2 випустилось, залишилось 12 учнів. На обліку у Надвірнянському МРВ 
стоїть Паламарчук Зоряна, учениця групи ОБС-11. Також направляються листа 

батькам, у сільські ради та в служби у справах дітей. 
Ведеться тісна співпраця з працівниками ювенальної превенції у справах 

неповнолітніх, а також з районними та міськими службами у справах дітей. 
Проводились лекції працівниками ювенальної превенції про правову відповідальність 
неповнолітніх. Державним центром естетичного виховання проводився університет 

здоров’я про шкідливість тютюнопаління та алкоголю, про туберкульоз, його 
профілактику та лікування. 

Велику роль у виховній роботі начального закладу займає методична комісія класних 
керівників та вихователів, яка тісно пов’язана з виховною роботою ліцею. Згідно 
графіку майстрами виробничого навчання проводились виховні та інформаційні 

години. Крім заходів, які проводять класні керівники, це і загальноліцейні виховні 
години, і стіннівки, приурочені пам’ятним датам, і урочисті заходи, індивідуальні 

бесіди з учнями та батьками. 
 
 
 
 

   
 



 
Щодо організації дозвілля, в ліцеї працює 12 гуртків технічної творчості, в яких 

задіяно 100 учнів, та 4 гуртки художньої самодіяльності: вокальний ансамбль дівчат, 
інструментальний музичний  духовий оркестр, танцювальний, троїста музика (задіяно 

50 учнів),, 4 спортивні секції – волейбол, футбол, настільний теніс, баскетбол (40 
учнів). 

Вся позакласна робота з учнями проводиться у відповідності з розкладом №2.  
Ми брали участь у таких обласних конкурсах: листопад – конкурс поезії, присвячений 

Дню української мови та писемності;  грудень – конкурс театрів фольклору та 
драматичних колективів серед учнів закладів ПТНЗ. 1 грудня – конкурс плакатів, 

присвячений  Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. У лютому проводився обласний 
конкурс «Пісенний вернісаж».  

24 квітня – проведення Дня цивільного захисту на тему: «Надзвичайні ситуації». 18 
травня проводилась година спілкування з учнями до Дня Європи «Європа твоїми 

очима». 26 квітня відбулась виховна година в бібліотеці на тему: «Чорнобиль: трагічна 
випадковість чи аварія?» 

 Від міського департаменту освіти і науки брали участь у конкурсі-естафеті 
відеопривітань до Дня міста «Наше місто – рідний серцю дім», де зайняли ІІ місце. 
Також у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» зайняли І місце в номінації 

«Відеосюжет». Хочу подякувати майстру в/н Кубаю А.П. за роботу, яка принесла ліцею 
призові місця. 

 
 
 
 
 

   
 



 
Національно-громадське виховання у навчальному році реалізовувалося через 

проведення таких заходів: Шевченківські дні, виховні заходи «Невмируща слава – 
слава  героям-воїнам УПА», «Пам’яті героїв Крут», виховний захід, присвячений 

пам’яті голодомору «Пам’ятаємо…», перший відкритий урок «Зродились ми великої 
години» 

У рамках екологічного виховання групи взяли участь в акції «Посади дерево» з 
покращення та благоустрою прилеглої до ліцею території. Також потрібно відзначити, 
що всі навчальні групи протягом року доглядали за закріпленими за ними територіями, 

прибирали кабінети та майстерні виробничого навчання.  
Формування основ здорового способу життя здійснювалось через проведення 

різноманітних спортивних змагань. Традиційно пройшов День здоров’я у вересні. 
Військово-патріотичний напрямок виховної роботи протягом року реалізовується 
через проведення Тижня права, бесід щодо боротьби з наркоманією (організовано 

перегляд фільму «Правда про наркотики»), алкоголізмом, тютюнопалінням, конкурсів 
плакатів, участі у проведенні урочистої ходи та параду учнівської і студентської 

молоді, присвячених 75-ій річниці створення УПА, Дню захисника України та Дню 
українського козацтва. 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи реалізовувався у проведенні таких 
заходів: свято Першого дзвоника, День учителя, День святого Миколая, свято Нового 

року, День знайомств. 
Організація учнівського самоврядування у навчальному закладі за цей навчальний рік 

проводилась згідно плану роботи навчального закладу. Це і Свято квітів, і День 
вчителя, і Вечір знайомств, і відеоролик до святкування Дня міста. 

 
 

   
 



 
 

На належному рівні працює у закладі бібліотека. В бібліотеці та в холі ліцею постійно 
оформляються тематичні виставки згідно місячних планів роботи, а також проводяться 

виховні години, години спілкування. 
Профорієнтаційна робота була проведена по школах міста, а також творчі групи 

виїжджали по школах області. 
Також хотілося б звернути увагу на відвідування. Викладачам та майстрам 
виробничого навчання потрібно більше працювати з учнями та батьками. 

Щодо аналізу виховної роботи в гуртожитку, то вона велась за такими напрямками: 
індивідуальна робота з учнями, організація колективу, патріотичне виховання (в 

бібліотеці було проведено виховну годину до свята Покрови, присвячену 75-ій річниці 
створення УПА), розвиток пізнавальної діяльності, превентивне виховання, 

формування здорового способу життя, моральне виховання, трудове виховання, робота 
з батьками. 

Була проведена робота щодо організації дозвілля, робота з метою згуртування 
колективу, профілактична робота з учнями. 

Щодо патріотичного виховання, проведені бесіди на тему: «Що означає бути 
патріотом», а також виховна година в бібліотеці до свята Покрови Пресвятої 

Богородиці. 
Учні залучались до суспільно корисної роботи. Організовувалась робота щодо 

підготовки до зими. Проводились бесіди про санітарно-гігієнічні навички учнів. 
 
 
 
 

   
 



 
 
Превентивне виховання – проводилась індивідуальна робота з учнями, 
схильними до правопорушень. Вивчались особисті справи учнів з метою 
виявлення осіб, схильних до правопорушень. 
Моральне виховання. Проводились бесіди з метою економії води, 
електроенергії, бережного ставлення до майна: «Бережіть електроенергію», 
«Ціна краплини води», «Як користуватись душем». Організована робота по 
прибиранню кімнат і перевірці чистоти. Проводились бесіди щодо охорони 
здоров’я і життя учнів. 
Робота з батьками. Проводились бесіди з батьками щодо поведінки учнів 
шляхом телефонних розмов і зустрічей. Є у нас досягнення, але водночас є і 
багато проблем. Це в першу чергу понищене майно (на 1 вересня були 
зроблені ремонти), побиті плафони, поламані крани і змішувачі, вибиті вікна і 
двері, порушення правил проживання в гуртожитку, розпивання спиртних 
напоїв, куріння. Тому я б просила вихователів організовувати свою роботу з 
учнями в позаурочний час так, щоб в них не було часу для порушення 
дисципліни.  
 
 
 
 
 
 

   
 



 
 
 
Слід більше часу приділяти індивідуальній роботі з учнями, більше 
контролювати учнів, щоб не знищували майно і заставляти їх відшкодовувати, 
якщо таке сталося, а також  постійно співпрацювати з класними керівниками, 
майстрами виробничого навчання, батьками. Класним керівникам та 
майстрам в/н вести контроль за проживанням учнів в гуртожитку. 
практичному психологу більше часу працювати з учнями у гуртожитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
Гуртки 

Художньої самодіяльності – 5 гуртків: 
 духовий оркестр; 
 вокальний ансамбль дівчат; 
 малі вокальні форми; 
 троїста музика; 
 танцювальний. 
 Задіяних учнів – 60. 
 

Технічної творчості –12; 
 
 
 
 

задіяних учнів – 128. 
 



Спортивно-масова робота 
  

  
 
 
 



Спортивно-масова робота 
  

    Фізична культура та спорт є складовою частиною виховного процесу і має важливе 
значення у формуванні основ здорового способу життя, духовного і фізичного розвитку 
дітей. Навчально-виховний процес та позакласно-спортивна робота з учнівською 
молоддю організована відповідно до вимог базової та регіональної програм предмету 
«Фізична культура» для учнів професійно-технічних навчальних закладів 
      В ліцеї існують різноманітні форми фізичного виховання: уроки з фізичної 
культури, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (ранкова гімнастика, 
фізкультурні хвилинки , ігри та вправи на перервах),  спортивно-масова робота (заняття 
в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання).  
      Спортивно-масова робота в ліцеї сприяє вирішенню основних завдань фізичної 
культури: 
- зміцненню здоров’я, загартуванню організму; 
- вихованню потреби в самостійних систематичних заняттях фізичними вправами; 
- здоровому способу життя; 
- набуттю необхідних знань, умінь і навичок у галузі гігієни, анатомії, фізіології. 
Визначення кращих спортсменів та учать в обласній спартакіаді серед ПТНЗ. 
 Важливим напрямком у організації спортивно-масової роботи в позаурочний час є 
заняття у спортивних секціях.  
 
 
 



При організації секцій враховуються інтереси учнів, характер їх професійної 
діяльності, можливості та умови, які має ліцей.  
На базі ІФППЛ проведено засідання  обласної методичної секції керівників та 
викладачів фізичної культури ПТНЗ 26 квітня 2018р. Підготовлено методичні матеріали 
по фізичній культурі та проведено відкритий урок на тему «Футбол». 
Cпортивно-масова робота для учнів ліцею в позаурочний час здійснюється здебільшого 
за місцем їх проживання, тобто більшість тих, хто проживає у гуртожитку, відвідують 
секції.  
Спортивно-масова робота проводиться згідно плану роботи ФК ІФППЛ, Положення 
про проведення спартакіади серед ліцеїстів.  
    Спортивні змагання є складовою частиною спортивно-масової роботи та є засобом 
залучення учнів до систематичних занять спортом.  
    У 2017-2018н.р. проведено «День здоров’я», першість з волейболу та баскетболу, 
змагання з шашок, першість з настільного тенісу, першість футзалу, заплановано 
провести туристичні змагання.  
Також збірні команди ІФППЛ брали участь у обласній спартакіаді з таких видів : 
волейбол -  дівчата -7 місце, хлопці -6 місце, настільний теніс- юнаки – 6 місце, дівчата 
-8 місце, баскетбол- юнаки 10 місце, дівчата -2 місце. 
 
 









Охорона праці 
Охорона праці – в цьому розділі планувались заходи на створення безпечних умов праці та 
навчання, промислової санітарії, протипожежного захисту та контроль за дотриманням 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 перевіряє готовність навчальних кабінетів, майстерень, 
спортзалу, спортмайданчику, інших приміщень, на які складено паспорти; в майстернях перевірено 
обладнання, яке експлуатується. 
Ліцей приймає в експлуатацію комісія, створена департаментом освіти, науки та молодіжної 
політики Івано-Франківської ОДА , яка видає Акт перевірки готовності навчального закладу до 
навчального року. 
 

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 життєдіяльності та охорони праці під час 
зимового періоду»;  
•«Про проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності»;  
•«Про проведення Дня охорони праці 
 - 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» 
Проводиться День цивільного захисту. 
21-22 березня 2018 року всі працівники закладу здали  іспит з охорони праці. 
 
 





Фінансування 
2017-2018 рр. – з міського бюджету. 
За цей період не було допущено 
 жодних заборгованостей  
по всіх статтях: 

- заробітна плата; 
- стипендія; 
- комунальні послуги. 

Ретельне планування кошторису, раціональне 
використання, жорстка економія – основні тези 
роботи у фінансовій сфері. 

 



 

Загальні роботи 
1.Капітальний ремонт І поверху: 

- заміна електропроводки – 38 тис. грн.; 

- ремонтні роботи (матеріали) – 41 тис. грн. 

2. Обладнання нового методичного кабінету. 

3. Обладнання лабораторії ковалів. 

 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 



Реконструкція майстерні 
електриків: 

- обладнання робочих місць – 12  тис. грн.; 
 - підведення електрики – 10 тис. грн.; 

 - укладення плити на підлогу – 12 тис. грн.; 
 -  придбання обладнання, спецодягу – 28 тис. грн. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Обладнання майстерні 
електрозварників: 
Загальна вартість – 91 тис. грн.: 
- обладнання робочих місць ; 
 - нова електрична проводка; 
 - ремонт  приміщення; 
 -  придбання нових зварювальних апаратів; 
- придбання спецодягу. 
 

 
 
 
 



 
         Облаштування кабінету-     
       лабораторії ковалів ручного    
                            кування 
Загальна вартість –30 тис. грн.: 
- заміна електрики; 
 - ремонт  приміщення; 
- обладнання робочих місць ковалів; 
 -  укладення  підлоги; 
- придбання спецодягу. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
         Облаштування великої та    
                            малої кузні 
            (основне облаштування було наявне) 
Загальна вартість –30 тис. грн.: 
- освітлення; 
 - облаштування робочих місць; 
- придбання інструменту. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Заміна електропроводки на 9 
поверсі 

Вартість  - 28 тис. грн. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Придбання нових дверей на 9 

поверх (замки, завіси, коробки) 
Вартість  - 28 тис. грн. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Придбання меблів та заміна на 

нові на 4, 5, 6, 9 поверхах для 
учнів-мешканців гуртожитку 

       Вартість  - 140 тис. грн. 
 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Придбання нової спальної 
постільної білизни: матраци, 
подушки, постільна білизна 

Вартість  -    28 тис. грн. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 Капітальний ремонт системи 

опалення технічної прибудови 
гуртожитку 

Вартість  -    36 тис. грн. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ремонт холу І поверху 
 
  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 
 
 
 
 
 
Дотримання   правил та норм охорони праці 
Створення комфортного  мікроклімату    в учнівському та трудовому 
колективі 
Виконання регіонального замовлення 
Збереження контингенту учнів 
  Модернізація професій згідно вимог сучасного ринку праці. Щільна 
співпраця з підприємствами міста та області  
  Підвищення професійного рівня педагогічних працівників  
  Оновлення та модернізація матеріально-технічної бази навчально – 
виробничого процесу ліцею  
Продовження роботи по енергозберігаючих технологіях -                                  
заміна вікон у гуртожитку 
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	Протягом року, як і кожного року, ми продовжуємо роботу по оновленню матеріально-технічної бази майстерень виробничого навчання та кабінетів теоретичної підготовки, підготовкою комплексно-методичного забезпечення на поточний рік та наступний навчальний рік. Налагоджена робота з багатьма підприємствами, де наші учні проходять виробниче навчання та виробничу практику, де заробляють кошти, які спрямовуються на покращення матеріально-технічної бази нашого ліцею.�Було проведено Тиждень з охорони праці, виховний захід з питань охорони праці, День цивільного захисту, який щороку в нас відбувається з новими підходами та відпрацюваннями.�Проводиться моніторинг успішності учнів: у І семестрі вхідний, проміжний та в кінці навчального року – вихідний у ІІ семестрі.�Результати успішності із загальноосвітніх дисциплін ми аналізували на січневій педраді. Але так, як у нас більша увага приділяється професійному спрямуванню, то розглянемо якість успішності учнів випускних груп з предметів професійно-теоретичної підготовки, а саме з таких предметів:��
	�����������Погоджені і затверджені теми дипломних робіт. Всі учні випускних груп одержали теми дипломних робіт, працюють над їх виконанням та виконанням практичної частини. Майстрам виробничого навчання та викладачам слід проводити з учнями консультації та вести контроль за виконанням учнями дипломних робіт.�Впроваджуємо елементи дуальної форми навчання у навчальний процес, розробляємо відповідну документацію.���
	Номер слайду 11
	�Звіт�про методичну роботу у�Івано-Франківському  професійному  ліцеї за   2017-2018 н.р.                                                                                                                                                                           �
	�Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив з 2017-2018 н.р.:�“Створення у ліцеї належних умов для професійної самореалізації особисті та задоволення потреб ринку  праці  регіону  кваліфікованими робітниками”.�
	��
	��
	«ПТЕ і інструкції»-«Сигнали,що застосовуються під час маневрової роботи»-викладач Тринощук Д.М.�Урок української мови та літератури. Тема: «І.Я.Франко.Композиція збірки «З вершин і низин». «Вічний революціонер»- викладач Цапар Б.О. �технічне креслення-«Ортогональні та прямокутна ізометрична проекція»-викладач Гоцуляк В.А.�Урок географії. Тема: «Економіко-географічна характеристика Канади»-викладач Паляниця І.С.�Урок інформатики. Тема: «Формули в електронних таблицях»-викладач Воробець Г.М.�Урок фізичної культури. Тема: «Модуль.Футбол»-викладач Крупа І.Л.�Урок виробничого навчання. Тема: «Нарахування заробітної плати педпрацівникам та іншим працівникам на основі Єдиної тарифної сітки»- майстер в\н Шулятицька З.М. �Урок виробничого навчання  -«Монтаж світильників усіх видів до 6 ламп, перемикачів, вимикачів та штепсельних розеток» -майстер в/н Зебец Я.Б.��
	�                       АТЕСТАЦІЯ �ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ�      Згідно перспективного плану та графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2017-2018н.р.�пройшли  курсову підготовку у Івано-Франківському Інституті післядипломної освіти.( Кішка Н.С. як викладач зарубіжної літератури та Цапар Б.О. як викладач укр..мови та літ, Чучук О.Б., як викладач суспільствознавчих дисциплін, Горальчук Т.Р., як викладач біології,  Перхулин М.Ф., як викладач інформатики, Іванців А.М.,як викладач фізичного виховання.)�   Педагогічні  працівники Боднар І.Я. та Паляниця І.С.пройшли курси підвищення кваліфікації викладачів професійно- теоретичної підготовки на базі ВПУ№13. На даному етапі проходять курси підвищення кваліфікації викладачів професійно-теоретичної підготовки та майстрів виробничого навчання Зебец Я.Б., Бордакевич Б.Ф., Костик Т.В., Пилипій С.В. на базі ВПУ  № 13.�Згідно графіку проведення атестації у 2017-2018 н.р.  проатестувалися  такі педагогічні працівники:��
	�                       �
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	��                                      Звіт�            про проведену виховну роботу                     �                          за 2017-2018 н.р.� �Виховна частина у 2017-2018 н.р. працювала відповідно до річного плану роботи навчального закладу, затвердженого директором згідно рекомендацій НМКПТО та розпоряджень і наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації.�У планах роботи визначені виховні завдання і заходи, які відповідають рівню розвитку учнівського колективу, його якісному складу, враховується ріст чи спад активності учнів групи на кожному курсі.�Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:�національно – громадянське виховання;�екологічне виховання та формування здорового способу життя;�патріотичне виховання;�морально – правове виховання;�художньо – естетичне;�творчий розвиток особистості.��	�
	�������       Виховна робота навчального закладу  була спрямована на вирішення таких завдань:�- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;�- турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;�-естетичне, екологічне та трудове виховання, як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;�- продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;�- виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.�       Вся правова робота спрямована на попередження злочинності та правопорушень серед учнівської молоді. На початку кожного навчального року соціальним педагогом проводиться робота з метою виявлення неблагополучних сімей з числа учнів новоприйнятого контингенту. В ліцеї навчається 6 сиріт, що залишились без опіки батьків, 18 підлітків-напівсиріт, з багатодітних – 29 учнів, з неповних сімей (батьки розлучені) – 23 учні, дітей-інвалідів – 3. Створена належна матеріально-технічна база для проживання та навчання цих категорій дітей.�����	�
	����������������З метою активізації правового виховання та попередження правопорушень серед учнів, проведення виховної роботи з учнями-правопорушниками та відповідно до наказу директора в ліцеї створено Штаб профілактики правопорушень, в якому працюють викладачі, майстри виробничого навчання, класні керівники, вихователі, практичний психолог. За поданням Штабу профілактики правопорушень учнів, які систематично порушують дисципліну, заносять на внутрішньоліцейний облік. На обліку в нас було 14 учнів. 2 випустилось, залишилось 12 учнів. На обліку у Надвірнянському МРВ стоїть Паламарчук Зоряна, учениця групи ОБС-11. Також направляються листа батькам, у сільські ради та в служби у справах дітей.�Ведеться тісна співпраця з працівниками ювенальної превенції у справах неповнолітніх, а також з районними та міськими службами у справах дітей.�Проводились лекції працівниками ювенальної превенції про правову відповідальність неповнолітніх. Державним центром естетичного виховання проводився університет здоров’я про шкідливість тютюнопаління та алкоголю, про туберкульоз, його профілактику та лікування.�Велику роль у виховній роботі начального закладу займає методична комісія класних керівників та вихователів, яка тісно пов’язана з виховною роботою ліцею. Згідно графіку майстрами виробничого навчання проводились виховні та інформаційні години. Крім заходів, які проводять класні керівники, це і загальноліцейні виховні години, і стіннівки, приурочені пам’ятним датам, і урочисті заходи, індивідуальні бесіди з учнями та батьками.�������������	�
	�������������������������Щодо організації дозвілля, в ліцеї працює 12 гуртків технічної творчості, в яких задіяно 100 учнів, та 4 гуртки художньої самодіяльності: вокальний ансамбль дівчат, інструментальний музичний  духовий оркестр, танцювальний, троїста музика (задіяно 50 учнів),, 4 спортивні секції – волейбол, футбол, настільний теніс, баскетбол (40 учнів).�Вся позакласна робота з учнями проводиться у відповідності з розкладом №2. �Ми брали участь у таких обласних конкурсах: листопад – конкурс поезії, присвячений Дню української мови та писемності;  грудень – конкурс театрів фольклору та драматичних колективів серед учнів закладів ПТНЗ. 1 грудня – конкурс плакатів, присвячений  Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом. У лютому проводився обласний конкурс «Пісенний вернісаж». �24 квітня – проведення Дня цивільного захисту на тему: «Надзвичайні ситуації». 18 травня проводилась година спілкування з учнями до Дня Європи «Європа твоїми очима». 26 квітня відбулась виховна година в бібліотеці на тему: «Чорнобиль: трагічна випадковість чи аварія?»� Від міського департаменту освіти і науки брали участь у конкурсі-естафеті відеопривітань до Дня міста «Наше місто – рідний серцю дім», де зайняли ІІ місце. Також у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» зайняли І місце в номінації «Відеосюжет». Хочу подякувати майстру в/н Кубаю А.П. за роботу, яка принесла ліцею призові місця.�����������������������	�
	������������������������������������Національно-громадське виховання у навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів: Шевченківські дні, виховні заходи «Невмируща слава – слава  героям-воїнам УПА», «Пам’яті героїв Крут», виховний захід, присвячений пам’яті голодомору «Пам’ятаємо…», перший відкритий урок «Зродились ми великої години»�У рамках екологічного виховання групи взяли участь в акції «Посади дерево» з покращення та благоустрою прилеглої до ліцею території. Також потрібно відзначити, що всі навчальні групи протягом року доглядали за закріпленими за ними територіями, прибирали кабінети та майстерні виробничого навчання. �Формування основ здорового способу життя здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань. Традиційно пройшов День здоров’я у вересні.�Військово-патріотичний напрямок виховної роботи протягом року реалізовується через проведення Тижня права, бесід щодо боротьби з наркоманією (організовано перегляд фільму «Правда про наркотики»), алкоголізмом, тютюнопалінням, конкурсів плакатів, участі у проведенні урочистої ходи та параду учнівської і студентської молоді, присвячених 75-ій річниці створення УПА, Дню захисника України та Дню українського козацтва.�Художньо-естетичний аспект виховної роботи реалізовувався у проведенні таких заходів: свято Першого дзвоника, День учителя, День святого Миколая, свято Нового року, День знайомств.�Організація учнівського самоврядування у навчальному закладі за цей навчальний рік проводилась згідно плану роботи навчального закладу. Це і Свято квітів, і День вчителя, і Вечір знайомств, і відеоролик до святкування Дня міста.�������������������������������	�
	��������������������������������������������На належному рівні працює у закладі бібліотека. В бібліотеці та в холі ліцею постійно оформляються тематичні виставки згідно місячних планів роботи, а також проводяться виховні години, години спілкування.�Профорієнтаційна робота була проведена по школах міста, а також творчі групи виїжджали по школах області.�Також хотілося б звернути увагу на відвідування. Викладачам та майстрам виробничого навчання потрібно більше працювати з учнями та батьками.�Щодо аналізу виховної роботи в гуртожитку, то вона велась за такими напрямками: індивідуальна робота з учнями, організація колективу, патріотичне виховання (в бібліотеці було проведено виховну годину до свята Покрови, присвячену 75-ій річниці створення УПА), розвиток пізнавальної діяльності, превентивне виховання, формування здорового способу життя, моральне виховання, трудове виховання, робота з батьками.�Була проведена робота щодо організації дозвілля, робота з метою згуртування колективу, профілактична робота з учнями.�Щодо патріотичного виховання, проведені бесіди на тему: «Що означає бути патріотом», а також виховна година в бібліотеці до свята Покрови Пресвятої Богородиці.�Учні залучались до суспільно корисної роботи. Організовувалась робота щодо підготовки до зими. Проводились бесіди про санітарно-гігієнічні навички учнів.�����������������������������������������	�
	����������������������������������������������������Превентивне виховання – проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень. Вивчались особисті справи учнів з метою виявлення осіб, схильних до правопорушень.�Моральне виховання. Проводились бесіди з метою економії води, електроенергії, бережного ставлення до майна: «Бережіть електроенергію», «Ціна краплини води», «Як користуватись душем». Організована робота по прибиранню кімнат і перевірці чистоти. Проводились бесіди щодо охорони здоров’я і життя учнів.�Робота з батьками. Проводились бесіди з батьками щодо поведінки учнів шляхом телефонних розмов і зустрічей. Є у нас досягнення, але водночас є і багато проблем. Це в першу чергу понищене майно (на 1 вересня були зроблені ремонти), побиті плафони, поламані крани і змішувачі, вибиті вікна і двері, порушення правил проживання в гуртожитку, розпивання спиртних напоїв, куріння. Тому я б просила вихователів організовувати свою роботу з учнями в позаурочний час так, щоб в них не було часу для порушення дисципліни. ��������������������������������������������������	�
	����������������������������������������������������Слід більше часу приділяти індивідуальній роботі з учнями, більше контролювати учнів, щоб не знищували майно і заставляти їх відшкодовувати, якщо таке сталося, а також  постійно співпрацювати з класними керівниками, майстрами виробничого навчання, батьками. Класним керівникам та майстрам в/н вести контроль за проживанням учнів в гуртожитку. практичному психологу більше часу працювати з учнями у гуртожитку.�����������������������������������������������������������	�
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	             ���Загальні роботи�1.Капітальний ремонт І поверху:�- заміна електропроводки – 38 тис. грн.;�- ремонтні роботи (матеріали) – 41 тис. грн.�2. Обладнання нового методичного кабінету.�3. Обладнання лабораторії ковалів.�� ��
	������� ��
	Реконструкція майстерні електриків:�- обладнання робочих місць – 12  тис. грн.;� - підведення електрики – 10 тис. грн.;� - укладення плити на підлогу – 12 тис. грн.;� -  придбання обладнання, спецодягу – 28 тис. грн.����
	��Обладнання майстерні електрозварників:�Загальна вартість – 91 тис. грн.:�- обладнання робочих місць ;� - нова електрична проводка;� - ремонт  приміщення;� -  придбання нових зварювальних апаратів;�- придбання спецодягу.�����
	���         Облаштування кабінету-    �       лабораторії ковалів ручного   �                            кування�Загальна вартість –30 тис. грн.:�- заміна електрики;� - ремонт  приміщення;�- обладнання робочих місць ковалів;� -  укладення  підлоги;�- придбання спецодягу.�����
	��         Облаштування великої та   �                            малої кузні�            (основне облаштування було наявне)�Загальна вартість –30 тис. грн.:�- освітлення;� - облаштування робочих місць;�- придбання інструменту.�����
	Заміна електропроводки на 9 поверсі�Вартість  - 28 тис. грн.�����
	�Придбання нових дверей на 9 поверх (замки, завіси, коробки)�Вартість  - 28 тис. грн.�������
	�Придбання меблів та заміна на нові на 4, 5, 6, 9 поверхах для учнів-мешканців гуртожитку�       Вартість  - 140 тис. грн.��   ����
	Придбання нової спальної постільної білизни: матраци, подушки, постільна білизна�Вартість  -    28 тис. грн.�����
	�� Капітальний ремонт системи опалення технічної прибудови гуртожитку�Вартість  -    36 тис. грн.�������
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