
Звіт 
директора Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею 

 про роботу колективу  
за 2016-2017 навчальний рік 

Організаційні заходи 
  Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення навчально-
виробничого процесу в ліцеї протягом року здійснювалась відповідно плану 
роботи ліцею, який був затверджений на засіданні педагогічної ради у 
відповідності до наказу №419 від 30.08.2016 р. 
  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: 

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

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

Правила прийому в навчальний заклад розроблені на основі Типових правил 
прийому до професійно-технічних закладів України за № 441 від 06.06.2006 р., 
затверджені директором ліцею та погоджені   Департаментом освіти і науки та 
молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації. Цими правилами 
визначено: кількісний склад приймальної комісії, перелік документів для вступу в 
навчальний заклад, умови прийому та зарахування на навчання.  Приймальна комісія 
працює на постійній основі. Прийом документів здійснюється з 1 червня по 15 серпня. 
Ведеться книга реєстрації подання документів. Приймальну комісію очолює директор. 
Правила прийому до ліцею  своєчасно доводиться до відома вступників через місцеві 
засоби масової інформації, виготовлені інформаційні стенди, розміщені в Інтернеті на 
сайті ліцею. Наказом директора затверджується рішення приймальної комісії і 
відповідно до цього наказу заповнюється поіменна книга  про контингент учнів та 
формуються особові справи, які включають перелік документів відповідно до правил 
прийому. Особові справи учнів знаходяться у відділі кадрів. 

Колектив учнів є стабільним, відсів контингенту не перевищує 5% в рік. Причинами 
відсіву учнів є: перевід учнів в інші навчальні заклади, за власним бажанням та згідно 
поданих заяв учнів і батьків та відповідно до рішення педагогічної ради.  Вперше буде 
відраховано 7 учнів за не виконання навчальних планів і програм. 

 
Станом на 01.01. 2017 р. в ліцеї навчається  242 учнів. 



Професійне спрямування ліцею формується шляхом введення нових професій з 
урахуванням потреб регіону в кваліфікованих робітниках, введено професію 
електрозварник ручного зварювання, коваль ручного кування, секретар керівника, 
продовжена ліцензія на професію токар. 
Колектив ліцею - 67 особи, з них: 

• Педпрацівники – 34 чол. 
• Викладачі – 12 чол. 
• Майстри в/н – 13 чол. 
• Інші педпрацівники – 7 (адміністрація, вихователі, керівники гуртків, 

методист, практичний психолог, соціальний педагог) 
• Технічний персонал – 33 

 
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 120 посадочних місць; 
- актовий зал на 120 місць; 
- кабінет психолога. 
Приміщення і споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та 

санітарних норм та експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил 
пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

Об’єкти права власності: навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, 
оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби 
навчання, транспортні засоби та інше майно ліцею є державною власністю, 
закріпленою Міністерством освіти і науки України за ліцеєм і перебувають у 
користуванні ліцею. 

Функції управління майном, закріпленим за ліцеєм, контроль за  
ефективністю його використання і збереження здійснює Міністерство освіти і 
науки України. Фінансування багатоканальне частково державного та місцевого 
бюджетів. 

 
Навчальні кабінети атестовані, оснащені необхідним обладнанням, відповідають 

санітарним нормам та вимогам безпечних умов праці і мають сучасне естетичне 
оформлення.  



• В ліцеї є 64 персональні комп’ютери ( в. т. ч. 7 ноутбуків) та 3 проектори які 
забезпечують навчальний процес.  

Практично кожен кабінет обладнаний сучасними технічними засобами навчання 
(телевізори, DVD, комп’ютери, ноутбуки, мультимедійні проектори) та підключені до 
мережі Інтернет, які використовуються і впроваджуються в навчальний процес. 

 
Теоретична підготовка-передбачає заходи щодо вдосконалення організації 

та методики викладання навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних і 
оптимальних форм і методів навчання.  

В ліцеї організовано 5-ти денне навчання. Розклад занять складається своєчасно 
під керівництвом заступника директора з навчально-виробничої роботи, 
затверджується директором ліцею, погоджується головою профкому, 
Держпродспожив службою. Розклад занять розроблений відповідно до робочих 
навчальних планів з дотриманням педагогічних та санітарно – гігієнічних вимог: 7-8 
год. теоретичного навчання, 6 год. виробничого навчання. Він включає теоретичну та 
професійно-практичну  підготовки в навчальних групах на кожний робочий день 
тижня. В розкладі є визначено час, місце, навчальні предмети та прізвища 
педпрацівників, які їх проводять. Розклад занять забезпечує рівномірний розподіл 
навчального навантаження учнів. Тривалість уроків  в ліцеї 45 хвилин, перерви 5 
хвилин, обідні перерви по 30хв. та 10 хв. Корективи в розклад вносяться у випадку 
замін уроків з поважних причин: вихід на практику учнів, з виробничою необхідністю, 
хворобою викладачів та майстрів в/н.  

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 - 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): 
 



І курс 
 Українська 

мова 
Англійська 

мова 
Історія 

України 
Математика 

Якість 50 48 45 15 

Середній бал 7,4 6,9 7,1 6,6 

 
 

 
ІІ курс 

 Українська 
мова 

Англійська 
мова 

Історія 
України 

Математика 

Якість 73 20 51 37 

Середній бал 8,1 6,2 7,6 6,9 

 

І курс 
 Українська 

мова 
Англійська 

мова 
Історія 

України 
Математика 

Якість 53 41 57 32 

Середній бал 7,5 7,1 7,6 6,8 

 
Результати успішності із спецпредметів у випускних групах (%): 

 

 Спецтехнології Охорона 
праці 

Інформаційні 
технології 

Основи 
галузевої 
економіки 

Виробниче 
навчання 

Якість 67% 37% 39% 36% 72% 

Середній 
бал 

7,6 6,5 6,7 6,4 7,9 

 

У порівнянні з результатами минулого навчального року (2015-2016), 
результати успішності із загальноосвітніх предметів значно зросли: з 
української мови – на 38%, з математики – на 10%, з історії України – на 27%, 
англійської мови – на 23%. 

З предметів профтехциклу: в загальному по спецпредметах успішність 
знизилась на 4%, по виробничому навчанні – на 8%. Тому викладачам слід 
більше працювати з учнями, які мають низький і середній рівень успішності. 

За підсумками Всеукраїнських олімпіад  із загальноосвітніх предметів, ми 
маємо призове 1 місце з предмету «Англійська мова», 4 місце з предмету 
«Математика», а також 6 місце з «Англійської мови», 7 місце з предмету 



«Правознавство», два 8 місця з предмету «Хімія», 10 і 11 місця з предмету 
«Українська мова». За результатами минулого навчального року, наш заклад по 
рейтингу зайняв 5 місце. 

На черзі – обласні олімпіади з предметів профтехциклу. В минулому році 
вони відбувались з таких предметів: «Основи галузевої економіки», «Охорона 
праці», «Креслення». Може бути ще «Електротехніка» замість «Креслення». 

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

ІІ семестр 2016-2017 н.р. розпочався 16 січня 2017р. 
Протягом ІІ семестру станом на сьогодні, 16.05.2017р., було організовано 

та проведено ряд заходів, виконано повністю навчальний план і програми в 
навчальних групах, які випустились  16.02.2017р., а саме: МТ-2, СЕ-2, ОКНСК-
2, а також в групах (повністю): ОБС-31, ОБЕОТ-21, СЕ-1, ЕКЗ-1, ЕКЗ-2, які 
знаходяться на виробничій практиці на підприємствах згідно укладених 
договорів. 

Проведено ДПА в групі ОБС-31, та з 18.05.2017р. розпочинається в групі 
СР-31. 

Проведено кваліфікаційну атестацію на розряд в групах: 
 СР-11 
 СР-21 
 МТ-1 
 ЕКЗ-1 
 ЕКЗ-2 

Також 15.03.2017р. було організовано та проведено обласну олімпіаду з 
предметів загально професійної підготовки, яка відбулась на нашій базі. Наші 
учні мають непогані місця: 3 місце з предмету «Електротехніка» (Боднар І.Я.), 
10 місце – «Охорона праці», Горальчук Т.Р. «Основи галузевої економіки»  
(Паляниця І.С.) 12 місце. 

Погоджено теми дипломних робіт для випускних груп. 
З метою профорієнтаційної роботи 05.04.2017р.  проведено День 

відкритих дверей, де гостям було представлено матеріально-технічну базу 
навчального закладу, майстерні, кабінети, спортивну залу, тренажерну залу, 
актову залу. 

26.04.2017р.  проведено майстер-класи з кожної професії, для рекламного 
ролика по закладах ПТНЗ, який нещодавно був показаний по телебаченні 
«Галичина» під назвою «Моя професія». 

27.04.2017р. проведений День цивільного захисту з відпрацюванням 
вправ, наданням першої медичної допомоги та евакуацією до сховища. 
Проведено підсумкову лінійку. 

28.04.2017р. наші учні ІІ курсу за професією «Електрозварник ручного 
зварювання. Коваль ручного кування» вперше взяли участь у конкурсі ковалів, 
який відбувся на базі ВПУ №21. Дуже добре показали свої практичні вміння та 
навики. Таким чином, ми також були запрошені головою журі даного конкурсу 
Полуботьком С. на фестиваль ковалів до Дня міста Івано-Франківська. 



14.05.2017р. відбувалась виставка технічної творчості та декоративно-
ужиткового мистецтва, де ми також брали активну участь. 

Крім того, ми працювали над усуненням недоліків атестаційної 
експертизи, яка відбулась з 07.11 по 18.11.2016р. Зауваження та недоліки, 
одержані у ході атестації були усунені. Закуплено багато обладнання для 
професії «Електрозварник ручного зварювання. Коваль ручного кування», 
обладнано нову майстерню, тепер в процесі робота ще над однією майстернею 
для ковалів. Також працюємо над модернізацією майстерень слюсарів, 
електриків, електромеханіків, щоб в подальшому ще більше популяризувати та 
розвивати дані професії. 

Після результатів атестаційної експертизи, 14.02.2017р. в Києві відбулось 
засідання ДАК. На сьогоднішній день ми проатестовані на наступні 10 років. 

Також працюємо над оновленням професій. Вже в процесі роботи 
оновлення професій таких, як «Касир (в банку)» на заміну «Обліковця з 
реєстрації бухгалтерських даних» та «Друкар офсетного плоского друку» (на 
заміну «Оператора комп’ютерного набору»). Професія «Машиніст дизель-
поїзда», яка є для нас важливою, бо ми маємо залізничне спрямування. Трохи 
проблематично зареєструватись для подачі ліцензійної справи, але ми щодня 
працюємо над цим і будемо робити все можливе, щоб цю справу довести до 
завершення. 

На черзі – оновлення навчальних планів, згідно рекомендацій МОН  
відкоригувати на наступний навчальний рік. Готуємось до атестації кабінетів і 
майстерень в/н, яка відбудеться в червні, а також заповнюємо журнали та 
робимо звіти, документацію по групах. 

 
Виховна робота 

2017 р. 
 

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

Будь-який навчальний заклад починається з виховної роботи. 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. 

Виховна проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею: 
«Виховання учнів, здатних до саморозвитку і самовдосконалення». 

З вересня цього року в нашому навчальному закладі були проведені 
заходи з різних напрямків, а саме: громадське виховання, патріотичне, 
художньо-естетичне, моральне, родинно-сімейне, трудове та превентивне. 

Щопонеділка у закладі проводились загальноліцейні лінійки, також 
класними керівниками та майстрами в/н згідно графіку проводились виховні та 
інформаційні години, індивідуальні бесіди з батьками. Також надсилались листи 
батькам, в соціальні служби та в служби у справах дітей. 

Соціальним педагогом була проведена робота над оформленням та збором 
документів соціального паспорту ліцею. Ключовими справами були: 
профілактична робота з учнями, робота щодо організації дозвілля, робота з 
метою згуртування колективу. 



З метою організації дозвілля було організовано роботу гуртків: 
1) спортивних – 4: 
– настільний теніс; 
– баскетбол; 
– волейбол; 
– футбол. 

 
В обласній спартакіаді ПТНЗ з волейболу дівчата зайняли 8 місце, юнаки 

– 4 місце. 
В обласній спартакіаді, присвяченій Дню захисника України, Федушко 

Михайло зайняв І місце з підтягування (22 рази). 
 

2) технічної творчості – 12; задіяних учнів  – 128; 
3) художньої самодіяльності – 5: 
– духовий; 
– вокальний ансамбль дівчат; 
– малі вокальні форми; 
– інструментальна музика; 
– танцювальний гурток. 

Задіяних учнів – 50. 
 
У вересні був проведений День здоров’я з різними конкурсами та 

завданнями. Переможців нагороджено грамотами. 
У жовтні організовано Свято квітів «Барви золотої осені», присвячене 

Дню працівника освіти. Також відбувся конкурс  стіннівок, присвячений 160-ій 
річниці від Дня народження І.Я.Франка, де наш учень групи ОБС-31 Беденко 
Андрій зайняв ІІ місце. Проведено святковий концерт до Дня працівника освіти. 

У листопаді проведений конкурс читців поезії. Наш учень групи МТ-2 
Скурчанський Іван зайняв ІІІ місце. 

2 грудня в ліцеї відбулись загальноліцейні батьківські збори, де учні 
продемонстрували батькам свої таланти. 

20 грудня ІФ ДЦЕВ проводив обласний конкурс фольклористів та 
драматичних колективів. Наші учні взяли участь у ньому і за підсумками 
конкурсу зайняли ІІІ місце. 

У лютому проводився обласний пісенний вернісаж. Наш учень Кіселюк 
Теодор зайняв І місце.  

В березні проходив творчий звіт аматорських колективів «Україна – єдина 
країна». Наш духовий оркестр зайняв ІІ місце. 

6 травня наші учні Гнип'юк Іванна та Кіселюк Теодор приймали участь у 
фестивалі «Карпатський простір» в рамках святкування Дня міста. 

14 травня відбувся обласний конкурс «Бурштинове намисто», 
присвячений Дню матері. Наш учень Кіселюк Теодор взяв у ньому участь. 



В ліцеї активно працює учнівське самоврядування. Учнями організовано і 
проведено вечір «День знайомств», «Свято квітів», концерт, присвячений Дню 
працівника освіти, Новорічне свято, а також з метою благодійності учні 
відвідали Надвірнянський будинок дитини. 

Організована робота класних керівників згідно Плану роботи методичної 
комісії.  

Згідно графіку роботи, в ліцеї працює Штаб профілактики правопорушень, 
на якому порушуються проблеми порушень поведінки учнями. 

Наші учні відвідали «Університети здоров’я», які організовували 
працівники ІФ ДЦЕВ, де лікарями проводились бесіди-лекції на теми 
профілактики СНІДу, венеричних захворювань, туберкульозу, алкоголю, 
наркотиків. Також проведена бесіда лікарем у нашому закладі про запобіганню 
венеричних захворювання та віл-інфекції.  

На належному рівні працює у закладі бібліотека. В бібліотеці та у холі 
ліцею постійно оформляються тематичні виставки. Також згідно місячних 
планів роботи в бібліотеці проводяться виховні години та тематичні бесіди. 

Була проведена профорієнтаційна робота  по школах міста та області. 
В цьому навчальному році вся виховна робота проводилась згідно плану і 

була спрямована на реалізацію Закону України «Про освіту». 
На 1 вересня 2016 року в гуртожитку адміністрацією ліцею на 5 поверсі  

поміняні всі меблі, закуплено  нові матраси, подушки. Також на 4 поверсі  
дороблено ще 6 нових шаф. Працювали всі душові кабіни. Були створені 
належні умови для проживання учнів. На 9 поверсі була поміняна вся 
електрична проводка, закуплено плиту на меблі, а також нові двері.  

На сьогоднішній день картина сумна. Хоч там і проводяться вихователями 
бесіди з учнями, які схильні до правопорушень, і учні залучаються до суспільно 
корисної роботи, проводяться індивідуальні бесіди з батьками учнів, які схильні 
до правопорушень, але результативної роботи не видно. Можливо в цьому є 
недопрацювання вихователів.  Також є багато проблем у поведінці учнів. Тому я 
би просила вихователів організовувати роботу свою з учнями в позаурочний час  

Класним керівникам, майстрам виробничого навчання, вести щоденний 
контроль за проживанням учнів у гуртожитку. Психологу та соціальному 
педагогу проводити більше роботи з учнями в гуртожитку.  

На червень плануємо провести ремонтні роботи по кімнатах, блоках, 
кухнях, санвузлах, холах. 

 
 

Участь у обласних конкурсах, виставках, концертах 
Січень – підтвердження звання «Народний художній колектив» духовому оркестру. 
Лютий – обласний конкурс-фестиваль аматорських колективів ПТНЗ, на якому 
здобули 7 призових місць: 3 – перших, 2 – других, 2 – третіх. 



Вокальний ансамбль дівчат – ІІІ місце 
Тріо саксофоністів – ІІ місце 
Троїсті музики – ІІІ місце 
Чоловічий квартет – І місце 
Духовий оркестр – І місце 
Викладацький колектив – І місце 
Сопілкарі – ІІ місце 
Квітень – участь у конкурсі на кращий  гуртожиток (відмічено) 
Травень – участь у заключному концерті та виставці-ярмарку ужитково-прикладного 
мистецтва та зайняте – І місце. 
Травень – участь учнів у обласному концерті до дня Матері та у святкуванні 351 
річниці нашого міста. 
Травень – фестиваль «Бурштинове намисто» - гран-прі. 
 

 
 
Виховна робота – передбачає поєднання навчання з національно-

патріотичним вихованням, впровадженням принципів загальнолюдської 
моральної духовності, розвитком творчих здібностей, талантів, забезпечення 
соціального захисту учнів. 
 Виховна робота з учнівською молоддю в ліцеї здійснюється згідно з 
нормативними документами, регіональними програмами з профілактики  
правопорушень та злочинності, наркоманії, СНІДу, тютюнопаління та моральності. 
Виховна робота відображена у «Річному плані роботи педагогічного колективу на 
навчальний рік». 

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.  

Вся правова робота спрямована на попередження злочинності та правопорушень серед 
учнівської молоді. На початку кожного навчального року працівниками соціальної 
служби ліцею проводиться робота з метою виявлення неблагополучних сімей з числа 
учнів новоприйнятого контингенту. 

З метою активізації правового виховання та попередження правопорушень серед 
учнів та проведення виховної роботи з учнями-правопорушниками та відповідно до 
наказу директора в ліцеї створено штаб профілактики правопорушень, для роботи в 
якому запрошуються викладачі, майстри, класні керівники, вихователі, працівники 
соціальних служб. На засідання штабу профілактики правопорушень викликаються 
учні, схильні до правопорушень, або ті, які вчинили правопорушення, з якими робота 
класного керівника не дала позитивного результату. За поданнями штабу профілактики 
правопорушень даних учнів заносять в загальноліцейний реєстр правопорушень, 
направляються листи батькам, виносяться питання на педагогічну раду про доцільність 
навчання даних учнів в ліцеї. Ведеться тісна співпраця з працівниками кримінальної 
міліції у справах не повнолітніх, районних та міських центрів соціальних служб молоді, 
службою у справах дітей, працівниками поліції м. Івано-Франківська, які прочитали  
лекції («Шкідливість тютюнопаління та алкоголю», «СНІД-чума ХХІ століття», «Не 
порушуй правила поведінки в громадському місці», «Права і обов’язки підлітків»). 



Велику роль у виховній роботі навчального закладу займає методична комісія 
класних керівників та вихователів, яка  тісно пов’язана з виховною роботою ліцею. На 
засіданнях методичної комісії класні керівники діляться досвідом роботи з важкими 
учнями, соціально незахищеними, з учнями позбавленими батьківського піклування. 
 

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 – передбачає заходи щодо 
здійснення контролю за станом навчальної, навчально-виробничої діяльності, 
визначення рівня знань, умінь та навичок учнів та слухачів. 
     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 -   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. 

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 та молодіжної політики Івано-
Франківської ОДА, Департаменту освіти і науки  м.Івано-Франківська.  
• методична проблема над якою працює педагогічний колектив з 2016-2017 
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 - Кубай А.П.) 
• 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  
І-семестрі було проведено : 
17.11-30.11.2016р .- методичний тиждень метод комісії викладачів суспільно-
гуманітарних дисциплін;  



05.12-16.12.2016р.- методичний тиждень метод комісії викладачів та майстрів в/н 
професій ЕОТ,ОБ,ОКН,СЕ,ЕКЗ; 
19.12-30.12.2016р.- методичний тиждень метод комісії класних керівників та 
вихователів ; 
У ІІ-семестрі 
13.02-24.02.2017р.- методичний тиждень метод комісії викладачів фізичного 
виховання та «Захисту Вітчизни»; 
 02.03-23.03.2017р.- методичний тиждень метод комісії викладачів суспільно-
гуманітарних дисциплін; 
13.03-24.03.2017р.- методичний тиждень метод комісії залізничних та слюсарних 
професій; 
03.04-07.04.2017р.- методичний тиждень метод комісії природничо-математичних 
дисциплін. 
Відповідно до плану роботи ліцею та графіку проведення відкритих уроків 
викладачами та майстрами в/н  у2016-2017н.р. було проведено наступні 
відкриті уроки з предметів : 
І семестрі 
1. урок теоретичного навчання  з предмета «Комп'ютерні технології»на тему: 

«Програми для обробки графічної Інформації. Програма для створення 
публікацій .Способи створення публікацій. Колірні схеми. Штрихові системи 
.Редагування та форматування тексту публікацій».- викладач Перхулин М.Ф. 

2. урок теоретичного навчання з предмета «Організаційна техніка офісу»  на тему: 
«Моделі ламінаторів і їх будова. Технічні характеристики ламінаторів.  
Принцип роботи ламінатора .Режим роботи: гаряче,холодне 
ламінування.Техніка безпеки».- викладач Герасимович С.П. 

3. урок теоретичного навчання  з предмета «Спецтехнології»на тему: «Типи та 
види дефектів при зварюванні».-викладач –Гриньків В.В. 

4. урок теоретичного навчання з предмета «Технології електромонтажних робіт» 
на тему: «Пробивні роботи .Пробивання та свердлення отворів,гнізд,борозен 
цегляних,бетонних та інших поверхнях».- викладач Зебец Я.Б. 

 ІІ семестрі 

5. урок теоретичного навчання  «Художнє відтворення трагедії переселення 
галицьких селян до Канади у новелі В.Стефаника «Камінний хрест»- викладач  
української мови та літератури Петрів І.П. 

6. урок теоретичного навчання «О.Гончар «За мить щастя».Краса й сила кохання 
,як матеріал художнього осмислення»- викладач  української мови та 
літератури  Цапар Б.О. 

7. урок теоретичного навчання  «Національна кухня»- викладач англійської мови 
Литвин О.М. 

8. урок теоретичного навчання з предмета «Економіка» та тему: «Обмеження 
ринку,як причина державного регулювання економіки»- викладач Паляниця 
І.С.; 

9. урок теоретичного навчання з предмета «Фізика»на тему: «Розв'язування задач 
на рух тіл під дією декількох сил»- викладач Боднар І.Я.; 



10. урок теоретичного навчання з предмета «Охорона праці»та тема: «Медична 
аптечка,її склад і місцезнаходження. Правила надання допомогти при 
пораненні,вивихах,переломах. Зупинка кровотечі»- викладач  Горальчук Т.Р; 

11. урок теоретичного навчання з предмета «Математика» на тему: «Кути у 
просторі»- викладач Воробець Г.М.; 

12. урок теоретичного навчання з предмета «Фізкультура» на тему: «Особливості  
розвитку основних фізичних якостей та рухових здібностей волейболістів» - 
викладач Іванців А.М. 

  Уроки виробничого навчання : 
1. з професії бухгалтерський облік – «Нарахування відпускних та допомоги  по 

тимчасовій непрацездатності» - майстер в/н  Шулятицька З.М. 
2. з професії   ЕОТ – «Технічне обслуговування пристроїв різних типів» -майстер 

в/н Співак С.Т. 

   Конкурси: 

1. Конкурс на краще виготовлення декоративних сувенірів з металу на 
виробничому навчанні  з ковальства –майстер в/н Когут О.М. 

2. «Конкурс слюсарів» в рамках методичної декади- майстер в/н  Кубай А.П. 
 
Обласні заходи 

• В рамках Дня писемності проводився  ХVI І Міжнародний конкурс ім. Петра 
Яцика в якому прийняла  участь 1 учениця - Мостовик Анастасія - 9місце.   
• У VІІ мовно-літературному  конкурсі учнівської та студентської молоді 
ім.Т.Г.Шевченка серез учнів ПТНЗ, Батаєва Анастасія -5 місце. . 

 

               

Атестація педагогічних працівників. 

 
• Згідно перспективного плану та графіку проходження курсів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. 
пройшли  курсову підготовку у Івано-Франківському Інституті післядипломної 
освіти.( Петрів І.П.,як заступник з НВР,та Пенар Н.О.,як методист). 
   Педагогічні  працівники,  що атестуються(майстрів,викладачів спецдисциплін) 
пройшли курси підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання 
на базі ВПУ№13.(Круп'як О.Д.,Співак С.Т.,Гоцуляк В.А.,Герасимович С.П.,Петрів 
І.П.Воробець Г.М.-на базі ІППО) 
  

-Згідно графіку проведення атестації у 2016-2017 н.р.  успішно проатестовано  6-
ро педпрацівників :       
1.Воробець Галина Миколаївна –викладач математики,інформатики -   на 
відповідність займаній посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І-
категорії» 



 
Атестаційною комісією ІІІ-рівня: 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові Посада Результати атестації 

2. Петрів Інна 
Петрівна 

заступник директора з 
навчально-виховної 
роботи 

відповідає займаній посаді 

викладач української 
мови та літератури 

присвоїти кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» 

3. Кру'пяк Оксана 
Дмитрівна 

викладач професійно-
теоретичної підготовки 

присвоїти кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» 

4. Герасимович 
Світлана Петрівна 

викладач професійно-
теоретичної підготовки 

присвоїти кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» 

5. Співак Степан 
Тимофійович 

майстер виробничого 
навчання 

відповідає раніше присвоєному 
педагогічному званню «майстер 
виробничого навчання першої категорії» 

6. Гоцуляк Валентин 
Анатолійович 

викладач професійно-
теоретичної підготовки 

відповідає раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному званню 
«старший викладач 

 

                       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. 
Майстер в/н Співак С.Т.,що у цьому році атестувався та успішно пройшов 
стажування на підприємстві «ТЕГА». 
               
                                            Методична робота  
12.01.2017р.  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. Заслуховувалися 
доповіді про передовий  педагогічний досвід викладачів та майстрів ліцею. 

• Педагогічні читання стали своєрідним підсумком про проведену  роботу 
педагогічного колективу  над  попередньою методичною проблемою 
ліцею за останні 5 років. 

Протягом навчального  року було організовано роботу з молодими 
педагогічними працівниками в рамках «Школи молодого педпрацівника» та  
закріплено наставництво над новоприбулими . 



   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 розпочали 
підвищувати свій професійний рівень: 7 викладачів спецдисциплін та майстрів 
в/н та 5 викладачів загальноосвітніх дисциплін,та заступник з навчально-
виробничої роботи . 

 
Відомості про працівників 

Всього працівників – 66 чол. 
У відпустці по пологах та доглядом за дитиною – 6 чол., з них педпрацівників - 4 
чол.,  інших працівників -  2 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. 
 

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 
Соціальний педагог - 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. – 20 чол., з них:  викладачів – 7, майстрів в/н – 4, інші працівники - 4,  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: Стадницьку С.А., Мизюка І.М., Домашевську 
О.І.  

   
 
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. 

Матеріальна база ліцею 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. 

Перевірено стан заземлення і опір ізоляції: Протоколи контрольно-
вимірювальних робіт від 23-25 серпня 2016р.. Висновок: «Опір ізоляції кабелів 
відповідає вимогам ПТЕ і ПТБ електроустановок споживачів». 

Наказом «Про організацію роботи з питань  охорони праці  і безпеки 
життєдіяльності у 2016-2017 н.р.» від 31.08.2016р. №11/176  призначені 
відповідальні особи  за охорону праці і безпеку життєдіяльності в ліцеї і 
підрозділах. 

У відповідності до навчальних планів і програм з охорони праці 
проводяться навчання з учнями і працівниками викладачами з охорони праці 
Горальчук Т.Р. і Дрогомирецьким І.Т., які після закінчення курсу приймають 
заліки. Кожна тема уроку виробничого навчання майстром виробничого 
навчання починається інструктажем з охорони праці. 

Поновлені кутки з охорони праці. В спортивному залі розміщені інструкції 
з охорони праці з усіх видів спорту. 

Перед початком кожного навчального заняття та позакласних спортивних 
заходів проводяться інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Навчання і перевірку знань пройшли всі працівники та учні ліцею в 
установленому порядку. 

Дороблені відповідно до посад і професій інструкції з охорони праці, які 
періодично обновляються. Порядок проведення інструктажів з учнями і 
працівниками проводиться відповідно до Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань (наказ Міносвіти і науки України №304 від 
18.04.2006р.) 

Відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електроустановок ліцею призначений майстер виробничого навчання          
Співак С.Т. (наказ №11/176 від 31.08.2016р.) 

Відповідальна за пожежну безпеку та встановлений протипожежний 
режим у ліцеї – Дика І.М. 



Розроблені і встановлені на кожному поверсі гуртожитку і ліцею Плани 
евакуації учнів  і працівників. 2 рази на рік проводиться технічне 
обслуговування і перевірка працездатності внутрішніх пожежних кранів та 
пожежних гідрантів. 

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 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» 
   
 

Фінансово-господарська діяльність 
 
Кошторис має дві складові: загальний фонд з місцевого і державного 

бюджетів і спеціальний фонд. 
Загальний фонд на суму -  шість мільйонів двісті п’ятдесят три тисяч 

вісімсот сорок три грн. 97 коп. у тому числі і: 
Оплата праці – 2903640,97 грн. 
Нарахування на оплату праці – 644877,09 грн. 
Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 5000 грн. 
Продукти харчування дітей-сиріт – 74715,44 грн. 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 1122349,13 грн. 
Соціальне забезпечення – 11067,00 грн. 
Стипендія – 971492,37 грн. 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 244109,87 грн. 
Оплата послуг (акти виконаних робіт) – 245922,05 грн. 

 
Заходи, спрямовані 

на забезпечення необхідних умов функціонування розвитку ПТНЗ 
 

Спецфонд,  поступлення коштів за 2017 р. 
 
Проф. навчання – 29305,36 грн. 
Харчування – 59893,85 грн. 
Гуртожиток – 206674,10 грн. 
Практика – 1413,06 грн. 
Готова продукція – 5084,54 грн. 
Благодійні – 28805 грн. 
Металобрухт – 44282,70 грн. 
 



Використано коштів 
 

Загальний фонд 
1. Періодичні видання – 6863,17 
2. Юридичні послуги – 2000,00 
3. Труба,  фланець, шуруп – 10530,56 (фурнітура) 
4. Емаль, цегла – 9516,50 
5. Реклама в газеті «Репортер» і на радіо – 12440,20 
6. Матраци, продукти – 25008,00 
7. Деревостружкові плити  для пеналів – 47482,47 (меблі) 
8. Жалюзі вертикальні – 3110,00 
9. Доступ до системи ЄДЕБО – 1298,88 
10. Електротовари – 3616,36 
11. Миючі засоби – 8105,63 
12. Канцтовари – 8719,37 
13. Світильники – 1800,00 
14. Плитка керамічна (у електричну майстерню) – 4881,60  
15. Радіатори для системи опалення – 70000 
16. Повірка лічильників – 492,57 
17. За заправку картриджа – 4120,00 
18. Ремонт холодильної камери – 1200,00 
19. Кабель мікрофона – 1650,00 
20. Медикаменти – 5000,00 
21. Вимірювання опору заземлення – 4102,10 
22. Фурнітура для меблів – 3213,37 
23. Металопрокат – 5633,60 
24. Повірка 3-ох вагів у кухні – 435,84 
25. Ф, комутатор – 16,4600 
26. Кольоровий принтер – 5025,00 
27. Двері (в гуртожиток) – 28266,24 
28. Журнали обліку навчання – 5880,00 
29. Цифрова відеокамера – 5095,00 
30. Електроди та зварювальне обладнання – 4002,00 

 

Спеціальний фонд 
1. Документи про освіту – 6207,74 
2. Круги обрізні – 306,54 
3. Шпаклівка, та інші буд матеріали – 9053,55 
4. Матраци, костюми кухарів – 13320,00 
5. Електротовари – 27127,40 
6. Миючі засоби – 4844,82 
7. Канцтовари – 5741,91 
8. Ремонт підсилювача – 950,00 
9. Телефон, факс Panasonic – 4068,00 
10. Пісок, щебінь – 3596,00 
11. Вікна металопластикові – 49680,00 
12. Металопрокат – 9094,08 



13. Лічильник води – 1000,00 
14. Крани шарові – 4100,00 
15. Спорттовари – 4982,00 
16. Послуги цифрового підпису – 288,00 
17. Спец одяг – 5544,00 
18. Склопакет – 670,00 

 

Благодійний фонд 
1. Апарат органно-дугової зварки АС-200А-9999,00 
2. Болгарка, викрутки, диски відрізні – 8550,49 
3. Книжки «Біологія» - 1200,00 

 
 

 
Проведено роботи у 2016 -2017н.р.  

 
1. Організований початок навчального року. 
2. Атестація ліцею на наступних 10 років. 
3. Аудиторська перевірка. 
4. Проведення олімпіади з української мови  
5. Проведення олімпіади зі спецпредметів. 
6. Модернізація та обладнання трьох майстерень: «Зварників», «Ковалів», 

«Кабінет теоретичних предметів ковалів». 
7. Оновлення матеріальної бази та умов проживання учнів у гуртожитку. 
 
 

 
Плани на майбутнє 

 
1. Виконання регіонального замовлення. 
2. Оновлення та модернізація навчально-виробничої бази ліцею. 
3. Ліцензування, оновлення  професій «Оператор комп’ютерного набору»,   

    «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профорієнтаційна робота 
Ефективність профорієнтаційної роботи дозволяє щорічно виконувати план 

державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників; 
Видається наказ, яким визначається склад приймальної комісії і напрямки 

профорієнтаційної роботи: за кожним педагогічним працівником закріплюється 
конкретна школа в районі  та поза його межами, організація та виїзди команди із 
працівників ліцею до шкіл району та області, день відкритих дверей, участь 
працівників та учнів ліцею у проведенні службою зайнятості району ярмарку 
професій, оголошення про набір в періодичній пресі.  
 

У 2012 – 2013 н. р. у ліцеї побувало 11 груп учнів з різних шкіл Галицького, 
Городенківського, Косівського, Надвірнянського та Рогатинських районів з метою 
проведення профорієнтації та навчання в ліцеї.  

 
 


