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директора  Державного навчального закладу 

«Браїлівський професійний ліцей» 

Суханової Катерини Василівни 

про підсумки роботи  ліцею за 2017 – 2018  н.р. 

 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, 

щоб підвести підсумки роботи колективу, оцінити діяльність директора протягом 

2017–2018 н.р. відповідно до Положення про порядок звітування керівників 

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед трудовим 

колективом та громадськістю. Вашу увагу хочу зосередити на виконанні основних 

обов’язків – це  керування навчально-виховним процесом та матеріально-

господарською діяльністю на основі виконання функцій – планування, організації, 

координації, контролю, регулювання, обліку, аналізу. 

Керуючись положеннями Конституції України, законами України «Про 

освіту», Національною державною програмою «Освіта» («Україна - XXI ст.»), 

Національною доктриною розвитку освіти. Положенням «Про організацію 

навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»,  

Програмою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, Програмою 

розвитку психологічної служби, нормативними документами Міністерства освіти і 

науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, у 

2017-2018 навчальному році робота ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» 

спрямовувалася на реалізацію науково-методичних проблем  та зв'язків теорії з 

практикою». Реалізація цієї проблеми відбувалася через впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. 

Аналізуючи роботу по всім підрозділам , в цілому план виконано, але   є 

позитиви та негативи в нашій роботі, які в наступному 2018-2019  навчальному році  

повинні  виправити. 

Державний навчальний заклад «Браїлівський  професійний ліцей» відіграє 

значну роль  в підготовці кваліфікованих робітників  для  підприємств регіону. Так,  

на  території Жмеринського району  є підприємства, які потребують  кваліфікованих 

робітників за професіями ,з яких  ведеться підготовка в навчальному закладі: 

Слюсарів-електромонтажників; слюсарів з ремонту автомобілів, водіїв 

автотранспортних засобів, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики, електромеханіків з ремонту ЛОМ. 

Навчальний заклад тісно співпрацює  з органами місцевого самоврядування. А 

саме: Браїлівською селищною радою та іншими радами району,  Жмеринською 

районною державною адміністрацією, Жмеринською міською радою, Жмеринським 

міським районним центром зайнятості. 

Пріоритетні напрями розвитку ліцею: 

1. Вдосконалення моделі управління сучасним навчальним закладом. 

2. Забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнів 

3. Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та 

виробничих технологій. 

4. Формування позитивного іміджу  ліцею. 
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5. Збереження життєдіяльності учасників  навчально-виховного процесу. 

6. Вдосконалення якісного складу педагогічного колективу. 

7. Вдосконалення навчального процесу шляхом розробки та використання 

авторських посібників педагогічних працівників ліцею. 

8. Використання сучасних мультимедійних технологій у навчально-виховному 

процесі. 

9. Оновлення та збереження матеріально-технічної бази ліцею  за всіма 

напрямами підготовки. 

10. Пропаганда здорового способу життя серед членів педагогічного колективу та  

учнівської молоді. 

11. Підняття ролі учнівського самоврядування  у навчально-виховному процесі. 

12.  Впровадження інноваційних методів навчання в навчальному та позаурочному 

процесі з учнями. 

13. Проведення заходів щодо енергозбереження в ліцеї та перехід на альтернативні 

види палива. 

14. Створення єдиного інформаційного простору. 

15. Розширення соціального партнерства та можливості надання послуг для 

населення. 

Навчально-виховний процес у ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» 

забезпечують 69 членів трудового колективу серед яких 48 педагогічних 

працівників, а саме: 

Керівні кадри – 6, 

майстрів виробничого навчання –17 ,  

викладачів – 14,  

керівник гуртка – 1, 

вихователь гуртожитку – 1, 

практичний психолог – 1,  

соціальний педагог – 1,  

бібліотекар – 1.  

Декретна 

відпустка: майстри – 1, 

викладачі - 5 

Якісний склад 

педагогічних 

працівників: 

5 майстрів 

виробничого навчання 

мають педагогічне 

звання «Майстер 

виробничого навчання І 

категорії»; 

3 майстрам присвоєно педагогічне звання "Майстер виробничого навчання ІІ 

категорії";  

7 викладачів мають педагогічне звання "Старший викладач". 

Старший 

викладач 

24% 

Вища 

категорія 

34% 

Спеціаліст І 

категорії 

7% 

Спеціаліст ІІ 

категорії 

14% 

Спеціаліст  

21% 

Якісний склад педагогічних 

працівників (викладачі) 
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Звільнення 

Техпрацівники Педпрацівники 

Серед 

викладацького складу 10 

викладачам встановлено 

кваліфікаційну категорію 

"Спеціаліст вищої 

категорії", 2 - "Спеціаліст 

І категорії", 4 - 

"Спеціаліст ІІ категорії", 

6- «Спеціаліст»  

За навчальний 

період 2017-2018 році 

відбулися зміни в 

кадровому складі: на 

роботу було прийнято 7 працівників, з яких 4 педагогічних працівника. Порівнюючи 

з 2016-2017н.р. прийнято 5 працівників з яких лише 1 педпрацівник. 

Звільнено в 2017-2018н.р. 4 технічних працівника, з яких 1- за згодою сторін, 1 

– за скороченням та 2 за власним бажанням. В 2016-2017 н.р. звільнено 7 

працівників з яких 2 – педпрацівника та 5 техпрацівника. 2 за згодою сторін і 5 за 

власним бажанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно плана-графіка, 

педагогічні працівники 

пройшли курси підвищення 

кваліфікації  при НМЦ ПТО 

м.Вінниця – викладач 

фізичного виховання Суханов 

В.С., майстри виробничого 

навчання Швидка О.Я., 

Ліпська Н.П., Яніцька Л.М., 

Свіріда Р.П., Порощук В.М., 

Луньов О.П., Рознюк І.П. 

Всі працівники мають відповідну освіту, проходять курси підвищення 

кваліфікації та медичні профілактичні огляди відповідно до графіків. На даний час 3 

працівника ліцею здобувають вищу освіту за рівнем магістр.  

І категорії; 

25% 

ІІ категорії; 

15% 

13 т.р.; 5% 

12 т.р; 30% 

11 т.р; 25% 

Якісний склад педагогічних працівників 

(майстри в/н) 
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Прийнято на роботу 

працівники педпрацівники 



 4 

В період 2017-2018 н.р. за сумлінну  та плідну працю в підготовці робітничих 

кадрів та їх вихованні, за участь в волонтерській роботі працівники ліцею були 

нагороджені грамотами, дипломами та подяками  Департаменту освіти і науки 

Вінницької ОДА, районною адміністрацією, головою спілки АТО та грамотами 

ліцею, а саме: Сваричевська Т.В., Кучерук А.Л., Суханов В.С., Колос Л.А., Червоняк 

О.І., Бомк М.А., Богатченко С.М. та ін., майстри та викладачі кафедри «кухарів; 

кондитерів». Не одноразово голова спілки АТО та волонтерів смт. Браїлова Окаєвич 

Микола Леонтійович  висловлював подяку працівникам ліцею у засобах масової 

інформації та інтернет мережах за допомогу учасникам АТО. Приємно бачити на 

районній дошці пошани 

Яніцьку Л.М  майстра 

виробничого навчання  

ліцею. 

Проте за не належне 

виконання своїх 

посадових обов’язків  

завідуючого 

господарством Тодосюка 

К.А. притягнено до 

дисциплінарної 

відповідальності на 

протязі шести місяців оголошено дві догани. В подальшому Тодосюк К.А був 

звільнений з роботи за згодою сторін. 

За 2017 – 2018р до навчального закладу надійшло 1200 звернень громадян, 

учнів та працівників, що порівняно з минулим роком зросло на 15%, на всі 

звернення дані відповіді (відповідні довідки, витяги з наказів та інші документи).  

В І семестрі 2017-2018 н.р. в закладі працювала комісія по перевірці 

достовірності фактів, які були викладені в скарзі написаній жителями селища та 

колишніх працівників ліцею.  Скарга була подана до Міністерства освіти і науки 

України та різних інстанцій області та району. Висновки комісії по перевірці були 

донесені до працівників ліцею на загальних зборах трудового колективу.  

В результаті за 2017 -2018 навчальний рік заклад перевірявся контролюючими 

органами 7 раз, а саме: 

 контрольно-ревізійним управлінням 

 департаментом освіти і науки вінницької ода 

 перевірка представниками військомату пункту по розгортанню прийому 

військовозобов’язаних та техніки 

 держподспоживслужбою 

 естетичним центром департаменту освіти і науки 

 навчально-методичним центром ПТО у вінницькій області 

 службою надзвичайних ситуацій 

За результатами вищезазначених перевірок, описаних в скарзі порушень та 

недоліків виявлено не було. 

 Один із основних розділів плану роботи навчального закладу є розділ 

навчально-виробничого процесу. 

2016-2017 

н.р.; 1020 2017-2018 

н.р.; 1200 

Звернення громадян 
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Відповідно до рекомендацій МОН України, основною задачею стало питання 

в переоформленні ліцензії на безстроковий термін. Станом на 22.06.2018 року, всі 

необхідні документи подані до МОН України, очікуємо отримання результатів до 1 

вересня 2018р.  

Відповідно до змін стандарту 

загальної середньої освіти, проводиться 

робота з приведення навчальних планів 

підготовки кваліфікованих робітників які 

здобувають повну загальну середню 

освіту до встановлених вимог в зміні 

стандарту. 

Для якісної підготовки 

кваліфікованих робітників в навчальному 

закладі на протязі 2017-2018 н.р. 

функціонувало 22 кабінети 

загальноосвітніх та спец предметів, 8 

лабораторій, 3 майстерні, які укомплектовано відповідно до нормативних 

документів. 8 кабінетів підключено до всесвітньої мережі Інтернет. В 2018 році 

відповідно до рекомендації комісії Департаменту освіти і науки, яка здійснювала 

перевірку навчального закладу по скарзі, за 6 місяців було демонтовано 3 

лабораторії в корпусі №2 та створено 2 нові електромонтажні лабораторії та 1 

інструментальна майстерня в корпусі №1. 

План набору на 2017-2018 н.р. складав 150 учнів. Станом на 1 вересня до 

навчального закладу  було зараховано 134 учнів:на базі 9 класів-81 учень, на базі 11 

класів – 53 учні. Та сформовано 5 навчальних груп:  

група №15 «Слюсар з ремонту автомобіля; водій автотранспортних засобів 

категорії С» - 25 учнів. 

Група №14 «Кухар; Кондитер» - 30 учнів, 

Група №12 «Кухар; Кондитер» - 26 учнів, 

Група №10 «Слюсар електромонтажник; водій автотранспортних засобів 

категорії С» - 26 учнів, 

Група №3 «Слюсар електромонтажник; водій автотранспортних засобів 

категорії С» - 27 учнів. 
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Контингент учнів за професіями 
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Дипломи з відзнакою 

кількість учнів 

Станом на 1 вересня 2017 року контингент  учнів  ліцею складав 356 учні: 

 1 курс – 134 учні, 2 курс  - 92 учні, 3 курс -  130 учнів. 

Контингент по професіям 

складав: 

«Оператор комп'ютерного 

набору; конторський службовець» - 42 

учні   

«Слюсар-електромонтажник 

;водій транспортних засобів кат.С.» - 

121 учень 

«Кухар; кондитер»-126 учнів 

«Слюсар з ремонту 

автомобілів;водій транспортних 

засобів кат.С.» - 67 учнів. 

На протязі навчального року 

втрата контингенту   склала 9 учнів, що становить 2% від загальної кількості учнів, 

що призвело до зменшення контингенту:  

- Відрахованих за сімейними обставинами - 1 учень 

- Переведених – 6 учнів 

- Повернулись на навчання в 

школу – 2 учні.  

Найбільше відраховано в 

гр..№10 – 4 учні (класний керівник 

Рак О.М майстер Ліпська Н.П.)  

гр. №3 – 2 учня (майстер 

Гаврилюк В.В) та в групі № 15 -2 

учня (майстер Луньов О.П 

класний керівник Півпорак І.В) 

Достроково випущено - 20 

учнів.  

Найбільше дострокового 

випуску гр№ 6-6 учнів (майстер Швидка  О.Я.)    

гр. № 11 – 5 учнів (майстер Рознюк І.П.)  

Крім того, до навчального закладу прибуло 5 учнів. 

Відповідно в  2017-2018 навчальному році випуск учнів очікується в кількості 

134 кваліфікованих робітників, із них 7 учнів закінчують навчальний заклад з 

дипломами з відзнакою, що на 22% менше порівняно з минулим навчальним роком 

(9 учнів). 

Група №  6 – Козуб 

Анастасія. Каспрова Анастасія, 

Чубарко Аліна 

Група № 13 –Заєць Дмитро 

Група № 11 – Хорошко 

Володимир, Паляниця Еліна  

Група № 1 – Зоренко Юля. 

Континге

нт 

98% 

втрачено 

2% 

Втрата контингенту в період 

2017-2018 н.р. 
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Перехідний контингент на 2018-2019 навчальний рік складає 216 учнів 

Згідно плану роботи ліцею в навчальному закладі на протязі навчального року 

проводилися адміністративні контрольні роботи з навчальних  предметів,  олімпіади 

з загальноосвітніх предметів, державні кваліфікаційні, поетапні, підсумкові 

атестації, предметні тижні.  

Традиційно в навчальному закладі проводились конкурси фахової 

майстерності з професій: кондитер,   оператор комп’ютерного набору, слюсар 

електромонтажник на яких учні підтверджували рівень своїх знань, умінь та 

навичок. 

Як недоліком є те, що не було проведено на належному рівні конкурсів з 

професії  «Автослюсар» Голові методичної комісії при плануванні роботи на 

наступний навчальний рік звернути увагу на недоліки, які виникли при проведенні 

конкурсів і не допускати їх.   

Для підготовки кваліфікованих робітників на 2018-2019н.р. було заключені 

угоди  з 22 підприємствами району та області  про надання освітніх послуг у 

підготовці кваліфікованих працівників відповідно до ліцензійних обсягів набору по 

професіям. План набору на 2018-2019 н.р. складає 135 учнів. 

Детально проводились моніторинги, а саме: 

- працевлаштування випускників попереднього року випуску, 

перевірялись  закріплення їх за робочим місцем. 

- якості знань учнів (зрізові, директорські контрольні роботи) 

- поповнення матеріальної бази; 

- комплексно-методичного забезпечення з предметів загальноосвітньої та 

професійної підготовки; 

- проводились засідання пед. працівників, на яких розглядалась та 

виставлялась поведінка учням  кожної групи, що дало позитивний результат в 

вихованні учнів ліцею. 

- навчальних досягнень  груп за підсумками І, ІІ семестру. 

У 2017-2018 н.р. зменшилась кількість учнів, які отримують академічну 

стипендію через підвищення середнього балу для отримання стипендії, що складає 

59% від загальної кількості учнів (отримують 184 учні). 

Виробниче навчання  та виробнича практика. 

Соціальне партнерство сьогодні є необхідним для вирішення нагальних 

питань працевлаштування та проходження виробничої практики на робочих місцях  

Протягом 2017-2018 навчального року  заключено довгострокові договора з 22 

підприємствами. Жмеринського району 

Основні роботодавці це:   

Кафе «Фортуна» смт Браїлів 

ПП Матіящук Л.О смт Браїлів 

ДП «Жмеринський лісгосп» М.Жмеринка 

Кафе «Круїз» М.Жмеринка 

ФОП «Сарафенюк А.Д.» м.Жмеринка 

ПРАТ «Жмеринське АТП 10512» 
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ПП «Оношко К.І.» м.Жмеринка 

ПП «Кармаліта А.Г. м.Жмеринка 

ДП «Поллукс» ВАТ Жмеринське РП «Агромаш» 

ПП «Сажко Г.В.» кафе «Поділля» 

Комбінат кооперативної промисловості м.Жмеринка 

Кафе «Стоп Експрес» 

ПП Сметана Г.П. 

СПД Терешко Т.В. 

кафе «ПАБ» М.Жмеринка 

Кафе «Людмила» М.Жмеринка 

ТОВ АГРОТАЛ смт Браїлів 

ТОВ «Конкорд» с. Северинівка 

Завдяки тісній співпраці із роботодавцями учні ліцею  забезпечені робочими 

місцями на період  виробничої практики з подальшим можливим 

працевлаштуванням . 

В 2017-2018 навчальному році виробнича практика та виробниче 

навчання відбувалася без порушень правил  з техніки безпеки та охорони праці.  

Протягом 2017-2018 навчального року  матеріально-технічна база 

постійно оновлювалась завдяки надходженням коштів від  виробничої 

діяльності та благодійної допомоги .  

За І-півріччя 2017- 2018 навчального року отримано доходу від 

виробничої діяльності  в сумі 157864 грн. 

За рахунок виробничої діяльності за 2017-2018  значно оновилась матеріально-

технічна база навчального закладу, а саме було придбано; 

Два кольорових лазерних принтера на суму 10000 гр. 

Системний блок – 3200 гр. 

Кабель VGA 10 метрів -395 гр. 

Холодильник – 4000гр. 

Навчальна література 60 шт – 2040 гр. 

Палатка торгівельна 2шт – 1500 гр. 

Набір посуду – 2580гр. 

Набір каструль – 2000гр. 

Комплект стіл та чотири стільці – 800 гр. 

Політична карта – 242 гр. 

Штори та тюль – 360 гр.  

Набір для карвінгу – 90гр. 

Кран, змішувач – 400 гр. та інші. 

Виготовлено сільськогосподарського інвентарю (сапи граблі) на суму 2340гр. 

Крім того створено сучасний комп’ютерний комплекс  в кабінеті правил дорожнього 

руху в кількості 8 стаціонарних місць з приєднанням до мережі інтернет на суму 

35900гр  

На забезпечення мережею інтернет  методичного кабінету витрачено 1200грн. 
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 В подальшому планується дооснащення майстерень з ремонту автомобілів, 

лабораторій кондитерів новими засобами навчання. 
 

Працевлаштування 

Відповідно до п.10 параграфа 13 

постанови Кабміну України від 27 

серпня 2010 р. № 784 «Про 

затвердження Порядку 

працевлаштування випускників ПТНЗ, 

підготовка яких проводилась за 

регіональним  замовленням», а також 

згідно листа Департаменту 

професійно-технічної освіти 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 № 33/9-1326 «Щодо здійснення 

моніторингу працевлаштування випускників», навчальним закладом проводиться 

моніторинг працевлаштування. Очікувані результати по працевлаштуванню будуть 

відомі  в десятих числах липня місяця 2018 року, після надання випускниками 

талонів по працевлаштуванню. В 2017-2018 році очікуємо 80% працевлаштування та 

працевлаштування 2 учнів-сиріт. Для порівняння в 2015-2016н.р. було 

працевлаштовано 78,4% випускників, в 2016-2017 н.р. – 74,7%. 

Методична робота. 

В 2017-2018 н.р. педагогічний колектив розпочав роботу над методичною 

проблемою «Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки робітничих 

кадрів, як ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів». 

Свою роботу педагогічний колектив спрямовував на виконання завдань 

головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти 

України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про 

методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та 

регулює освітній процес. 

Здійснюється методична робота у закладі  з єдиним планом, який складається 

на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно-методичних та 

методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з 

перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу. 

Основним змістом методичної роботи в ліцеї є:  

- Організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального 

закладу.  

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання.  

- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників 

через різноманітні форми методичної роботи.  

- Забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнів.  

- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та 

виробничих технологій.  

- Пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання 

учнівської молоді.  

2015-2016 

н.р.; 

78,40% 

2016-

2017н.р.; 

74,70% 

2017-

2018н.р; 

80% 

Працевлаштування 
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- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази.  

- Атестація педагогічних працівників. 

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради та через 

діяльність методичних комісій. 

У 2017-2018 н.р. було проведено згідно плану роботи на навчальний рік 5 

чергових та 3 позачергових засідань  педагогічної ради. Педагогічна рада ліцею 

визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. 

В ліцеї працюють 6 методичних комісій, а саме: методична комісія викладачів 

природничо-математичного циклу (голова комісії Черній О.С.), методична комісія 

викладачів суспільно-гуманітарного циклу (голова комісії Сваричевська Т.В.), 

методична комісія з професії «Кухар; кондитер» (голова комісії Ярошевич З.М.), 

методична комісія з професії «Офісний службовець(бухгалтерія); оператор 

комп’ютерного набору» (голова комісії Ковтун Л.А.), методична комісія 

автоспеціальностей (голова комісії Базилюк М.Й.), методична комісія 

електроспеціальностей (голова комісії Черній П.І.). 

Слід відмітити роботу голови методичної комісії «Кухар; кондитер» 

Ярошевич З.М., а також вказати на активізацію роботи в наступному навчальному 

році роботи методичної комісії «Автоспеціальностей» Базилюку М.Й.  

Атестація педпрацівників 

У відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України з метою активізації творчої діяльності  педагогічних 

працівників в ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» проводилась атестація 

педагогічних працівників.  

У 2017 – 2018 н.р. чергову атестацію проходили  6 викладачів, 8 майстрів 

виробничого навчання, керівник гуртка та вихователь гуртожитку. На педагогічній 

раді працівники, що атестувались,  звітували про роботу в між атестаційний період. 

За результатами атестації: 

 викладачу спецдисциплін Півторак І.В. було встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст ІІ  категорії»,  

майстру виробничого навчання Розпутному В.Г. встановлено 12 тарифний 

розряд,  

майстрам виробничого навчання Макогон О.В., Луньову О.П. та Свіріді Р.П. 

встановлено 14 тарифний розряд,  

викладачу спецдисциплін Тютюннику В.І. підтверджено кваліфікаційну 

категорію  «спеціаліст», за умови виконання завдань, визначених атестаційною 

комісією,  

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» викладачу 

фізичного виховання – Суханову В. С., 

продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної  категорії педагогічному 

працівнику,  яку за результатами атестації визнано такою, що відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «старший викладач» викладачу іноземної мови – Кучерук А. Л. 
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Присвоєно  педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії» 

майстру виробничого навчання – Макогон О. В., 

Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії  педагогічним 

працівникам, яких за результатами  атестації визнано такими, що відповідають 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

викладачам – Уксті В. Ю., Базилюку М. Й., вихователю – Драчевській О. А., 

Продовжено на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічному 

працівнику, якого за результатами атестації визнано таким, що відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «старший викладач» викладачу – Чернію П. І.. 

Продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання майстрам 

виробничого навчання, яких за результатами атестації визнано такими, що 

відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого 

навчання I категорії»: Ліпській Н. П., Порощуку В. М., Рознюку І. П., Яніцькій Л. 

М. 

Продовжено на п’ять років строк дії педагогічного звання майстрам 

виробничого навчання, яких за результатами атестації визнано такими, що 

відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «майстер виробничого 

навчання II категорії»: Луньову О. П., Свіріді Р. П.. Усі педагогічні працівники 

відповідають займаним посадам, та пройшли курси підвищення кваліфікації.  

Курси підвищення кваліфікації 

Згідно плана-графіка в 2017-2018р. педагогічні працівники пройшли курси 

підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО м. Вінниця  слідуючі працівники – викладач 

фізичного виховання Суханов В.С., майстри виробничого навчання Швидка О.Я., 

Ліпська Н.П., Яніцька Л.М., Порощук В.М., Свіріда Р.П., Луньов О.П., Рознюк І.П.  

Відкриті уроки 

Головним простором для викладача й аналітичної роботи адміністрації ліцею є 

відкритий урок. Урок є видом діагностики професійної компетентності педагогічних 

працівників. Адже, за словами В.О.Сухомлинського "учитель повинен більше 

працювати не на уроці, а готуючись до нього". Спостереження і вивчення 

документації, бесіди і анкетування та їх правильний аналіз допоможуть визнати 

рівень майстерності викладача. Майже всі викладачі та майстри виробничого 

навчання давали відкриті уроки впродовж навчального року. Однак є педагогічні 

працівники, що не виконали 

поставлених завдань своєї 

методичної комісії, а саме:  

Скрипник Ю.М. (методична 

комісія кухарів; кондитерів).  

Головам методичних комісій в 

наступному навчальному році 

потрібно слідкувати за 

дотриманням графіку відкритих 

уроків, тижнів професійної 

майстерності, щодо їх виконання.  

81% 

19% 

Взаємовідвідування уроків 

від 0 до 3 

більше 4  
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З метою підвищення професійної компетентності викладачів та майстрів у 

рамках плану методичної роботи, а також для розвитку пізнавальної й творчої 

активності учнів дотримуватись плану проведення декад методичних комісій.  

Важливим засобом підвищення методичного рівня є відвідування відкритих 

уроків своїх колег. Але і тут є ряд педагогічних працівників, які з 28 відкритих 

уроків були лише на 3. Не включаючи адміністрації в середньому відкриті уроки 

відвідувало по 4 педагогічних працівника.  

Слід відмітити, що згідно наказу по ліцею було проведено тиждень 

методичної комісії з професії ««Кухар»; «Кондитер»» - березень. 

В рамках всеукраїнського тижня права в навчальному закладі було проведено 

інтелектуальні ігри, бесіди зустріч з правоохоронними органами. 

Тиждень методичної комісії  гуманітарного циклу та суспільних дисциплін, в 

рамках якого було проведено заходи, відкриті уроки членів методичної комісії, 

краєзнавча та Шевченківська виставка. 

Було проведено конкурси професійної майстерності серед учнів: 

З професії «Офісний  службовець(бухгалтерія); оператор комп’ютерного 

набору» (Ошовська Н.М.).  

З професії «слюсар-електромонтажник» (Сваричевський О.В.) 

Протягом 2017-2018 н.р. в навчальному закладі вивчався передовий 

педагогічний досвід викладача української мови та літератури Сваричевської Т.В. та 

викладача спеціальних дисциплін з професії «Слюсар-електромонтажник» Чернія 

П.І. 

Січневі педагогічні читання 

На виконання наказу по ліцею 10-11 січня 2017 року відбулись педагогічні 

читання на тему: «Сучасні педагогічні технології та їх актуальність в процесі 

підготовки кваліфікованих робітників».  В ході читань з доповідями виступили: 

Черній П.І. «Новітні технології в електромонтажних роботах.», Кучерук А.Л. 

«Використання англійської мови у процесі підготовки робітничих кадрів», Яніцька 

Л.М. «Співпраця майстра виробничого навчання і класного керівника у вихованні 

кваліфікованих робітників», Базилюк М.Й. «Методика викладання дорожніх знаків 

заборонної групи», Укста В.Ю. «Інтерактивні методи навчання на уроках 

суспільних дисциплін», Півторак І.В. «Використання інтерактивних технологій на 

уроках спеціальних дисципілн», Тютюнник В.І. «Застосування інноваційних 

методів навчання на уроках матеріалознавства.», Луньов О.П. «Педагогічні умови 

підготовки кваліфікованих робітників», Ліпська Н.П. «Застосування інноваційних 

технологій на уроках в/н», Макогон О.В. «Інноваційні технології на уроках 

виробничого навчання з професії «Кухар»», Порощук В.М. «Особливості 

проведення уроків з практичного водіння», Рознюк І.П. «Роль обладнання в 

електромонтажних і слюсарних лабораторіях», Розпутний В.Г. «особливості 

організації робочого місця майбутнього водія», Свіріда Р.П. «Сучасні вимогти до 

роботи майстра в/н», Червоняк О.І. «Роль гурткової роботи для всебічного 

розвитку особистості учня», Рекало Д.А. «Взаємостосунки викладача з учнями і 

батьками. Партнерське спілкування», Дячок В.А. «Девіантна поведінка учнів», 

Суханов В.С. «Подолання негативного впливу сучасного інформаційного 

суспільства на фізичне здоров’я учнів ліцею». 
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Учитель -2018 

Бомк М.А. гідно представила навчальний заклад на кожному з трьох етапів 

конкурсу Учитель року - 2018, та на заключному етапі ввійшла в сімку кращих 

викладачів суспільних дисциплін серед закладів ПТО області. 

Статті до науково-методичного вісника профтехосвіти Вінниччини: 

Кучерук А.Л. «Сучасні інноваційні підходи до вивчення англійської мови у 

контексті європейської інтеграції», 

Макогон О.В. «Впровадження сучасних іноваційних технологій на уроках 

виробничого навчання з професії кухар», 

Драчевська О.А «Виховання учнівської молоді в умовах гуртожитку 

Браїлівського професійного ліцею». 

Базилюк М.Й., Порощук В.М. «Особливості організації та проведення уроків 

практичного водіння в ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей», 

Луньов О.П, Свіріда Р.П. «Особливості проведення конкурсу прфесійної 

майстерності з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» в ДНЗ «Браїлівський 

професійний ліцей»», 

Ліпська Н.П., Рознюк І.П., Черній П.І. «Доцільність вибраних методів 

навчання, як запорука якісної підготовки кваліфікованого робітника з професії 

«Слюсар-електромонтажник»», 

Укста В.Ю., Ковтун Л.А. «Формування національної свідомості учнів як 

першооснова виховної роботи у ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей», 

Яніцька Л.М. «Використання інтерактивних методів навчання як для 

пізнавальної та самостійної активності учнів на уроках виробничого навчання з 

професії «Кухар»». 

Участь у семінар, вебінарах 

Педагогічні працівники ліцею беруть участь в обласних семінарах, 

всеукраїнських та обласних вебінарах. Така форма роботи дозволяє ознайомитись із 

передовим досвідом роботи, інтерактивно спілкуватись з колегами.    

Зовнішнє незалежне оцінювання 2018 

У пробному тестуванні взяли участь 4 учні закладу. Проводилась 

організаційно-розяснювальна робота серед учнів випускних груп на зборах груп, 

загальноліцейних лінійках, індивідуальні консультації, робота з батьками на 

загальноліцейних зборах.  

Відповідно  Наказу МОНУ 

від 31.07.2017 №1103 "Деякі 

питання проведення в 2018 році 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої 

освіти", листа НМЦ ПТО у 

Вінницькій області від 

29.11.2017 року № 359 «Про група 
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порядок та особливості впровадження ЗНО, як форми проходження ДПА у ПТНЗ». 

Для участі в складанні ДПА у формі ЗНО було зареєстровано та взяли участь 63 

учні: 6 група – 15 учнів, 7 група – 15 учнів, 9 група – 18 учнів та 13 група – 15 учнів. 

Для вступу до вищих навчальних закладів 12 учнів вибрали окрім української мови 

та літератури наступні предмети: математика - 7 учнів, біологія – 5 учнів, Історія 

України – 7 учнів, географія – 3 учні та фізика – 2 учні.  

Інформаційно-аналітична робота 

Активно працює сайт ліцею, на якому висвітлюється текстова інформація  та 

фотоматеріали із ліцейних заходів. Відеоматеріали найбільш цікавих заходів («Хліб 

– усьому голова», «Міс осінь ліцею», «Герої Крут»)  завантажено на сайт youtube 

(ютуб), тобто навчально-виховний процес у ліцеї є відкритим та прозорим для 

громадськості. Також протягом навчального року узагальнено матеріали роботи у 

«Калейдоскопі подій ліцею». 

В навчальному закладі функціонує бібліотека. 

У 2017-2018 навчальному році вся бібліотечна робота в гуртожитку 

Державного навчального закладу «Браїлівський професійний ліцей»  проводиться 

згідно з планами і спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту»,  «Про 

професійно-технічну освіту». Цілі і завдання - виконані. 

Робота ведеться за такими напрямками: індивідуальна робота, організація 

колективу, розвиток пізнавальної діяльності, патріотичне виховання, ціннісно-

орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу 

життя, моральне виховання, трудове та екологічне виховання, а також родинне 

виховання. 

Поновлюється інформаційні стенди: «Вітаємо з днем народження», «Правила 

внутрішнього розпорядку гуртожитку», «Інформаційний куточок Ради», «Екран 

чистоти кімнат», куточки  з охорони праці та безпеки життєдіяльності розпорядчими 

документами ліцею. 

 Протягом року учні приймають участь у виставках декоративно – ужиткового 

мистецтва. Ключовими справами є профілактична робота з учнями, робота щодо 

організації дозвілля, естетичного оформлення приміщень гуртожитку та робота з 

метою згуртування колективу в гуртку. 

Бібліотека здійснює допомогу в 

проведенні у ліцеї предметних тижнів. 

Підбирає необхідну літературу для 

повідомлень, оформляє тематичні полички. 

Для учнів проводяться інформаційні 

хвилини: «Сторінки газет та журналів». 

Ведеться допомога у написанні рефератів. 

Створюються тематичні папки - дайджести з 

різних тем. 

Бібліотечні фонди (усього на кінець 

року) становить – 37095 книг; в тому числі 

підручників – 22419, технічної літератури – 

2535, художньої – 6721. 

22419 
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Періодичних видань 11 примірників , виписано на суму більше 5 тисяч( в тому 

числі журнал «Профтехосвіта»; освітянські газети: освіта Вінниччини, педагогічна 

майстерня та ін.. 

Придбано благодійно за січень – лютий 90 підручників на суму 7531 грн. 

Видано (тис. примірників)  - 1125; 

Кількість зареєстрованих користувачів ( протягом року) – 302; 

В тому числі користувачів віком до 18 років становить – 222. 

Виписуються наступні періодичні видання:  

-  офіційні видання міністерства освіти і науки, молоді та спорту: 40123 – Г. 

«Освіта України»; 74206 – «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України»; 

- загально педагогічні :  22677 – «Укр. Мова і література в сучасній школі»; 

«Фізика та астрономія в сучасній школі». 

- загально педагогічні журнали: 48764 – «Професійно – технічна освіта /2/»; 

99048 – «Профтехосвіта»; «Освіта Вінниччини»; «Слово педагога»; «Урядовий 

кур’єр»; «Автомир»; «Все для вчителя»; «Класному керівнику. Все для роботи»; 

«Пожежна безпека»; «Мить істини»; «Голос України»; «Праця і зарплата»;«Баланс  

бюджет». 

Бібліотека підключена до мережі Інтернет. 

Участь у форумі «Інноватика в сучасній освіті» та конкурсах 

Великим досягненням в 2017-2018 навчальному році є те, що   навчальний 

заклад працює над  освоєнням найбільш раціональних методів і прийомів навчання 

та виховання учнів, підвищення рівня загально-дидактичної та методичної 

підготовки педагога до організації та проведення навчально-виховної роботи, 

зростання рівня педагогічної майстерності як окремого педагога так і всього 

педагогічного колективу, узагальнення та впровадження кращого педагогічного 

досвіду. 

На виконання інформаційного листа Міністерства освіти і науки України «Про 

проведення Восьмого Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» та 

наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації 

«Про участь закладів та установ освіти області у Восьомому Міжнародному форумі 

«Інноватика в сучасній освіті – 2017», з метою створення позитивного іміджу 

навчальних закладів освіти, демонстрації сучасних інноваційних систем навчання і 

виховання ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей» подав на форум роботу 

«Інноваційні підходи до навчання в процесі підготовки робітничих кадрів як 

ефективний засіб розвитку ключових компетенцій учнів» (творча група Суханова 

К.В., Дрозд С.В., Ковтун Л.А.). Представлена робота отримала високу оцінку журі 

та була нагороджена дипломом. 

Ліцей взяв участь в Дев’ятій міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти-

2018", яка відбулась 14-16 березня 2018 року. Було підготовлено роботу 

«застосування методів проблемного навчання у підготовці компетентного робітника 

у ДНЗ «Браїлівський професійний ліцей»» (творча група Суханова К.В., Кучерук 

А.Л., Ковтун Л.А.), яка була відзначена дипломом. 

Приємно відзначити досягнення навчального закладу, педагогічних 

працівників та учнів ліцею, а саме: 
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Сваричевську Т.В., викладача української мови та літератури, яка 

нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА «за підготовку 

переможця ІІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Шевченка». 

Обласний конкурс іноземної мови «Світ моїх захоплень», нагороджено 

грамотою учнівський колектив за зайняте ІІІ місце та дипломом за забезпечення 

високого рівня підготовки учнів Кучерук А.Л, викладач іноземної мови. 

Участь у ХVІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів професійно-технічних навчальних закладів  у 2017-2018  н.р. Конкурс 

проводився серед учнів І-ІІІ курсів. Миронюк Христина зайняла І місце (8 група). В 

обласному етапі зайняла ІV місце. 

VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської  

молоді імені Тараса Шевченка серед учнів професійно-технічних навчальних 

закладів Конкурс проводився серед учнів І-ІІІ курсів, І місце -  Миронюк Христина  

(8 група). В обласному етапі зайняла ІІІ місце. 

При проведенні заходу «Хліб усьому голова» організатори  активно 

використовували інформаційно-комунікаційні технології, прямі трансляції, 

учнівські презентаційні матеріали. 

З метою популяризації авторських технічних ідей, обміном досвіду серед 

ПТНЗ області 22 травня на Європейській площі м. Вінниці проводився VІ 

регіональний фестиваль-виставка технічної творчості учнів професійно-технічних 

навчальних закладів «Творча молодь Вінниччини». Ліцей демонстрував експонати, 

створені педагогічним колективом з залученням учнів.  

1 червня в день «Захисту дітей» творчий колектив педагогів та учнів ліцею 

гідно представив свої здобутки на виставці яка проходила в м.Жмеринка. Виставка 

проводилась з метою популяризації робітничих професій, підняття престижу 

навчального закладу, демонстрації технічних ідей.  

На базі навчального закладу проходили обласні зональні змагання з міні 

футболу, де наша команда показала високі результати. 

Виховна робота 

Протягом 2017-2018 начального року виховний процес в ліцеї організований 

та здійснювався адміністрацією, педагогічним та учнівським  колективом  

відповідно Плану виховної роботи та поточних завдань.  

Заплановані заходи в навчальному закладі виконані на 91%. Проведено ряд 

позапланових заходів  з  профілактики правопорушень та превентивного виховання.  

Зокрема проведено такі загальноліцейні заходи: Свято Знань, День 

першокурсника, Міс Ліцей - 2017, проведено зустрічі з представниками 

правоохоронних органів, батьківські збори, заходи за участю лікарів наркологів та 

міжнародними організаціями протидії торгівлі людьми і органами. Учні та педагоги 

приймали участь у спільних заходах з ветеранами війни та праці, учасниками АТО, а 

саме: 3 Бевз Світланою та Бевз Сергієм, викладачами Політехнічного університету, 

учасниками бойових дій в зоні АТО, головою спілки ветеранів АТО смт. Браїлова 

Окаєвич Миколою Леонтійовичем, учасником волонтерського руху смт. Браїлів  

Войтюк Валентиною. В лютому-березні 2018р. в приміщенні навчального закладу 
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було розміщено виставку «Тисяча поглядів АТО», яку мали можливість відвідати 

учні шкіл, жителі селища, працівники та учні ліцею.  

Педагогічними працівниками, зокрема майстрами кафедри кухарів, та учнями 

було виготовлено більше трьох тисяч пирогів та вареників для відправлення в зону 

АТО. За що  колектив навчального закладу було нагороджено відзнакою за 

волонтерську діяльність Всеукраїнським об’єднанням учасників бойових дій та 

волонтерів АТО.  

Проведено загальноліцейний захід до дня виводу військ з Афганістану. 

Було прийнято участь в районних, обласних та загальнодержавних 

освітянських заходах:  

- Загальноукраїнський конкурс учнівських робіт  «Наш пошук і творчість - тобі 

Україно»; 

- Обласний конкурс малюнку «Зима – пора чудес» (гр. №7 Кравчук 

Аліна,гр..№11 Федьков Ярослав, Ткачук Сергій) 

- Обласний краєзнавчий конкурс дослідницько-пошукових робіт «М.Леонтович 

– славний син Подільського краю» 

- Обласна виставка плакатів «Вітаємо з днем захисника України» 

- Загальноліцейні заходи в рамках Всеукраїнського тижня права 

- Обласна виставка вітальних листівок присвячена міжнародному жіночому 

дню 8 Березня  

- Обласний фестиваль художньої самодіяльної творчості учнів «Подільські 

зорі» 

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості присвячений 

Шевченківським дням «Об’єднаймося ж, брати мої» 

- Всеукраїнський конкурс писанкарства «Воскресни, писанко!»  

- Обласна історико-краєзнавча експедиція «Моя Батьківщина-Україна»  

- Конкурс виставка учнівських робіт «Знай і люби свій край» (нагороджені 

дипломами ІІІ ступеня Вінницького естет центру в номінації «Інші техніки 

виконання» Кравчук А., Рудик В., дипломом І ступеня у номінації «Батик» Кравчук 

А., Рудик В., Миронюк Х., Папіж Т., Стецун О.) 

- Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради 

життя» (гр.№12 Волянська Анжела,гр.№10 Пастухов Назар) 

- Обласний огляд роботи рад з профілактики правопорушень в ПТНЗ 

- Обласна Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» 

- Учнівський конкурс з англійської мови «Світ моїх захоплень» (Нагороджені в 

номінації «Кращий малюнок»: Колоцінська Л., Мовчан Т., Пастухова А., Котюк Д., 

Колоцінська К., Доманська Т., Заєць Д., Білан Д., Демов В., Богачук В., Золіс Т., 

Кізян А., Баланюк А., Барський Д., Ротарь Д.; В номінації «Найкраща презентація» 

нагороджені: Трет’яков А., Федьков О., Пелипенко Б., Шевчик А.) 

- Обласна молодіжна акція «Скажи наркотикам: «НІ»!» 

- В стінах навчального закладу було прийнято гостей, іноземну делегацію, а 

також  літераторів та художників з України  в рамках Всеукраїнського 

Шевченківського свята «В сім’ї вольній, новій» 

- Участь у VІ обласному фестивалі «Творча молодь Вінниччини» 

- Участь у районному заході до Дня захисту дітей. 
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На щотижневих виховних годинах, бесідах обговорювались наступні 

теми: 

«Проблеми злочинності серед учнів» 

«Права людини» 

«Життя за законами держави» 

«Я – громадянин України – європейської країни» 

«Захист Батьківщини – святий обов’язок кожного громадянина» 

«Збережемо мир на планеті» 

«Як жити сьогодні, щоб побачити завтра» 

«Їм судилось йти на захист держави» 

«Збережемо пам`ять про подвиг» 

«Милосердя й доброта – людства два крила» 

«Мистецтво жити гідно» 

«Що посієш те пожнеш» 

«Права і обов’язки учнів ліцею» 

«Виховання вирішує долю людини» 

«Це має знати кожен» 

«Батьки в житті кожної дитини» 

«Родинно-сімейні традиції на Україні» 

«Діти  проти насильства» присвячена Міжнародному дню родини 

 «Україна наш спільний дім» 

 «Що таке патріотизм?» 

«Знаємо та розуміємо свої права» 

«Нас ніхто не роз’єднає». До дня Соборності України та пам’яті Героїв Крут.  

«Радикально налаштовані молодіжні групи «Готи», «Емо», «Неформали», 

«Скінхеди». 

«Одвічний біль Афганістану» 

«Як бути гідним своєї любові»  

«Злочин, кара і спокута» 

«Розпивання спиртних напоїв в громадських місцях» 

«Чорнобиль – горе України, її не загоєна рана» 

«Життя - найвища цінність» 

«Наркотикам скажемо  - Ні»  

«Як жити сьогодні, щоб побачити завтра» 

«Збережемо пам’ять про подвиг» 

Класними керівниками у 2017 - 2018 р. гуртожитку ліцею були проведені 

виховні заходи:  

Виховні заходи на тему:  

 «Різдвяні свята в українських традиціях» 

 «Обереги мого роду» 

 «Свято Водохреща на Україні» 

 «Про шкідливий вплив алкоголю на підлітковий організм»  

 «Як правильно обрати собі друга»  
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 «Торгівля людьми» 

 «Святий Миколай, подарунки нам давай!»  

 « Ціна часу» 

 «Алкоголізм і наркоманія та їх наслідки» 

  «Суспільна небезпечність не правомірних вчинків»  

 «Українські вечорниці» 

 «СНІД! Знати,щоб жити» 

 «Скажемо наркотикам, НІ!» 

 «Святий Валентин…» 

 « Українські кіборги. Приклад українського патріотизму» 

 «Вечір караоке» 

Лекції: 

 «Народні свята та обряди» 

  «Права та обов'язки людини в суспільстві» 

  «Викрадення дітей, наслідки та міри застороги» 

 «Правила поведінки пішохода на дорогах під час обледеніння та 

снігопаду» 

 «Особиста гігієна, як запорука міцного здоров'я» 

  «Святкування Стрітення на Вінниччині» 

 «Національні меншини на території України»  

 «Вагітність та вплив на її перебіг паління та вживання алкоголю»  

Години спілкування: 

 «Культура поведінки в громадських місцях» 

 «Т.Шевченко в українській культурі» 

 «Віра, надія, любов. Філософське бачення» 

 «Закон України про заборону вживання алкоголю та тютюнопаління 

неповнолітніми» 

  «Українські національні страви» 

 «Санітарний стан кімнат гуртожитку – запорука здоров’я» 

  «Паразити, які живуть за рахунок людей» 

Інтелектуальні та рольові ігри:  

 «Конфлікти та способи їх вирішення» 

Історичні екскурси: 

 «Визволення Браїлова від 

німецько-фашистських загарбників»  

 «Німецько-ромунська окупація 

Вінниччини 1941-1944 рр.» 

 «Партизанський рух на 

Вінниччині в період Великої Вітчизняної 

війни» 

 «Вплив політичних репресій 

1937-1938 рр. на майбутній розвиток 

Радянського союзу» 

Незадовільним є те, що не в усіх 

57,00% 62,00% 

Участь в заходах та 

конкурсах 

2016-2017 н.р. 

2017-2018 н.р. 
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виховних заходах на обласному та всеукраїнських рівнях було прийнято участь, 

проте порівняно з минулим навчальним роком результат збільшився на 5%. Тому в 

подальшій роботі в наступному навчальному році потрібно активізувати дану 

роботу. 

Визначено основні напрямки виховної роботи педагогічного колективу та 

деталізовано практичну роботу  за напрямками: 

  - виховання особистості учня, його пізнавального світогляду, розвитку його 

здібностей і обдарувань; 

- формування патріотичних почуттів в молоді,виховання високого ідеалу 

служіння народу України, готовності до служби в рядах Української Армії, 

спонукати до  фізичного і морального самовдосконалення; 

 - виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, 

підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності; 

 - виховання в учнів поваги до Конституції України, національних традицій, 

державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до 

обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за 

свої дії; 

 - реалізація прав учнів на вільне формування політичних і світоглядних 

переконань; 

 - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей 

українського народу та інших народів і націй; 

 - виховання свідомого ставлення до свого здоров’я інших громадян як 

найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, 

збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів. 

Головні зусилля у вихованні було зосереджено на індивідуально-виховній 

роботі, при цьому основними методами вважалося: 

- вивчення особистості учня за документами та анкетними даними; 

 - педагогічне спостереження, як під час уроків так і в позаурочних 

умовах; 

 - постійне отримання інформації від батьків; 

 - постійне отримання інформації від колег, психолога та вихователів 

(якщо учень проживає в гуртожитку); 

 - формування на підставі вивчення, спостереження,  прогнозу щодо 

поведінки та її корекції (при необхідності); 

- виконання педагогічними працівниками заходів передбачених планом виховної 

роботи та надання пропозицій щодо внесення змін до поточного планування заходів 

на підставі результатів вивчення і спостереження; 

         - формування характеристик та оцінка поведінки учнів  за місяць та за 

семестр; 

          - робота з правоохоронними органами, службами у справах дітей та 

місцевими органами влади з метою залучення до навчального процесу та 

попередження негативних морально – правових наслідків для учнів; 

Роботу  колективів груп організовано за такими напрямками: 

          - громадянське виховання; 

          - військово-патріотичне виховання; 

          - морально-етичне виховання; 
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          - трудове виховання; 

          - художньо-естетичне виховання; 

          - екологічне виховання; 

          - превентивне виховання; 

          - родинно-сімейне виховання; 

          - формування здорового способу життя; 

          - робота обдарованими учнями та розвиток творчої особистості. 

           А також:                       

Організовано виконання учнями режиму дня, підготовку  домашніх завдань, 

надавалась допомога у навчанні, організації дозвілля й в одержанні додаткових 

знань, долучаючи їх до художньої,   науково-технічної творчості, спортивних секцій, 

гуртків та інших об'єднань за інтересами. 

В ліцеї протягом року проводилася робота з профілактики шкідливих звичок. 

Постійно вивчалися індивідуальні здібності, інтереси й схильності учнів, їхні 

сімейні обставини й житлово-побутові умови. Організована взаємодія з батьками 

учнів або особами, що їх заміняють. Адміністрацією ліцею проводилася координація  

виховної діяльності  з класними керівниками та майстрами в/н у рамках єдиного 

освітнього процесу. 

Робота Ради з профілактики правопорушень. 

Протягом 2017-2018 н.р. Радою з профілактики правопорушень було 

проведено вісім засідань з десяти запланованих, на яких розглядались справи учнів 

які схильні до правопорушень, проводилася робота з батьками дітей з 

неблагополучних сімей, аналіз поведінки учнів І – ІІІ курсів навчання,  проводилася 

робота з учнями що схильні до девіантної поведінки. Протягом навчального року 

рада профілактики правопорушень тісно співпрацювала з правоохоронними 

органами,  двічі організовувались зустрічі з працівниками  прокуратури.  

Коротко статистика і динаміка порушень.  

Найбільше порушень дисципліни та розпорядку дня за 2017-2018 навчальний 

рік виявлено у групах № 2, 10, 15, 13, 14, 8. Як ми бачимо з порівняльної діаграми, 

то лідерами  правопорушень є групи № 

15, 2 та 10.  

В той час як за учнями групи 

№12 не зареєстровано жодного 

порушення. Слід також відмітити 

роботу керівництв таких груп № 

6,7,9,11, за учнями яких зареєстровано 

менше трьох порушень за навчальний 

рік. 

При цьому зауважу, що є учні, які 

систематично не відвідують уроки, 

загальна кількість яких складає – 3%. 

Такі випадки залишати без належної 

уваги не можна. Класним керівникам, 

майстрам навчальних груп потрібно 
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більше приділяти увагу на покращення відвідування занять. 

Батьківський комітет. 

Проведено батьківські збори у вересні 2017р., де обрано новий батьківський 

комітет, розподілено обов’язки та створено належні умови для взаємодії педагогів з 

батьками. На засіданні батьківського комітету розглядались питання щодо 

організації харчування учнів ліцею за кошти батьків, поведінки учнів в навчальному 

закладі та за стінами закладу, питання цивільного захисту, відповідно до 

розпоряджень Міністерства освіти і науки та Департаменту освіти і науки 

Вінницької ОДА. У грудні 2017р. на батьківських зборах обговорювались питання 

участі учнів у ЗНО.  

 Робота учнівського самоврядування. 

У вересні 2017р. відбулись перевибори голови учнівського самоврядування, 

перемогу здобула Каспрова Анастасія, учениця ІІІ курсу навчання. Під 

керівництвом адміністрації ліцею на 32 засіданнях учнівського самоврядування  

розглядалося питання нормативно-правового регулювання учнівського 

самоврядування, питання поведінки учнів, організація та участь учнівських 

колективів в спортивно-масовій, екологічній та навчально-виховній роботі, питання 

покращення рівня відвідування, успішності та персональні справи порушників 

дисципліни.  

Голова ради учнівського самоврядування Каспрова А. разом із заступником 

Мовчан Т. тричі брали участь у Форумах студентського самоврядування 

Вінниччини «Студентська Рада Вінниччини».  

В квітні було проведено перевибори нового голови учнівського 

самоврядування, де перемогла учениця І курсу Котюк Д.  

Профорієнтаційна робота.   

5 січня 2018р. на педагогічній раді розроблені та затверджені  нові правила 

прийому на 2018-2019 н.р. (Протокол №5) Поновлено інформаційний стенд. Були 

розроблені агітаційні матеріали, які видавались працівникам ліцею під час 

здійснення профорієнтаційних поїздок. З березня по травень 2018р. відбулись 

поїздки працівниками ліцею по  школах Жмеринського, Шаргородського, 

Тиврівського, Муровано-Куриловецького, Могилів-Подільського, Вінницького 

районів для проведення профорієнтаційної роботи серед учнів. У квітні проведено 

День відкритих дверей  пропаганди з професій. Розроблені пам’ятки організаторам 

профорієнтаційної роботи. Проведені наради з питань проф. роботи. Наказом по 

ліцею №22-Н від 05.02.2018р. створено Штаб по здійсненню профорієнтаційних 

заходів. Двічі на педагогічних радах розглядались питання профорієнтаційних 

заходів. 

Із червня місяця розпочалось друге коло профорієнтаційної роботи пов’язане з 

безпосередніми контактами із абітурієнтами, щодо вступу до ліцею.  

Силами педагогічних працівників здійснено 69 виїздів по населених пунктах 

області. 

Загалом в профорієнтаційній роботі задіяно 27 працівників ліцею. 

Спортивно-масова робота  
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Слід відмітити високі показники спортивно-масової роботи в 2017-2018 

навчальному році. 

Спортивно-масова робота  проводилась відповідно до плану спортивно-

масової роботи, а також формування здорового способу життя в професійному ліцеї 

в 2017-2018 навчальному році, затвердженим педагогічною радою. План виконаний 

на 82 %. 

В ліцеї протягом року постійно працювало 7 спортивних секцій: міні-футбол, 

волейбол, настільний теніс, шахи, шашки, баскетбол, атлетична гімнастика в яких 

регулярно займалось 30-35 % учнів; 

Всього в 25 змаганнях різного рівня (ліцейних, районних, обласних) прийняло 

участь 104  учня. 

В збірних командах  ліцею по видам  спорту приймали участь представники 

кожної навчальної групи. 

Крім цього учні займались ФК за місцем проживання (в гуртожитку, вдома, в 

секціях ДЮСШ). 

Протягом навчального року в ліцеї запроваджено неоплачуваний третій урок 

фізкультури у вигляді 15 хвилинної фізичної зарядки протягом 3 днів.  

Наші учні активно приймали участь в Спартакіаді учнів ПТНЗ Вінницької 

області, що  проходила в два етапи: І етап - змагання серед навчальних груп ліцею; 

ІІ етап – змагання між закладами ПТО Вінницької області. 

По попереднім підсумкам обласної Спартакіади в 2017-2018 н.р. ліцей займає 

четверте місце в області, порівнюючи в 2016-2017 н.р. було 5 місце. 

Нагороджено грамотами за високі досягнення в обласній спартакіаді 12 учнів, 

грамотами Жмеринської РДА 16 учнів, та кубком за зайняте І місце в районних 

змаганнях з волейболу серед юнаків, 36 учнів нагороджено грамотами ліцею. 

Призові місця зайняли в обласній Спартакіаді: 

Фарафонова В. (гр. №4) – І місце в бігу на 800 м. 

Тхір Н. (гр. №4) – І місце в стрибках в довжину з розбігу та ІІ місце в бігу на 

100 м. 

Нікітюк А. (гр. №3) – ІІ місце в штовханні ядра. 

Збірна команда юнаків у складі Рибака Б. ( гр. №2), Ткачука О., 

Голдаковського О. (гр. №3), Коваля В., Благого А. (гр. №5), Хорошка В. (гр. №11), 

Демова В. (гр. №3) зайняла ІІІ місце в області з волейболу. 

За 2017-2018 навчальний рік покращено стан навчально-матеріальної бази 

фізичного виховання, а саме, створено ще одну роздягальню в спортивній залі, 

виготовлено 2 тренажери для відпрацювання вправ гри в волейбол, придбано 

спортивний інвентар на суму 1748 гр. за рахунок благодійної допомоги.  

На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я  України  та  

Міністерства освіти і науки України від 20.07. 

2009 р за  №518/67, проводився медичний 

огляд учнів навчального закладу з метою 

визначення  відповідності фізичних 

навантажень стану здоров’я  учнів, 

віднесених  до підготовчої та спеціальної 

медичних  груп.  51% 

23% 

26% 

Стан фізичного 
здоровя учнів 

основна 
медична 
група  

підготовча 
група 
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Стан  фізичного здоров’я учнів  на початок 2017 - 2018 навчального року: 

основна медична група - 51%; підготовча група – 23%; спеціальна медична група – 

26% (в тому числі 6 учнів інвалідів). 

Вказані цифри підтверджують необхідність посилення роботи по фізичному 

вихованню учнів ліцею, по підвищенню  здорового способу життя. Необхідно  більше 

заохочувати учнів до занять фізичною культурою педагогічним працівникам своїм 

прикладом. 

Охорона праці 

Охорона праці та пожежної безпеки учасників навчально-виробничого 

процесу здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про 

освіту», «Професійно - технічну освіту» та «Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р. та інструкціями з 

пожежної безпеки та охорони праці. 

Ліцей забезпечений необхідною нормативною та розпорядчою документацією. 

Виписуються періодичні видання: журнали "Пожежна безпека" та "Охорона праці". 

Є в наявності необхідні робочі навчальні плани і програми з охорони праці. 

Питання охорони праці займає належне місце в роботі колективу ліцею. Вони 

вносяться в річний план роботи ліцею, в плани роботи методичних комісій та 

розглядаються на педагогічній раді. Відповідальні особи звітують про проведену 

роботу на засіданнях педагогічної ради та нарадах при директорові. Між 

адміністрацією і трудовим колективом навчального закладу укладено колективний 

договір, в якому враховано основні питання з організації безпеки життєдіяльності 

та створення відповідних умов праці. 

В навчальному закладі регулярно проводяться місячники охорони праці, 

створена комісія з перевірки стану безпеки життєдіяльності. Систематично 

проводяться перевірки навчально-виробничих підрозділів на відповідність вимогам 

нормативних актів. Перевіряються умови навчання учнів, харчування, санітарно-

побутові умови проживання в гуртожитку, на квартирах. За результатами перевірки 

складаються акти, розробляється план заходів по ліквідації виявлених порушень. В 

ліцею розроблені посадові обов'язки для всіх працівників ліцею, в яких враховані 

питання охорони праці, є в наявності необхідні інструкції з охорони праці в усіх 

кабінетах та по кожній професії, які погодженні і затвердженні в установленому 

порядку. Відповідно до нормативних вимог ведуться журнали реєстрації вступного, 

поточного і цільового інструктажів працівників, учнів і слухачів.  

Навчальні кабінети обладнані у відповідності до вимог з питань охорони 

праці, відповідають вимогам по освітленню, вологості, температурному режиму 

повітря. В майстернях і навчальних кабінетах створені куточки з охорони праці, є 

в наявності аптечки. У навчальних кабінетах, навчально-виробничих майстернях, 

бібліотеці інших приміщеннях є у наявності вогнегасники. Розроблено схеми 

евакуації з приміщень при надзвичайних ситуаціях.  

Щорічно для забезпечення збереження життя і здоров’я  учасників 

навчально-виховного процесу проводяться тренувальні евакуації з метою 

відпрацювання порядку евакуації в разі виникнення надзвичайних ситуацій. В 

ліцеї створений кабінет охорони праці, який обладнаний нормативною 
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документацією з питань охорони праці, програмами, стендами, комплектом 

комплексно-методичного забезпечення з предмету, вогнегасником та 

індивідуальними засобами захисту, фотоплакатами, документацією з питань 

охорони праці в розрізі кожної професії. В кабінеті  розміщено стенди по темах: 

"Надання першої допомоги потерпілому при нещасних випадках", "Пожежна 

безпека". 

Навчання учнів і слухачів з предмету "Охорона праці" проводиться за 

затвердженими робочими навчальними планами і програмами, відповідно до яких 

відведено 30 годин на вивчення предмета "Охорона праці". Вивчення курсу 

закінчується диференційованим заліком. Предмет "Правила дорожнього руху" 

викладається в обсязі 8 годин в усіх навчальних групах. У журналах теоретичного 

навчання ведеться облік виконання тематичних планів з предмету "Охорона праці" 

та "Правила дорожнього руху". Фіксується рівень навчальних досягнень учнів та 

слухачів. 

Для перевірки знань з питань охорони праці з працівниками ліцею 

проводяться заняття. Результати перевірки знань з охорони праці працівників 

ліцею оформляються протоколами,  

Систематично проводяться інструктажі по безпеці та охороні праці під час 

виконання робіт на підприємствах в період проходження виробничого навчання та 

практики. При виході учнів на виробничу практику на підприємства проводяться 

вступні та первинні інструктажі на підприємстві.  

Педагогічні працівники, учні та слухачі дотримуються правил безпечної 

праці, електро- та пожежної безпеки під час навчального процесу на робочих 

місцях на виробництві, про що свідчить відсутність нещасних випадків 

виробничого характеру. 

З метою пропаганди безпеки життєдіяльності в ліцеї проводяться місячники. 

Питання стану техніки безпеки та охорони праці під час навчально-виробничого 

процесу 2 рази на навчальний рік розглядається на засіданні педагогічної ради та 

інструктивно-методичних нарадах.  

Облік інструктажів з охорони праці проводиться в журналах вступного та 

первинного інструктажів. Журнал первинного інструктажу, цільового інструктажу, 

інструктажу на робочому місці зберігаються в кожному кабінеті, лабораторії, 

майстерні, спортзалі. 

В кожній навчально-виробничій майстерні, лабораторіях обладнані куточки з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

Для забезпечення безпеки життєдіяльності учнів гуртожитку було відновлено 

евакуаційні шляхи на випадок надзвичайних ситуацій, перевірено справність 

протипожежних гідрантів та продбано 16 вогнегасників.  

Всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються вимог охорони 

праці та пожежної безпеки.   За 2017 – 2018 роки випадків травматизму з 

учасниками навчально-виховного процесу та обслуговуючим персоналом не було.  

Щорічно проводиться вимірювання опору заземлюючих пристроїв та 

ізоляції кабельних та інших ліній. 

Працівники ліцею  та учні щорічно проходять медогляди в установленому 

порядку. 
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Санітарно-технічний стан будівель і споруд, навчальних кабінетів, 

лабораторій, майстерень навчальних і робочих місць, обладнання відповідає 

вимогам охорони праці та пожежної безпеки. 

Робота профспілкового комітету. 

Протягом 2017 – 2018 навчального року, адміністрація ліцею плідно  співпрацювала 

з профспілковою організацією ліцею. Спільними діями адміністрації та профспілки 

здійснено поїздку до Києво – Печерської Лаври та Святинь міста Києва. Планується 

туристична  поїздка у Карпати. 

 В 2017 – 2018 навчальному році оновлено комісію по трудових спорах, яка 

разом з профспілковим комітетом  плідно попрацювала і дала відповіді на всі 

подання адміністрації, які стосувалися окремих членів трудового колективу. 

Адміністрація спільно з представниками профспілки провела атестацію робочих 

місць, до якої відповідно були складенні протоколи та акти. Завдяки злагодженій 

взаємодії адміністрації ліцею з профспілкою закладу, демократичним прозорим 

шляхом відбувалося нарахування премії працівникам трудового колективу.  В 

найближчий час ми маємо обговорити  і затвердити колективний договір.  

Фінансово-господарська робота 

Велику роль для  успішної роботи педагогічного колективу відіграє 

фінансово-господарська робота. 

 За 2017-2018 н.р. фінансова та господарська служба разом з тендерним 

комітетом провели велику роботу для забезпечення стабільного, безперервного 

навчального процесу. 

 Приємно відзначити, що в цьому навчальному році при активній та 

злагодженій роботі адміністрації та фінансової служби ліцею з Департаментом 

освіти і науки Вінницької ОДА, навчальному закладу було виділено додаткові 

кошти (видатки розвитку бюджету) на суму  956 тисяч гривень. 

З цієї суми придбано: насоси циркуляційні; пройшла в прозоро процедура закупівлі 

4 твердопаливних котлів, очікується підписання договору, очікуємо завершення 

процедури придбання та встановлення 2 дверей в гуртожиток, та 2  дверей в 

навчальний корпус №1.  

Адміністрація закладу працює над підготовкою документів щодо 

виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення метало 

пластикових вікон в навчальному корпусі, будівля якого є пам’яткою архітектури і 

містобудування місцевого значення. Потрібно провести обстеження об’єкту 

сертифікованими архітекторами, який потребує дослідження на виготовлення 

облікової документації для пам’ятки яка підлягає занесенню до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України. 

Не менш важливим в роботі колективу та навчанні учнів є підготовка 

приміщень та техніки до нового навчального року. Станом на 22.06.2018р. колісна 

техніка пройшла технічний огляд на справність до виїздів. 

За 6 місяців працівниками ліцею було проведено велику роботу щодо 

демонтажу та перенесення 3 лабораторій з корпусу №2 в корпус №1. Сьогодні 

вирішується питання передачі в комунальну власність органам місцевого 
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самоврядування навчального корпусу №2, для виділення площ під житло 

працівникам ліцею. 

Важливим в роботі бухгалтерії було оформлення на реєстрацію державного 

майна, в подальшому на отримання витягу з Державного реєстру нерухомого майна. 

Витяг отримано. 

Адміністрація навчального закладу працювала над документами по видаленню 

аварійних дерев в парковій зоні. Отримані: 

- довідка лісопатологів; 

- акт обстеження дерев за підписом інспектора Обласної екологічної інспекції. 

 Дане питання не завершене, через 

відсутність лімітної довідки, не виданої 

Обласною екологічною службою.  

Фінансування згідно кошторису 

здійснювалось в повному обсязі, що 

свідчить про фінансову стабільність 

закладу. По захищених статтях 

заборгованості немає. Всі виплати 

проводились вчасно. Заборгованості по 

заробітній платі не має. 

Навчальний заклад профінансовано 

на 2017-2018 навчальний рік по 

загальному фонду – 6330826,00  грн. в т.ч.  

- Заробітна плата - 3145400грн. 

- Відрахування на заробітну плату – 

903000 грн. 

- Придбання матеріалів та обладнання 

– 88000 грн. 

- Оплата послуг – 86000 грн. 

- Придбання медикаментів – 8100 грн. 

- Продукти харчування – 226000 грн. 

- Комунальні послуги – 645000 грн. 

- Стипендія – 1334300 грн. 

Всього отримує стипендію 200 

учнів. 

-  192  учнів отримують стипендію  по  

490,00 грн. 

- 5 учнів, дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування,  отримують по 1180,00 

грн. 

- 1 учениця отримує соціальну 

стипендію в розмірі 50% від 

академічної стипендії 245,00 грн. 

- 9  учнів отримують підвищену 

стипендію  по 713,00 грн. 
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- 1 учень , батько якого учасник АТО – 450,00 грн. 

В І семестрі 2017-2018 навчальному році учні ліцею були забезпечені якісним 

одноразовим гарячим 

харчуванням, а учні, які  

проживають в гуртожитку 

та діти-сироти триразовим 

харчуванням (Постанова 

КМУ від 2 лютого 2011 р. 

№ 116 ). В ІІ семестрі 

відповідно до Постанови 

КМУ на державному 

харчуванні залишились 

діти-сироти, позбавлені 

батьківського піклування, 

учні з числа інвалідів та 

учні батьки яких 

отримують соціальну 

допомогу. 

Харчувались140 

учнів, з них: за державні 

кошти 25 учнів в тому 

числі: 

-  дітей-

сиріт  - 3 

-  дітей 

позбавлених 

батьківського 

піклування – 2 

-  діти, 

батьки яких 

отримують соціальну 

допомогу - 20 

Вартість харчування круглих сиріт – 63,99 грн. 

Компенсація дітям сиротам на харчування – 19 897,00 грн. 

Вартість харчування учнів – 77 042,00 грн. 

Суттєву допомогу в фінансовому 

забезпеченні склали благодійні внески 

від спонсорів, батьків, педагогічного 

колективу. 

Надійшло благодійної допомоги 

від батьків на суму 368045,00 грн., з 

яких: 

- Бензин – 164 907,00 грн. 

- Продукти харчування – 

203138,00 грн. 
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Загальна кількість учнів, які харчувались за батьківські кошти – 123 учні. 

Надійшло благодійної допомоги від майстрів та викладачів – 3438,00 грн.. 

Надійшло благодійної допомоги від 

спонсорів – 19063,00 грн 

При навчальному закладі працює 

благодійний благодійного фонд розвитку 

Браїлівського ліцею, з його коштів 

придбано: 

- основні засоби – 22030,00 грн.,  

- МШП та господарські матеріали – 

7430,00 грн.. 

А також надійшло за 2017-2018 

н.р. за оренду приміщень від ПП 

Матіящук Л.О. – 3141,00гр.н та музей 

Чайковського – 1 грн. 

В 2017 – 2018 році через систему 

ПРОЗОРО проведено 31 процедуру по 

закупівлях на суму 1 476 384,00 грн. 

Для якісної та безаварійної роботи  комунікацій та інженерних систем 

та будівель господарською службою були виконані роботи: 

1.Відведена каналізаційна траса від навчального закладу та  замінено систему 

водогону до їдальні протяжністю 185 метрів. 

2. Перекрито дах  котельні №2 шифером. 

3. Демонтовано та встановлено котел на твердому паливі в котельні №1. 

4. Замінено в свердловині лічильник та встановлено  .  

5 Встановлено безбашену установку (гідро акумуляторний бак для води) в 

свердловині №1 

5.Відновлено евакуаційний шлях  (пожежна драбина )в гуртожитку.  

6.Замінено труби опалювальної системи в підвалі та в  навчальному корпусі.        

7. Встановили новий пандуси для людей з обмеженими можливостями. 

8. Відповідно до рекомендацій комісії Департаменту освіти і науки облаштовано 

роздягальню в навчальному корпусі. 

Основним невирішеним завданням залишається питання розширення 

зовнішніх вбиралень, яке ускладнюється через дозвільні документи щодо вигрібних 

ям. Так як будівля – пам’ятка архітектури та знаходиться в парку-пам’ятки природи 

місцевого значення Браїлівський парк. 

В лютому 2018 року внесено зміни та доповнення до колективного договору 

між адміністрацією та профкомом. Проводиться робота по оновленню нового 

Колективного договору. 

В 2017 році  в бухгалтерію проведено   програму тестування Е-звітність.  З  

2018 року впроваджено подання  звітності до Казначейської служби через 

вищезазначену систему .  

Навчальний заклад забезпечений на осінньо-зимовий період твердим паливом 

в кількості  152,8 тонн. та дровами  в кількості  90,0 м
3
. 

Пріоритетні завдання на 2018-2019 навчальний рік 
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1. Продовжити роботу над ліцензуванням нових професій. 

2. Продовжити роботу по виготовленні проектно-кошторисної документації 

для заміни вікон в подальшому на енергозберігаючі. 

3. Провести ремонтні роботи в гуртожитку. 

4. Продовжити роботу по передачі навчального корпусу №2 в комунальну 

власність органам місцевого самоврядування, для виділення площ під житло 

працівникам ліцею. 

5. Продовжити працювати над вирішенням питання щодо розширення 

зовнішніх вбиралень. 

6. Продовжити роботу по видаленню аварійних дерев у парковій зоні. 

7. Працювати над впровадженням інноваційних підходів щодо постійного 

вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників. 

8. Продовжити удосконалення матеріально-технічного стану навчального 

закладу. 

9. Продовжити роботу над розширенням музейного комплексу. 

10. Роботу технічної творчості вивести на відповідний рівень. 

11. Постійно вдосконалювати навчальну, наукову, дослідницьку та 

пошукову діяльність. 

12. Суттєво підняти роль учнівського самоврядування в організації 

навчально-виховного процесу. 

13. Значну увагу приділити роботі з учнями в позаурочний час. 

14. Продовжити роботу з благоустрою територій ліцею. 

15. Провести ряд заходів з національно-патріотичного виховання учнів. 

16. Проводити роботу щодо реалізації обласної програми національно-

патріотичного виховання на 2017-2020рр. 

17. Затвердити новий колективний договір навчального закладу. 

Адміністрація закладу готовиться до складання акту про готовність  ліцею до 

нового навчального року. Основним завданням є  набір учнів до нового навчального 

року. 

Важливим аспектом для роботи працівників та учнів є доїзди до навчального 

закладу. Два роки поспіль адміністрація ліцею співпрацює з підприємцями району, 

Василиком Б.М. та Волосом С.М., які зменшують на 18%  тариф на проїзд, за що 

адміністрація та колектив ліцею висловлює їм вдячність. Адже, добирання учнів 

враховується батьками при виборі навчального закладу для навчання своїх дітей. Це 

один із позитивних моментів профорієнтаційної роботи. 

Шановні колеги. На завершення хочу висловити тверду впевненість в тому, 

що здоровий мікроклімат у колективі, його потужний розумовий, творчий 

потенціал, почуття відповідальності за долю навчального закладу забезпечить 

цілеспрямовану роботу ліцею. 

Щиро дякую всім за розуміння, терпіння та повагу один до одного. Надіюсь на 

подальшу плідну працю всього колективу. 

 


