РІЧНИЙ ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Криворізького професійного будівельного ліцею
за результатами своєї роботи на займаній посаді
за 2013-2014 навчальний рік
2013-2014 навчальний рік видався не легким, але наш колектив, намагався
долати труднощі і попри все готувати якісного робітника, який зараз потрібен
роботодавцю.
Головною метою управлінців ліцею та особисто мною, як директора було
дотримання умов праці на робочих місцях відповідно до вимог нормативних
актів з охорони праці, дотримання гарантованих законодавством про працю прав
працівників, організація навчально-виховного процесу, створення належних
умов для проходження виробничої практики та
виробничого навчання,
створення сприятливих умов для проживання учнів у гуртожитку, що прибули
на навчання.. Постійно велася робота з профілактики правопорушень спільно з
органами внутрішніх справ як Тернівського району, так і з іншими районами
міста.
За звітний період грубих порушень вимог охорони праці, трудової
дисципліни не було. Стратегічні завдання, які ми ставили для вирішення були
наступні:
- Спрямувати діяльність колективу КПБЛ на реалізацію рішення колегії МОН
України „Про підсумки розвитку професійно-технічної освіти у 2012/2013
навчальному році та завдання на 2013/2014 н.р." та з урахуванням таких
пріоритетних напрямків, згідно рішення педагогічної ради ліцею:
• Осучаснення функцій та змісту діяльності навчальних закладів на основі
вимог нових законів України, Указів Президента та нормативних
документів
•
•

•
•

зміцнення матеріально-технічної бази ліцею, 100% забезпечення їх
приладами обліку всіх видів енергоносіїв;
поліпшення умов утримання та навчання дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними
можливостями; забезпечення соціально-педагогічного супроводу та
підтримки зазначеної категорії дітей - забезпеченність збалансованим
харчуванням, стовідсоткове виконання натуральних норм харчування;
забезпечення відповідності рівня знань і вмінь випускників професійнотехнічних навчальних закладів потребам регіонального ринку праці;
соціальний захист та всебічна підтримка педагогічних працівників, в першу
чергу молодих спеціалістів.

2013-2014 н.р. провести атестацію ліцею у ІІ етапи, перший етап – у І
семестрі – самоаналіз, у ІІ семестрі – атестація.
З метою забезпечення відповідності рівня знань і вмінь випускників ліцею
потребам регіонального ринку праці продовжити роботу по підвищенню якості
проведення уроків теоретичного навчання та виробничого навчання.

Продовжити роботу по збереженню контингенту учнів бюджетних груп та
збільшенню кількості слухачів позабюджетних форм навчання.
Продовжити роботу по матеріально-технічному забезпеченню предметів і
професій з удосконаленням паспортів кабінетів, лабораторій і майстерень
Продовжити здійснення психолого-педагогічного супроводу навчальновиховного процесу на засадах педагогіки відносно гуманної позиції педагога.
Спрямувати роботу на соціальну рекламу престижності робітничої професії.
Організувати
роботу педагогічного колективу в рамках дослідноекспериментальної роботи з теми «Оновлення змісту професійної освіти і
навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі».
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Поглиблення інтеграції навчально-виробничого процесу закладу з виробничими
технологіями на підприємствах через створення навчально-практичнго центру,
проведення майстер-класів та впровадження сучасних форм підвищення
професійного рівня педагогів.
Все це загальна картина роботи ліцею, а тепер поговоримо про конкретні
дії:
В першу чергу розглянемо навчально - виробничу роботу ліцею
1. У 2013-2014 н.р. в ліцеї проходила планова атестація. За результатами
засідання експертної ради Акредитаційної комісії Украіни КПБЛ отримає
свідоцтво про атестацію та ліцензію на провадження освітньої діяльності з 15
проатестованих професій на термін 10 років зі збереженням усіх заявлених видів
підготовки та продовження терміну дії ліцензії з 5 професій, які не були заявлені
в атестацію, на 3 роки. Від трьох професій ліцей відмовився.
2. Виконання плану держзамовлення: 270 учнів -100%. Кількість осіб, які
навчались понад державне замовлення - 80, в тому числі за направленнями
центру зайнятості - 9, по ваучерам ЦЗ - 5, платна курсова підготовка - 42,
підвищення кваліфікації - 24.
3. Контингент ліцею на 01.10.2013р.

3
4
Електрогазозварник
Електрозварник
на
автоматичних
та 82
напівавтоматичних
машинах
Електрослюсар (слюсар) 48

Кі-ть учнів по курсах
на базі
9 кл.

на базі
11 кл.

І

ІІ

ІІІ

І

ІІ

5

6

7

8

9

30 26 26
23

25

К-ть
слухачів
ЦЗ та за
рахунок
фіз. осіб
Ц
ФО
З
12 13

7212

3
4

7133
7132
7141
5122
7412
8333

5
7215
5220
6

7

4211
7212
7241
7129

8
9
10
11
12
13

7141
7133
7212
7133
8333
7141
7136

14
15

7124
7241

16
ВСЬОГО:

черговий та з ремонту
устаткування
Електрослюсар
з
ремонту
устаткування
розподільних пристроїв
Штукатур
Лицювальникплиточник
Маляр
Кухар
Кондитер
Машиніст
крана
(кранівник)
Стропальник
Продавець
продовольчих товарів
Контролер-касир
Електрогазозварник
Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту
устаткування
Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій
Маляр
Штукатур
Електрогазозварник
Штукатур
Машиніст крана
Маляр
Монтажник санітарнотехнічних
систем
і
устаткування
Столяр будівельний
Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту
устаткування

22

22

121

30 28 18

24

95

22 29 24

20

29

29

25

25

26

26

25

25

38
22
24
25

29

21

9

22
24
25

21

21

5
23
536

5
23
82 83 113

177

46 14 21

4. Втрати контингенту учнів за навчальний рік - 60, в тому числі 1 - зміна місця
проживання, 5 - зміна місця навчання, 1 - порушення правил внутрішнього
розпорядку, 2 - самовільно залишили навчання, 8 - через невиконання навчальних
планів і програм, 1 - смерть, 42 - за власним бажанням.

5. Укладені і переукладані договори з підприємствами на надання освітніх
послуг - всього 33 замовника кадрів, в тому числі з ПрАТ КЗГО, ТОВ "ДСД", ПП
"Діалог Оптіма", ТОВ "Промислова компанія "Памір", ПП "Світекс" і т.д.
6. 2013-2014 навчальний
рік було розпочато згідно з розробленими та
затвердженими, на основі державних стандартів професійно-технічної освіти з
відповідних професій, робочими навчальними планами та програми з 12
професій, 3 з яких інтегровані для груп СПТУ, з 7 професій для груп ТУ.
7. Брали участь в обласних конкурсах фахової майстерності серед учнів: за
професією "Маляр" учень Ореховський Антон посів 2 місце, за професією
"Кухар" учениця Мостова Ольга зайняла 8 місце. В міській олімпіаді з професії
«Маляр» учень Бєлімов Євген посів 2 місце, учениця Тесман Олександра посіла 4
місце.
8. Проведено 25 поетапних атестацій.
9. Проведено 12 державних кваліфікаційних атестацій, випуску підлягало 226
учнів, на державні кваліфікаційні атестації не з’явились 2 учні, дипломи
державного зразка отримали 224 учні, з яких 11 з відзнакою.
10. Направили на роботу згідно посвідчень про направлення 218 випускників, не
працевлаштовані 8 чоловік, в тому числі 1 чол. - служба в збройних силах
України, 4 чол. - декретна відпустка, 1 чол. - змінив місце проживання, 2 чол.
написали заяви про відмову від працевлаштування.
11. Брали участь у моніторингах:
- по працевлаштуванню випускників ПТНЗ;
- про стан і розвиток професійно-технічної освіти.
•

Робота в навчальних майстернях

Виробнича практика - це важлива частина підготовки кваліфікованих
робітників. На базі КПБЛ працюють майстерні та лабораторії в яких створені всі
умови для підготовки кваліфікованого робітника, та виконання плану виробничої
діяльності.
Протягом 2013-2014 навчального року з метою покращення проведення
уроків виробничого навчання було продовжено роботу по наповненню КМЗ
майстерень виробничого навчання згідно ДСПТО. Слюсарна, електромонтажна,
електрозварювальна та лабораторія кухарів кондитерів, малярна майстерня та
магазин клас за професією «Продавець продовольчих товарів, контролер – касир»
доповнені зразками сучасного обладнання та інструментів, які використовуються
на підприємствах.
На уроках виробничого навчання з професій «Електрогазозварник»,
«Електрозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних
машинах», «Кухар, кондитер», «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування, електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв»
запроваджені бригадні форми організації праці.
На уроках виробничого навчання проводиться виготовлення виробів для
господарських потреб ліцею, населення та підприємств.
З метою зміцнення та вдосконалення матеріально технічної бази
майстерень дипломні роботи випускників готуються як реальні, а саме: з професії
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, електрослюсар з
ремонту устаткування розподільних пристроїв» виготовлення діючого макету

будинку з повним освітлення на дистанційному пульті керування, дипломна
робота з установки освітлення у кабінеті навчального корпусу.
«Електрогазозварник» - діючі макети бурильної установки СБШ, виготовлення
ковша екскаватора, підставки під квіти, водонапірна башта, стільчики та інше.
«Кухар, кондитер» - учні групи приймали участь в виставках технічної творчості,
де показали вміле використання макаронних виробів, висушених фруктів та інше.
в створенні нетрадиційних композицій, виконаних в техніці «Терра».
- Також в цьому навчальному році були проведені професійні тижні з
виробничого навчання по всіх професіях, особливо добре проявили себе майстри
з професій електрогазозварник та кухар-кондитер, електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування, електрослюсар з ремонту устаткування
розподільних пристроїв.
- Були проведені конкурси професійної майстерності серед учнів. Учень з
професії електрослюсар приймав участь у міській олімпіаді та отримав перемогу
серед учнів електротехнічного профілю у номінації «Юний винахідник», також
робота іншого учня з цієї професії приймала участь в обласному конкурсі
технічної творчості – «Макет екскаватора»; учениця зі спеціальності кухар
кондитер прийняла участь у всеукраїнському конкурсі фахової майстерності
серед кухарів.
- Складені переліки навчально – виробничих робіт, місячні плани виробничого
навчання по групах.
В 2013-2014 н.р. учнями навчального закладу, на виробничій практиці та при
наданні послуг населенню та організацій отримано кошти в сумі 47.1 тис. грн.
План виробничої діяльності КПБЛ на 2014р. складає 53.3 тис. грн.
-І-квартал
22 тис. грн.( виконано на 100 %)
ІІ- квартал
16 тис. грн. (виконано на 100 %)
Хочу відмітити майстрів в/н Шевченко М.І., Миснік О.О.,Литвин Н.В. Давидова
Л.О. ,
Гришковська А.М.
які цілеспрямовано реалізують кожне завдання ,
використовують власні методи навчання та виховання , більшість учнів їх груп
демонструють достатній і високий рівень професійної підготовки та готовності
до роботи на виробництві
Завданням функціонування навчальних майстерень
професій є створення передумов для:

будівельних

організації індивідуального та диференційованого навчання;
• реалізації практично-дійової і творчої складових змісту професійного
навчання;
• забезпечення поглибленого вивчення професії;
• організації роботи гуртків і факультативів;
• індивідуальної підготовки майстрів виробничого навчання до занять
та підвищення їх науково-методичного рівня;
• забезпечення можливості використання сучасних педагогічних
засобів навчання спільно з традиційною наочністю;
• профорієнтації.
•

В 2014-2015 навчальному році планується:

•
•

розширити асортимент виготовлення металовиробів;
збільшити кількість замовлень на виконання ремонтних робіт.

Навчальний заклад планує заключити договори з керівниками підприємств на
виготовлення виробів з металу, які набули попиту на ринку та на виконання
зварювальних та будівельних (ремонтних) робіт.
За звітний період в ліцеї проводилися також заходи щодо удосконалення
навчально-матеріальної бази ліцею:
•
виготовили стенд новітніх технологій в галузі будівництва (професія
«Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»)
•
виготовили електронні технологічні картки (професія «Машиніст крана
(кранівник), стропальник»)
•
розроблений електронний робочий зошит з професії «Штукатур» та
розглянутий інститутом післядипломної освіти інженерно-педагогічних
працівників м. Донецька (автор Грива Л.П.)
•
виготовлений макет двоповерхового житлового будинку (професія
«Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр») та макет девятиповерхового
житлового будинку (професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»)
•
постійно поповнювали майстерню будівельників новими сучасними
матеріалами та інструментом
•
відеотеку майстерень поповнили на 125 відеофільмів (всі професії).
•
нові стенди на теми «Стропування та складування різного вантажу»
(професія «Стропальник»)
•
виготовили стелаж для складування труб в лабораторії кранівників
(професія «Машиніст крана (кранівник), стропальник»)
•
виготовили макети зменшеного вигляду металевих труб для роботи на
крані в лабораторії кранівників (професія «Машиніст крана (кранівник),
стропальник»)
•
виготовили макет балкової траверси (професія «Машиніст крана
(кранівник), стропальник»)
•
виготовили металеві вироби на виставку технічної творчості (професія
«Електрогазозварник»).
Проведений частковий ремонт слюсарної майстерні (корпус № 2), та капітальний
ремонт майстерні штукатурів, лицювальників-плиточників, малярів (корпус № 1)
закуплені всі потрібні матеріали та інструменти для виконання ремонтних робіт.
Також продовжується ремонт в майстерні монтажників гіпсокартонних
конструкцій. В майстернях та лабораторіях ліцею проводяться заходи з
енергозбереження та економії ресурсів. Проведена заміна окремих віконних
блоків на теплозберігаючі склопакети (спонсорська допомога батьків).
Аналізуючи кваліфікаційний рівень майстрів виробничого навчання встановлено,
що серед багатьох якостей особистості визначне місце посідає професійнопедагогічна компетентність, яка набуває особливого значення під час
проведення уроків виробничого навчання та організації виробничої практики
учнів. Усвідомлення важливої ролі майстра, сприяло посиленню вимог до його

підготовки, що спричинило низку організаційно-педагогічних заходів у цьому
напрямі. Значну роль у підвищенні рівня компетентності майстрів виробничого
навчання відіграло: проведення стажування; організація курсів підвищення
кваліфікації; постійно-діючі семінари-практикуми з вивчення нових технологій
виробництва, методів навчання, методики та організації проведення уроків
виробничого навчання; виставки; стимулювання їх до постійної самоосвіти.
Майстри виробничого навчання приділяють багато уваги якості виконання
завдань шляхом ретельного контролю, своєчасного виявлення помилок та їх
усунення. При цьому сприяють розвитку творчої діяльності учнів. Так в цьому
році в рамках проведення виставки технічної творчості були створені: вироби з
металу (підставка для квітів, корзина з трояндами), двох та дев,ятиповерховий
будинки з присадибними ділянками та діючий макет козлового крана та
металобазу.
Проведені заходи задовольняли зростаючі вимоги і рівень компетентності
майстра виробничого навчання. Достатня підготовка майстрів виробничого
навчання до навчальних занять, володіння методикою, професійною
майстерністю призвело до високих результатів на обласному конкурсі
професійної майстерності серед учнів ПТНЗ з професії «Маляр» (учень
Ореховський Антон зайняв ІІ місце). При інструктуванні учнів майстрами
приділялось багато уваги раціональній організації робочого місця, забезпеченню
необхідним інструментом, пристроями, матеріалами.
Розглянемо навчальну роботу :
Теоретичну підготовку в ліцеї здійснюють 27 осіб (18 викладачів, 4 керівника, 1 майстер виробничого навчання, 1 старший майстер, 1 юрисконсульт, 1
методист, 1 начальних штабу цивільної оборони). Всі викладачі мають вищу
освіту, фах якої відповідає предмету, який вони викладають.
У 2014 році підвищили кваліфікацію:
1. Університет менеджменту освіти ( м. Київ ) – 1 особа;
2. Інститут післядипломної освіти інженерно – педагогічних працівників ( м.
Донецьк ) – 6 осіб;
3. Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 3
особи.
Стажування пройшли 6 осіб.
За наслідками атестації з 18 викладачів, які працюють в навчальному закладі: 8
(44,5%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 1 (5,5%) має
кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», 2 (11,1%) - кваліфікаційну
категорію «Спеціаліст ІІ категорії», 7 (38,9%) - кваліфікаційну категорію
«Спеціаліст»; 1 (5,6%) має педагогічне звання “Викладач-методист”; 1 (5,6%) педагогічне звання « Старший викладач».
За підсумками діяльності педпрацівники мають наступні нагороди : знаком
«Відмінник освіти України» - 2; нагрудним знаком «За вагомий внесок у розвиток
професійної освіти» - 2; Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України 2; грамотою головного управління освіти і науки облдержадміністрації -7.
За наслідками атестації 2013-2014 навчального року є такі показники:

Категорія педпрацівників, які пройшли Кількість педпрацівників
атестацію у 2013-2014н.р.
викладачі
3
майстри виробничого навчання
1
Всього:
4
Встановлення категорії « Спеціаліст першої категорії » - 1; підтвердження
категорії « Спеціаліст вищої категорії » - 1; підтвердження категорії « Спеціаліст
» - 1; підтвердження звання « Майстер виробничого навчання другої категорії » 1.
З питань загальноосвітньої підготовки учнів Криворізький професійний
будівельний ліцей в своїй роботі керується «Положенням про державну
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої
освіти»(наказ МОіН України від 18.02.2008 № 94), Інструкцією про переведення
та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої
освіти(наказ МОН України від 14.04.2008 року №319), та іншими нормативними
документами.
Основні зусилля педагогічного колективу навчального закладу направлені
на якісний кінцевий результат. Рівень навчальних досягнень учнів із
загальноосвітньої підготовки постійно знаходиться на контролі адміністрації
КПБЛ.
Із 447 учнів за державним замовленням 274 учнів( 61,3% ) разом із
первинною підготовкою здобувають повну загальну середню освіту.
Встановлено, що учні в основному засвоюють програмний матеріал. За
2013- 2014 навчальний рік навчальний заклад має такі показники навчальних
досягнень учнів:
Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання
Назва циклу
Гуманітарний
Природничо
математичний
Професійно
теоритичний
Професійно
практичний

-

Високий рівень
2,5%

Достатній рівень % якості знань
30,9%
33,4%

1,6%

23,5%

25,1%

31,4%

45,9%

77,3%

31,4%

45,9%

77,3%

Результати проведення ДПА в 2013-2014 навчальному році
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В цілому простежується позитивна динаміка зростання якісних показників
навчальних досягнень учнів за останні три роки.
Навчально-виховна робота. Основними документами з планування та
організації виховної роботи в КПБЛ є розділ річного плану роботи ліцею та
законодавчо-нормативні документи для забезпечення процесу виховання, тож
2013-2014 рр:
Участь у конкурсах:
- Ліцейна команда агітбригади виступала в міському огляді агітбригад, за
здоровий спосіб життя.
- Брали участь у обласному огляді самодіяльності, де взяли призи у трьох
номінаціях.
- Стипендію облдержадміністрації отримує учень: гр. № 3 Барадаков Дмитро.
- Стипендію міської ради ім. Гутовського отримує учениця гр. № 8 Захарченко
Вікторія.
Протягом року були проведені відкриті виховні заходи: урочиста лінійка,
присвячена початку нового навчального року «Знову вересень ступив на наш
поріг»; «Учительство - диво надій і сподівань» тематичний вечір до Дня вчителя;
«За честь, за волю, за козацьку долю»; театралізоване свято до Дня Українського
козацтва; вечір пам’яті, присвячений дню визволення України від німецьких
загарбників; день навчального закладу «Ліцей гостинно відкриває двері»; свято
студентської молоді «Студенти весело живуть»; акція «Зупинимо СНІД разом»;
змагання між військовою частиною Т-400 та учнями ліцею, присвячені Дню
Збройних Сил України «Ати-бати, завтра нам в солдати»; «Святий гість»
театралізоване свято для учнів пільгової категорії до Дня Святого Миколая;
новорічне свято «Зимова феєрія»; літературний вечір «Україно! Ти моя
молитва!»; до дня Соборності України: «Україно, Соборна держава, сонценосна
колиска моя» - тематичний вечір; день пам’яті КРУТ «Життя коротке –
мистецтво вічне»; вечір-реквієм «Афганістан болить у моєму серці»;
«Тернистими шляхами долі» літературно-музична композиція до 200 річчя з дня
народження Т.Г.Шевченка; концерт привітання, присвячений Міжнародному
жіночому Дню 8 Березня; урок – реквієм «Земля рідна, понівечена скрипка моя»;
вечір-реквієм До Дня Перемоги «Знати, щоб ніколи не забути»; «Кривий Ріг –
моє місто» вечір зустрічі з поетом Криворіжжя Ф. Мамут; лінійка скорботи
«Чорне крило Чорнобиля»; випускний вечір «Ім’я твоє почесне – робітник».

Організовано екскурсії до музею трудової слави ВАТ «ПівнГЗК», Криворізького
краєзнавчого музею Тернівське відділення, Ботанічного саду.
Психологом ліцею Золотою Т.С. здійснюється соціально-психологічний супровід
учнів, за перше півріччя 2013-2014 р. нею здійснювались психологічний супровід
проблеми стартової готовності до професійної діяльності та адаптованості до
умов
навчання
першокурсників,
психологічний
супровід
проблеми
профорієнтації, психологічний супровід соціальної компетентності особистості
учнів ІІ курсу, психологічний супровід з профілактики суїцидальної та девіатної
поведінки.
З метою відродження національної культури, виховання патріотизму та
національної самосвідомості на базі ліцею діє Кільгорський дитячо-юнацький
курінь Криворізької паланки Дніпропетровської обласної громадської організації
«Січеславське Козацтво Запорізьке».
Бібліотека:
До всеукраїнського дня бібліотек «Усе до крапельки вона віддала пензлю» К.
Білокур;
Проводиться передплата періодичних видань на друге півріччя;
Створений читальний зал.
Право виховна робота:
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі та
профілактики шкідливих звичок (тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії,
профілактики СНІДу) в навчальному закладі створена та працює Рада
профілактики правопорушень, засідання якої проводиться кожної другої середи
місяця. Розглядаються питання правопорушень, відвідування учнями занять,
порушень дисципліни у гуртожитку та навчальному закладі тощо. Ліцей
співпрацює з відділом сім’ї та молоді, кримінальною міліцією, службою у
справах дітей Тернівського району та служб інших районів. Розроблений та
затверджений план спільних дій. Створена база дітей, що схильні до проявів
девіантної поведінки, за для психологічного супроводу проблем, на учнів, що
скоїли злочини заведен особові картки. У грудні місяці проведено тиждень
правових знань. Питання виховного плану розглядалися на інструктивно –
методичних нарадах та на педагогічних радах.
Соціальний захист учнів – сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування.
Основним нормативно-правовим документом соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування є Постанова КМУ від 05.04.1994р.
№226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та
матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ 2003р., 2005р.,
2006р. та 2008р.
Згідно з вище зазначеною Постановою дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, видається безоплатно м’який інвентар та одяг на
суму:
595грн. - 1 курс (без опіки)
387грн. - 2-3 курси (без опіки)
дітям зазначеної категорії без опіки 18-23 років надається щорічна допомога для
придбання навчальної літератури у розмірі 800грн.;
дітям-сиротам випускникам при
працевлаштуванні надається грошова
компенсація для придбання одягу і взуття на суму

680грн. - без опіки
272грн. - з опікою;
при працевлаштуванні випускникам виплачується одноразова грошова допомога
в розмірі шести прожиткових мінімумів (з опікою і без опіки);
на період літніх канікул державою забезпечується щорічне безоплатне
оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (за
бажанням) в таборі відпочинку.
На період оздоровлення діти отримують лише стипендію, яка складає 850 грн.
для всіх дітей зазначеної категорії. Діти, які не виїжджають до місць
організованого відпочинку влітку, отримують і стипендію, і компенсацію на
харчування, після досягнення ними 18-річного віку, виплачується одноразова
грошова допомога у відділах освіти тієї районної (державної) адміністрації, де
дитина набула статус.
З економії стипендіального фонду їм надається матеріальна допомога, згідно з
наданими заявами та клопотаннями майстрів виробничого навчання (згідно з
Постановою матеріальна допомога на рік повинна складати не менше136грн.).
Дітям зазначеної категорії виплачується 100% заробітної плати, нарахованої під
час виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах (згідно ст.8
Закону України №2342).
Згідно з Законом України №2402 від 26.04.2001р. «Про охорону дитинства» держава
гарантує працевлаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених
батьківського піклування, після закінчення навчання на підприємства, які
надають місце проживання.
Для безкоштовного проїзду в міському та приміському транспорті дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування надаються єдині квитки.
Щорічно, безоплатно, для дітей
зазначеної категорії, які проживають у
гуртожитку, видаються миючі засоби та медикаменти першої допомоги.
Станом на 1 вересня 2013 року в нашому навчальному закладі навчалося:
46 – дитини сироти та позбавлених батьківської опіки, а ткож осіб з їх числа, з
них:
13 – під опікою;
33 – без опіки.
Випускників сиріт, ПБП, а також осіб з їх числа 2013 – 2014 н.р. – 23.
Зовнішні зв’зки училища:
Учні прийняли участь у районному змаганні «Козацькі забави»
Протягом навчального року учням було прочитано лекції про здоровий спосіб
життя представниками організації «Істинна Надія», спеціалістом Тернівського
відділення КМ КССДМ.
Ліцей тісно співпрацює з СКМСД Тернівського РВ, КМ ЦСССДМ.
Щодо ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВОЇ РОБОТИ, то у вересні місяці ми прийняли
участь у відкритті 58 міської спартакіади серед учнів ПТНЗ та провели змагання
присвячені Дню здоров’я. Більшість груп прийняли активну участь у змаганнях: 1
місце по корпусу № 1 зайняли дівчата групи № 8 та юнаки групи № 3. По
корпусу № 2 – 1 місце зайняли дівчата групи № 25 та юнаки групи № 30.
Наші учні прийняли участь у тренінгу з профілактики ВІЛ СНІДу з елементами
фізичних вправ. У туристичний похід не ходили через погодні умови. У жовтні
місяці на спортивній базі корпусу № 2 були проведені обласні змагання з

волейболу серед сільських ПТНЗ. У листопаді проведені змагання з шахів та
«Кращий гирьовик ліцею». ! місце з шахів виборов учень групи № 21 Ніцевич А.,
1 місце з гирьового спорту – учень групи № 30 Мироненко М.
Проведені зональні змагання з баскетболу на спортивній базі корпусу № 2, збірна
наших дівчат виборола 2 місце. У грудні місяці проведені змагання з настільного
тенісу серед учбових груп. 1 місце вибороли Гайдаш М. та Рябий А.-учні групи
№ 22. Серед дівчат – 1 місце посіла учениця гр.. №20 Малишева Є.. У квітні
проведені змагання з легкої атлетики. Загальна кількість проведених змагань –
12.
Треба відзначити найбільш активних учнів, які приймали участь у складі збірних
команд: це – Захарченко В., Коновалов Д. , Сараєв Д., гр.. № 5, Захарченко В.,
Діхтярьова Б.- учениці гр.. №8, Гуковська Т. гр.. № 25, Бородаков Д. гр.. №3 та
інші.
На протязі 1 півріччя на спортивній базі корпусів № 1 та № 2 у позаурочний час
працювало три спортивних секції : з боксу, футболу та волейболу. Заняття
проводили Онаць Ю.Ю.- майстер виробничого навчання, керівник фізичного
виховання - Вокальчук О.В. та викладач фізичного виховання –
Орловський Г.В.
Онаць Ю.Ю. – майстер виробничого навчання, приймав участь на обласних
змаганнях з волейболу, присвячених пам’яті Князєва, у складі збірної команди
педагогічних працівників м. Кривого Рогу. Вибороли перше місце.
В цілому стан фізкультурно-масової роботи та фізичного виховання в ліцеї
задовільний.
Туристичні походи традиційно проходять у місцях відпочинку. Оздоровлення
дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у літній оздоровчих
таборах. У план роботи включено 6 уроків по туризму.
При гарній погоді уроки фізкультури проводилися на свіжому повітрі.
Фізичне виховання учнів у ліцеї є складовою частиною навчально-виховного
процесу, яка спрямована на всебічний розвиток фізичних і духовних сил
майбутніх робітників, їх підготовку до трудової діяльності і захисту Вітчизни.
Мета реалізується комплексом навчальних, оздоровчих і виховних завдань на
уроках:
розвиток фізичних здібностей та якостей учнів, вдосконалення
функціональних можливостей організму, зміцнення здоров’я.
формування розуміння обережного ставлення до власного здоров’я на
уроках фізкультури, тренувань і змагань
збагачення індивідуального досвіду учнів з занять прикладної
гімнастики, легкої атлетики та спортивних ігор
оволодіння знаннями про фізичну культуру і спорт, її роль у
формуванні здорового способу життя
перевірку придбаних учнями теоретичних знань у вигляді письмових
контрольних робіт.
Фізичне виховання є одним з основних розділів у річному плані роботи ліцею.
Адміністрація ліцею здійснює постійний контроль та облік відвідування учнями
занять з фізкультури та позаурочних заходів.

Аналізуючи
роботу методичної служби ліцею за минулий
навчальний рік хочу нагадати тему науково-методичної проблеми колективу:
«Формування професійної компетентності, мобільності педагогічних працівників
через впровадження інновацій, використання регіонального компоненту, з метою
високоякісної підготовки робітників конкурентоспроможних на ринку праці».
ІІІ етап – 3 рік роботи
Розвиток ініціатив викладачів та майстрів виробничого навчання щодо
модернізації навчально-виробничого процесу, його осучасненні та оновленні.
Працювала модель методичної вертикалі
(успішна реалізація
методичного менеджменту):
Голова МР-директор – методист – голова МК – педагог (майстер в/н,
викладач)
Участь у методичній роботі була професійним обов'язком для майже усіх
педагогічних працівників (99%) .
Результативність методичної роботи враховувалась при проведенні атестації
педагогічних працівників і була підставою для морального заохочення.
Координація методичної направленості професій будівельного напрямку:
Пройшли навчання з курсу «Правила будови та безпечної експлуатації
вантажопідіймальних кранів»: старший майстер Рева О.С., майстри в/н Балевич
С.В., Васильєва І.А., Куцук Ю.М., Сухініна Н.І. Звіти про проходження курсів були
заслухані на засіданні МК.
Головою м/к будівельних професій, викладачем спецтехнологій Алєсенко М.Є.
протягом року було розроблено та впроваджено:
- Збірники тестових завдань для проведення тематичних атестацій з предмету
«Спецтехнологія» для професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій;
з предмету «Матеріалознавство» для професій: «Маляр, штукатур, кранівник»,
завдання до директорських контрольних робіт з предметів: Матеріалознавство та
спецтехнологія, екзаменаційні білети до поетапних та кваліфікаційних атестацій з
професій: Маляр, штукатур, лицювальник – плиточник, монтажник гіпсокартонних
конструкцій, методичні розробки уроків теоретичного навчання : «Порядок
монтажу простих металевих каркасів перегородок», позаурочний захід «Коло
знань».
Балевич С.В. майстер в/н підготувала:
Електронні плакати до теми: Технологія стропальних робіт з професії
машиніст крану (кранівник), стропальник; Методична розробка відео – уроку з
теми: «Навчання керуванню механізмами тренажера баштового крану КБ-100 з
вантажем разом зі стропальником»; розробила робочий зошит з теми: «Навчання
керуванню механізмами тренажера баштового крану КБ-100 з вантажем разом зі
стропальником», створила професійний каталог з професії: «Машиніст крану
(кранівник), стропальник», відеотеку до тем: «Слюсарні роботи, слюсарно – збірні
роботи, електромонтажні роботи, стропальні роботи, навчання керуванню
кранами», Збірку
кросвордів з професії «Машиніст крана (кранівник)»,
«Стропальник»;

Васильєва І.А. майстер в/н - методичні розробки уроків «Навантаження та
розвантаження вантажу баштовим краном», але не виконала тих методичних
завдань, які ставила їй Школа молодого майстра ліцею;
- Грива Л.П. майстер в/н: методичні розробки уроків
«Підготовка поверхонь під оштукатурення»,
Робочий зошит до теми: «Пофарбування поверхонь неводними сумішами»,
Жукова І.В.майстер в/н: навчальний проект «Що приховують ці стіни?», розробка
уроку на тему: «Розвиток художньої творчості майбутніх фахівців», методична
розробка уроку виробничого навчання з професії «Лицювальник-плиточник» на
тему: «Лицювання вертикальних поверхонь глазурованими плитками «шов у шов»
Сухініна Н.І. майстер в/н – методичні розробки уроків: «Свердління»,
«Обпилювання», «Нарізання різьби»
Чорнокур І.В. майстер в/н - методичні розробки уроків: «Порядок монтажу простих
металевих каркасів перегородок», «Улаштування підвісних стель з відкритим
каркасом»,
«Розмічування місць розташування основних елементів каркасів»
Щодо методичної практико – орієнтувальної діяльність:
- у листопаді 2013 року був проведений «Тиждень будівельних професій» згідно
розроблено Положення про проведення тижнів в ліцеї. В рамках тижня було
проведено такі заходи:
Презентація учнями своїх професій. Цікава презентація професії «Кранівник» була
у учнів групи №20 в якій брали участь: Золотаревський Сергій, Романова Аліна та
Лобань Микола, вони зайняли І місце; учні групи №23 Біла Катерина та Авдєєва
Олена теж презентували професію «Кранівник» і зайняли ІІ місце; учні групи №22
Малікова Любов, Ореховський Антон, Масник Катерина презентували професію
«Маляр, штукатур, лицювальник – плиточник» і зайняли ІІІ місце.
В групі №22 викладачем Алєсенко М.Є. був проведений позаурочний захід «Коло
знань». Мета заходу – активізувати пізнавальну діяльність учнів, викликати інтерес
до обраної професії, стимулювати учнів до пошукової діяльності. Найбільш
активними на цьому заході виявились учні: Масник Катерина – І місце, Тесман
Олександра – ІІ місце, Ореховський Антон – ІІІ місце. Учні виявили достатньо
високі знання про сучасні опоряджувальні матеріали (декоративні штукатурки,
структурні фарби) та їх застосування
майстром в/н Балевич С.В. був проведений майстер клас на тему: «Робота
кранівника і стропальника при підніманні і переміщенні ферми». Принципом
майстер класу було: «Я знаю як це робити. Я навчу Вас».
Майстер в/н Грива Л.П. провела майстер клас на тему: «Шпаклювання
гіпсокартонної поверхні». Завданням майстер класу була передача майстром свого
досвіду шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій при виконанні
шпаклювання гіпсокартонної поверхні.
В фойє ліцею була представлена виставка методичних матеріалів, творчих робіт
педагогічних працівників, професійно – спрямованих творчих робіт учнів.
Завершився тиждень в фойє мозковим штурмом «Кращий знавець з предметів».
Учні відповідали на питання загально професійної та професійно - теоретичної
підготовки. Найбільш активними були учні групи №20 Лобань Микола,
Золотаревський Сергій, Романова Аліна; групи №25 Журавка Олена, Рева Ірина.

Переможцями тижня стали: І місце – учень групи №20 Лобань Микола, ІІ місце –
учениця групи №22 Масник Катерина, ІІІ місце – учениця групи №25 Журавська
Олена
16.12.2013р – голова м/к взяла участь у засіданні міської секції будівельних
професій з доповіддю. «Регіональний компонент у формуванні професійної
компетентності кваліфікованих робітників будівельної галузі»
11.01.2014р- організація виставки технічної творчості серед майстрів в/н в
методичному кабінеті ліцею.
11.03.2014р- Алєсенко М.Є взяла участь у відкритому засіданні методичної комісії
природничо - математичних дисциплін. Доповідь. «Значення математики для
робітника будівельної професії»
20.03.2014р- учасники м/к провели профорієнтаційний захід
на базі ДНЗ
«КЦППРКГБ» - представлений професійний банер, виставка творчих реальних
дипломних робіт. Майстер клас, мультимедійний проект.
21.03.2014р- День відкритих дверей в КПБЛ. Фінальні професійні перегони декади
будівельних професій за участю запрошених шкіл міста Кривого Рогу та колег з
ДНЗ «КЦППРКГБ».
25.03.201р-. Міська олімпіада з професії «Маляр» серед учнів ПТНЗ м. Кривого
Рогу.
Переможці олімпіади: учень групи №29 Белімов Євген ІІ місце (викладач
спецтехнології Алєсенко М.Є., майстер в/н Жукова І.А. ), учениця групи №22
Тесман Олександра ІV місце (викладач спецтехнології Алєсенко М.Є., майстер в/н
Грива Л.П.)
06 – 07 травня 2014 – ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед
учнів ПТНЗ з професії «Маляр» у м. Павлоград.
Переможець конкурсу учень групи №22 Ореховський Антон ІІ місце (викладач
спецтехнології Алєсенко М.Є., майстер в/н Грива Л.П. Моніторинг роботи з
напрацювання (оновлення ) КМЗ представлено в Таблиці 1 Моніторинг роботи з
напрацювання (оновлення) КМЗ професій будівельного профілю станом на на
01.05. 2014р.
Таблиця 1 Моніторинг роботи з напрацювання (оновлення) КМЗ професій
будівельного профілю станом на 01.05. 2014р.
П.І.Б.

Стан
КМЗ

Алєсенко М.Є. 100%

Балевич С.В.

100%

Методико
теоретична
діяльність
4 збірника
2 розробки

4 збірника
2 розробки

Методична
практикоДіагностико – корекційна
орієнтована діяльність
діяльність
Доповідь на міській
секції будівельних
професій «Круглий
стіл», доповідь на
відкритому засіданні
МК природничо
математичних дисциплін
Відкритий урок,
майстер клас

Підготовка учнів
до захисту ДКА,
до олімпіади. до
до
конкурсу
профмайстерності серед
учнів ПТНЗ

Васильєва І.А. 100%
Грива Л.П.
100%

1 розробка
2 збірника
2 розробки

Жукова І.В.

100%

3 розробки

П.І.Б.

Стан
КМЗ

Куцук Ю.М.
Рева О.С.

100%
100%

Сухініна Н.І.
Чорнокур І.В.

100%
100%

Методико
Методична
практикоДіагностико – корекційна
теоретична орієнтована діяльність
діяльність
діяльність
1 розробка
27 розробок Доповідь на секції
Підготовка учнів
старших майстрів на базі до захисту ДКА
ДНЗ «КЦППРКГБ»
3 розробки
3 розробки

Майстер клас

Підготовка учнів до
конкурсу
профмайстерності
серед учнів ПТНЗ
Участь
у
конкурсіПідготовка учнів до
профмайстерності
конкурсу
профмайстерності
серед учнів ПТНЗ

Координація методичної направленості професій гарячої обробки металів:

Методична практико-орієнтована діяльність:
методична комісія з гарячої обробки металу підготувала роботу
спільного засідання Школи професійної майстерності та Секції викладачів
предметів професійно – теоретичної підготовки
- Викладач Будика С.В. провела відкритий урок з предмету Матеріалознавство
на тему: Сірий чавун ( Регіональний компонент) та виступила з доповіддю на
тему: ”Інноваційна система майстра в/н та викладача спецтехнології в контексті
розвитку технічної творчості учнів - як мобільних кваліфікованих робітників”;
- Майстер в/н Бурдун В.І виступив з доповіддю на тему: “ Роль майстра в/н у
формуванні професійної майстерності учнів шляхом залучення їх до технічної
творчості ”.
- Виступ: “Вивчення на уроках виробничого навчання нових технологічних
процесів спрямованих на розвиток технічної творчості” - майстер в/н Сурнін Е.В.
- Виступ: “Контактне зварювання” Сурніна Л.І., викладач;
- Майстер клас з практичного застосування контактного зварювання, на
апараті контактного Онаць Ю.Ю., майстер в/н .
Викладач Будика С.В. приймала участь у роботі міського методичного
об’єднання з питань інноваційних методів підготовки з професійної мобільності
учнів ПТНЗ і виступила з доповіддю : «РЕГІОНАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У
ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ
РОБІТНИКІВ».

Діагностико-корекційна діяльність:
Викладачі спецтехнології Будика С.В. та Сурніна Л.І надали учням оновленні
чіткі вимоги до дипломних робіт , їх зміст та теми, також включили в тематику
дипломних робіт регіональний компонент .
Заявлені учні на отримання дипломів з відзнакою які виконали реальні дипломні
роботи:
Група №30
Скляр Сергій
Тема роботи: «Технологічний процес зварювання декоративної трьохрівневої
підставки під квіти»;
Смола Євген
Тема роботи: «Технологічний процес зварювання стиків труб з поворотом».
Група №5
Сорокін Максим Тема роботи: «Технологія механізованого зварювання опори
ліній електропередач»;
Чернявський Денис
Тема роботи: «Технологія ручного дугового зварювання резервуару»
Практично з кожної теми програми як практичного так і теоретичного навчання
розроблені тести , картки – завдання, варіативні рівневі контрольні роботи.
В січні місяці в межах КПБЛ методична секція гарячої обробки металу прийняла
участь в роботі виставки технічної творчості «Діло майстра величає», де на
високому рівні були представлені досягнення гурткової роботи як гуртка
«Фахівець» - комплект підставок під квіти, модель бурової установки, зварні
стільці, декоративний підсвічник, так і роботу гуртка
«Вогник» - декоративна зварна композиція: «Квіти на підставці», комплект:
«Зварні стіл і стілець», діюча модель: Апарат контактного зварювання - автор –
Онаць Ю.Ю.
Підготовка і участь гуртків «Вогник» і «Фахівець » що працюють на базі
методичної секції в профорієнтаційному заході «День відкритих дверей» та
обласній виставці технічної творчості .
Майстри в/н пройшли підготовку до практичних творчих звітів.
Використання різних організаційних форм роботи
В рамках проведення тижня професії зварника були проведені заходи , що
сприяли формуванню професійного світогляду, розвинення цікавості до обраної
професії та технічного мислення – представлені в Табл.. №2 Показники
заходів, підготовлених до тижня зварника
Таблиця № 2 Показники заходів, підготовлених до тижня зварника
№
Назва заходу
Відповідальний
з/п
1.
Випуск
тематичних
стіннівок
- майстри в/н
переможці групи : № 5, №30.
викладачі
2.
Виставка технічної творчості робіт майстер в/н Бурдун В.І.
гуртка «Вогник»
викладач
Спецтехнології
Будика С.В.
3.
Презентація
журналу
професійного викладач
Спецтехнології
спрямування: «Дуга і полум’я », яку Будика С.В

4.

5.
6.
7.

6.
7.

підготували і провели учні групи №30
Дмитрієв Валерій та Кушніренко Ігор
Проведення вікторини: «Професійні
знання – шлях до професіоналізму» переможці учні гр. № 30 : І- місце
Колісник Сергій, ІІ- місце Дмитрієв
Валерій, ІІІ – місце Скляр Сергій.
Майстер
–
клас
з
контактного
зварювання .
Виховний захід «Флагман зварювального
виробництва інститут електрозварювання
імені Є.О.Патона: сторінки історії.
Конкурс рефератів
переможці учні гр. №5: Бородуля Валера
, Сергієнко Микола
Вікторина «Моя професія» переможець
учень гр..№ 10 Головченко Анатолій
Читацька
конференція
:
«Новітні
технології зварювання».

викладач
Будика С.В

Спецтехнології

майстер в/н Онаць Ю.Ю.
майстри
виробничого
навчання групи № 3 Онаць
Ю.Ю., Протоцька А.М
викладач Спецтехнології
Сурніна Л.І.
викладач Спецтехнології
Сурніна Л.І.
викладач Спецтехнології
Сурніна Л.І.

8.

Виховний захід: «Все починалося з них»м майстер в/н Сурнін Е.В.

9.

Презентація
КМЗ
з
виробничого майстер в/н Литвин Н.В.
навчання з професії Електрогазозварник
Щодо роботи з молодим спеціалістом майстром в/н Сурніна Є.В. – на
відкритому засіданні методичної комісії від 6.03.2014року – заступник директора
з виробничої частини БіднаН.А., зауважила, що Євгену Володимировичу
необхідно більше використовувати потенціал спеціаліста в методичній роботі, з
чим він погодився і включився в роботу створення КМЗ.
Постійно проводився огляд новинок технічної інформації, інформаційних
технологій , новітніх концепцій , педагогічних інновацій, підготовка доповідей і
виступ з ними.
Викладач Будика С.В. та майстер в/н Литвин Н.В. успішно пройшли курси
підвищення кваліфікації в Донецькому Інституті післядипломної освіти ІТП.
Представлення до друку уроку виробничого навчання на тему:
«Зварювання стикових та кутових швів напівавтоматичним зварюванням»
майстра в/н Литвин Н.В. в журнал«Профтехосвіта».
Координація методичної направленості електротехнічних професій
- До обласного конкурсу технічної творчості викладач Бісик Н.С. та майстер в/н
Бойко В.Г. відправили матеріали, в яких представили діючий макет
«Автоматичне керування освітленням парника», модель екскаватора ЕКГ – 8І.
- До обласного конкурсу з профорієнтаційної роботи майстер в/н Шевченко М.І.
відправила відеоматеріал «Володар світла»

Викладач Бісик Н.С. на семінарі зі створення електронних посібників із
залученням співпрацівників інституту ПТО НАПН України, який відбувся в
НМЦ ПТО м.Дніпропетровськ, представила електронний посібник зі
спецтехнології
Майстер в/н Шевченко М.І. на науково – практичній конференції
педагогічних працівників електротехнічного профілю на базі КНУ виступила з
доповіддю «Енергозбереження».Викладач Бісик Н.С. на засіданні міського метод.
об’єднання природничо – математичних дисциплін виступила з доповіддю «Роль
природничо – математичних дисциплін в підготовці висококваліфікованих
робітників електроенергетичного профілю», учень групи № 6 Мартинов Петро
провів майстер – клас «Підключення аварійної сигналізації». Бісик Н.С. приймала
участь у засіданні круглого столу «Розвиток технічної творчості» на базі міського
методичного центру. Представляла проект «Реальні дипломні роботи як розвиток
технічної творчості та старт до раціоналізаторської та винахідницької діяльності»
- На виставці технічної творчості КПБЛ майстри в/н Бойко В.Г., Миснік О.О.,
Шевченко М.І. представили «Декоративні світильники».
Учень групи № 10 (професія «Електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування; електрогазозварник», викладач Зікунова Т.В) посів 4
місце на міській олімпіаді з охорони праці.
Учень групи № 11 Лященко В.(професія «Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування; електрослюсар з ремонту устаткування
розподільних пристроїв», викладач Бісик Н.С. ) отримав перемогу у номінації
«Юний винахідник» на міській олімпіаді серед учнів електротехнічного профілю.
- У жовтневому та квітневому номерах ліцейного видання «Методичний день»
були надруковані статті викладача Бісик Н.С.
Протягом навчального року членами метод. комісії проводилась робота по
удосконаленню КМЗ з професії «Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
устаткування» та з предметів електротехнічного циклу
Викладач Бісик Н.С., Зікунова Т.В. та майстер в/н Миснік О.О. підвищили
кваліфікацію на базі Донецького інституту післядипломної освіти інженерно –
педагогічних працівників
Майстри в/н склали творчі звіти щодо підсумків своєї роботи протягом
навчального року та підготувались до проведення майстер – класу з професії. Звіт
голови МК представлено в Таблиці 3 Звіт голови методичної комісії
електротехнічного циклу про роботу комісії за 2013 – 2014 н.р.

Таблиція 3 Звіт голови методичної комісії електротехнічного циклу
про роботу комісії за 2013 – 2014 н.р.

ЗВІТ
голови методичної комісії електротехнічного циклу
про роботу комісії за 2013 – 2014 н.р.
№ ПІБ
п\
п

1
1

2
Бісик
Наталя
Сергіївна

Участь в
обласних,
міських
конкурсах
,
виставках
технічної
творчості
3
1.
Обласний
конкурс
технічної
творчості,
діючий
макет
«Автомат
ичне
керування
освітленн
ям

Участь в
обласни
х
методич
них
заходах.

4
1.семіна
р
зі
створенн
я
електрон
них
посібник
ів
із
залученн
ям
співпрац
івників

Участь
в
училищних
та міських
семінарах,
практикумах
, засіданнях
методичної
комісії
5
1. Участь у
засіданні
міського
круглого
столу
«Розвиток
технічної
творчості»,
доповідь
«Реальні
дипломні
роботи
як

Участь у ЕЗН
міських,
обласних
олімпіад
ах

Методичні
напрацювання

Відкриті
уроки,
виховні
заходи,
майстеркласи

Публікації Курси
підвищенн
я

6
1.Міська
олімпіад
а серед
учнів
електрот
ехнічног
о
профілю,
перемога
у
номінації
«Юний

8
1.Комплексні
кваліфікаційні
завдання
зі
спецтехнології
з
професії
«Електрослюсар
(слюсар) черговий
та
з
ремонту
устаткування;
електрослюсар
з
ремонту
устаткування

9
1.Відкрите
засідання
гуртка
«Електрик
»
в
рамках
тижня
професії

10
1.Стаття в
ліцейному
виданні
«Методич
ний день»,
жовтень

7
1.Електрон
ні плакати
зі
спецтехнол
огії до теми
«Обслугову
вання
та
ремонт
електрични
х апаратів»
(28 шт)

11
Донецьки
й інститут
післядипл
омної
освіти
інженерно
–
2.Стаття в педагогічн
ліцейному их
виданні
працівникі
«Реальні
в
дипломні

парника»,
модель
екскавато
ра ЕКГ –
8І.

1
2.

2
Бойко
Валентина
Григорівна

інститут
у ПТО
НАПН
України,
який
відбувся
в НМЦ
ПТО
м.Дніпро
петровсь
к

3
4
1.
Обласний
конкурс
технічної
творчості,
модель
екскавато
ра ЕКГ –

розвиток
технічної
творчості та
старт
до
раціоналізат
орської та
винахідниць
кої
діяльності»

винахідн
ик»,
учень
гр..№ 11
Лященко
В.

2.Участь у
засіданні
міського
метод.
об’єднання
природничо
–
математичн
их
дисциплін

6
1.Виставка
технічної
творчості
майстрів
виробничого
навчання,
КПБЛ,
роботи

2.Електрон
ний
підручник
«Обслугову
вання
та
ремонт
електрични
х апаратів»

розподільних
пристроїв»
2.
Комплексні
кваліфікаційні
завдання
з
електроматеріалозн
авства з професії
«Електрослюсар
(слюсар) черговий
та
з
ремонту
устаткування;
електрослюсар
з
ремонту
устаткування
розподільних
пристроїв»

роботи як
розвиток
технічної
творчості
та старт до
раціоналіз
аторської
та
винахідни
цької
діяльності
»

3.Тематичні
контрольні завдання
з
предмету
«Читання креслень»
8
9
10
1.Майстер
–
клас
«Вмиканн
я
світильник
ів
люмінесце
нтних

11

8І

3.

Зікунова
Тетяна
Василівна

ламп»
в
рамках
тижня
професії

«Декоратив
ні
світильники
»

1.Міська
олімпіад
а
з
охорони
праці, 4
місце
2.Обласн
а
олімпіад

1.Тестові завдання з
охорони праці
2.Тестові завдання з
електротехніки
3.Лабораторно
–
практичні завдання
з електротехніки

2.Майсте
р – клас в
рамках
творчого
звіту
майстрів
в/н
«Підключе
ння
автоматич
ного
керування
освітлення
м.
Фотосенсо
ри»
1.Позауро
чний захід
з
електротех
ніки
«Володарі
світу»
в
рамках
тижня
професії

1.Стаття в
ліцейному
виданні
«Методич
ний день»
«Електрот
ехніка
в
суспільно
му житті»,
грудень

1.Донецьк
ий
інститут
післядипл
омної
освіти
інженерно
–
педагогічн
их

а
з
охорони
праці

1 2
4. Миснік
Олена
Олександрі
вна

3

4

5
6
1.Виставка
технічної
творчості
майстрів
виробничого
навчання,

працівникі
в

4.
Комплексні
кваліфікаційні
завдання
з
електротехніки для
професій «Кухар –
кондитер»,
«Електрогазозварни
к, електрозварник
на автоматичних та
напівавтоматичних
лініях», «Маляр –
штукатур»
5.
Комплексні
кваліфікаційні
завдання з охорони
праці для професій
«Кухар – кондитер»,
«Електрогазозварни
к, електрозварник
на автоматичних та
напівавтоматичних
лініях», «Маляр –
штукатур»
7
8
1.Електронн 1.розробки уроків
і
плакати в/н
і
«Свердлінн «Монтаж
я»,
обслуговування
«Шабруван трансформаторів»,
ня»
«Монтаж

2.Курси
підвищенн
я
кваліфікац
ії
з
охорони
праці,
Криворізь
кий
експертно
–
технічний
центр
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Координація методичної направленості
професій «Кухар, кондитер»
«Продавець продовольчих товарів, контролер-касир»
Проводилися робота по створенню КМЗ кабінетів спецтехнології,
устаткування ПГХ, лабораторії кухарів, продавців продовольчих товарів.
З метою обміну досвідом та підтримання зв`язків теоретичного навчання з
виробничим протягом року проводились взаємовідвідування уроків.
З метою підвищення інтересу до обраної професії, виявлення технічно
обдарованих учнів у вересні 2013р. було організовано та проведено предметний
тиждень.
Приймалася участь у роботі міської методичної секції природничоматематичних предметів, у обласному конкурсі кухарів,кондитерів (випускниця
групи №2 Мостова О.Ю. здобула 8 місце, викладач Стецишина О.В, майстер в/н
Гришковська А.М), виготовили професійний банер з професії «Продавець
продовольчих товарів, контролер-касир» (Майстер в/н Качалова Н.П.) Майстер
в/н Горобець Л.С. тримала сертифікат учасника обласної Школи
профорієнтатора. На принципово нові рейси поставилася робота щодо
проведення ДКА, слід відзначити захист групи№2 (майстер в/н Гришковська
А.М) – відео листи –привітання від роботодавців, де учні проходили виробн6ичу
практику; синхронне проведення майстер-класу під час захисту.
Загальноосвітня платформа методичної роботи КПБЛ
11.03.2014 року на базі навчального закладу було проведене відкрите засідання
м/к природничо-математичних дисциплін, де були запрошені викладачі
математики та біології. Були також запрошені учні 11-А класу КЗШ №45 з метою
профорієнтації робітничих професій і необхідності набуття математично –
природничих знань.
Приймали участь не тільки члени м/к, а й викладачі спецтехнологій, учні ІІ та ІІІ
курсів, випускники ліцею. Кожен виступав з своєю темою, а саме:
● Методична комісія — школа становлення викладача. Голова м/к Дроннікова
Т.С.
● Демонстрація відеоматеріалу : “ Електрогазозварник в системі математичних
знань ” на базовому підприємстві ПАТ КЖРК шахта Леніна. Паламаренко
Андріан, випускник КПБЛ.
● Самоосвіта педагога, як умова професійного розвитку. Сурніна Л.І., викладач
спецтехнології● Презентація гурткової роботи “Ковш екскаватора”, аспект
природничо-математичних дисциплін в технічній творчості. Барадаков Д., учень
групи №3.
● Роль біології в харчовій промисловості для майбутніх кухарів, Каноненко С.С.,
викладач біології. Демонстрація відеоматеріалів робочого місця кухаря кафе
“Олімп”, Керн Т., Захарченко В., учениці групи №8.
● Актуальність знань природничо-математичних предметів у встановленні
майбутнього кваліфікованого, мобільного робітника харчової промисловості
(професія “Кухар, кондитер”), Стецишина О.В., викладач спецтехнології.
Презентація гурткової роботи “Технологія приготування мастики”, Мостова О.,
учениця групи №2.
● Інтеграція інформатики в професію “Кухар, кондитер”, Явтушенко О.М.,
викладач інформатики.

● Інтеграційні тенденції природничо-математичних предметів у використанні
сучасного устаткування підприємств громадського харчування, Стецищин Ю.Л.,
викладач спецтехнології.
● Демонстрація відеоролику під час проходження практики майбутніх
опоряджувальників. Хімія в сучасному будівництві , Кичук С.Є., викладач хімії,
Тесман О., учениця групи №22.
● Виступ: “Знання фізики, математики, які необхідні для майбутнього
будівельника”. Алєсенко М.Є, голова м/к будівельних професій.
● Демонстрація відеоролику: “Інтеграція природничо-математичних дисциплін в
професію “Електрослюсар (слюсар), черговий та з ремонту устаткування”, Бісик
Н.С., голова м/к електротехнічних професій.
● Професійний акорд природничо-математичної комісії. Дроннікова Т.С., голова
комісії.
Члени комісії приймали участь у виставці технічній творчості.
Досягнення викладачів за рік
Дроннікова Т.С.
- Участь у проведенні ІІ туру Всеукраїнської олімпіади в м. Дніпропетровськ. І
як результат, учень І курсу Барадаков Д. зайняв ІІ місце, а учениця ІІ курсу
Драницька В. зайняла ІV місце серед учнів ПТНЗ Дніпропетровської області.
- Участь у Всеукраїнській науково - практичній конференції V Міжнародної
виставки навчальних закладів «Сучасні заклади освіти-2014» «Інноваційні
технології сучасного підручникотворення в оновленні змісту професійної
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників»
- Під час тижня був проведений позакласний захід математична конференція
«Математика і мистецтво»
2.Кононенко С.С.
- Участь у
республіканському конкурсі «Чисті джерела» - результат не
повідомлено.
3.Явтушенко О.М.
- Участь в обласному конкурсі учнівської молоді з web-дизайну. Назва роботи
«Дніпропетровщина космічна держава», розробив веб-сайт Рудов Єгор,
гр№11, ІІІ курс – ІІІ місце
- Участь в обласному конкурсі з комп’ютерного макетування та верстання,
назва роботи «СВІТ ОЧИМА МОЛОДІ». Газету створила група учнів: Анна
Карпова, Влад Єгорушкін, Ганна Жайворонок, Влад Майоров, Аліса
Прістинська
- Участь в обласному конкурсі комп’ютерної графіки та анімації. Номінація:
фотоколаж. Автор роботи: Карпова Анна
- Участь в обласній учнівській інтернет-олімпіаді з офісного програмування,
Барадаков Дмитро, учень гр№3, І курс
- Участь у V міському конкурсі знавців інформатики. Карпова Анна, учениця
гр. №4, І курс.
- Участь в журі під час V міського конкурсу знавців інформатики.

- Під час тижня проведений позакласний захід: гра «Морський бій»
4.Юрченко В.П.
Викладач не приймав участь ні в предметному тижні, ні в міському заході.
В цьому році при черговій атестації викладач не підтвердив кваліфікаційну
категорію «Викладач ІІ категорії».
5. Викладач Комісар О.В. брала участь в обласному конкурсі
«Профорієнтатор року – 2014»; у міському конкурсі
творчих робіт
«Профтехосвіта – юність моєї родини», у фотоконкурсі «Молоде обличчя
Кривбасу».
У 2013-2014 н.р. відповідно до плану роботи м/к суспільно-гуманітарних
дисциплін були проведені:
1)
Тиждень української мови та літератури «Ми помнемо тебе, Кобзарю, крізь
століття» ( 10.03.14-14.03.14)
2) Тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін (світова література, історія) «А
слово долине через віки» (17.02.14-21.02.14)
3) Тиждень англійської мови «Англійська мова у моїй професії» ( 21.04.14 –
25.04.14)
4) У рамках предметних тижнів викладачі провели відкриті уроки (виховні
заходи): Грошева О.В. позаурочний захід «Ми помнемо тебе, Кобзарю,
крізь століття»; Комісар О.В. відкритий урок «М.Павич – сербський
письменник-модерніст. Проблематика оповідання «Дамаскин» (для учнів ІІ
курсу), Ярова Н.М. Брейн-ринг «Кращий історик» (для учнів І курсу);
Мальцева Т.О. «Англійська мова у моїй професії»., Лукіянчук Н.Б.
«Сучасний кулінар». По закінченню кожного з тижнів був зроблений звіт
та оформлений у відповідній формі.
Протягом року кожен викладач розробляв різнорівневі завдання, тести. Згідно
плану були проведені консультації, додаткові заняття, чергування у гуртожитку,
заняття гуртка.
Починаючи з вересня місяця, на кожному засіданні кожен член м/к звітував
про те, що було заплановано і що зроблено за місяць по удосконаленню КМЗ.
Викладач Ярова Н.М. на міській секції істориків виступила з доповіддю
«Використання писемних джерел під час викладання історії України» (квітень
2014 р.).
В листопаді 2013 року були проведені олімпіади із загальноосвітніх
дисциплін, переможці яких були відзначені грамотами.
Серед досягнень викладачів м/к суспільно-гуманітарних дисциплін:
проведення І туру Всеукраїнської олімпіади. Як результат, учениця І курсу
Юрченко К. зайняла ІІІ місце з української мови у ІІ турі Всеукраїнської
олімпіади, яка відбулась у м. Дніпропетровську;
проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені П.Яцика та
конкурсу Т.Г.Шевченка - учениця групи № 25 Драніцька Вероніка виборола І
місце у конкурсі Т.Г.Шевченка, Федоряка Валентин ІІІ місце , учень групи №4;
Грошева О.В., Комісар О.В., Мальцева Т.О. та Лукіянчук Н.Б. є членами
Молодіжної ради КПБЛ
Викладач англійської мови Лукіянчук Н.Б. закінчила в цьому році Школу
класного керівника, разом з Мальцевою Т.О. є учасниками ліцейної агітбригади.
Викладач англійської мови Мальцева Т.О. є креативним редактором альманаху
КПБЛ «Методдень», що виходить 1 раз на місяць

Викладач Комісар О.В. пройшла курси підвищення кваліфікації в
Дніпропетровському обласному інституті перепідготовки педагогічних
працівників. У квітні 2014 року отримала категорію «спеціаліст І категорії».
У методичному кабінеті ліцею було створено навчально-практичні фільми з
професій будівельного профілю (команди - Алєсенко М.Є., Балевич С.В., Клок
П.І., Васілєва І.А., Явтушенко О.М.); електротехнічного (Бісик Н.С., Шевченко
М.І.,) професій гарячої обробки металів (Литвин Н.В., Явтушенко О.М.); кухарі,
кондитери (Гришковська А.М., Стецишина О.М., Явтушенко О.М.)
В цьому році продовжили позиціонування конкурсної методичної роботи і
провели річні творчі практичні звіти майстрів виробничого навчання у
майстернях та лабораторіях (згідно розроблених Положення, алгоритму
підготовки до звіту – усього пакету методичного забезпечення). Акцентом у цій
роботі було те, що методична функція працювала на ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ учнів через саме
розвиток ініціатив
викладачів та майстрів виробничого навчання щодо модернізації навчальновиробничого процесу, його осучасненні та оновленні. Слід відмітити майстрів в/н
будівельного напрямку, стан роботи майстерень, їх інноваційний методичний
зміст, особливо Балевич С.В. (створення електронної інструктивно-технологічної
карти та професійного каталогу з професії «Машиніст крану (кранівник),
стропальник» - керівник проекту Рева О.С., старший майстер; Шевченко М.І.,
майстер в/н професія «Електрогазозварник, електрослюсар (слюсар) черговий та з
ремонту устаткування - відео майстер клас «Технічне обслуговування та ремонт
вентиляційного устаткування. Регіональний компонент.» редагування Бісик Н.С.
Виявлені були і суттєві недоліки в роботі – це недосконала робота над КМЗ
уроків виробничого навчання професій гарячої обробки металів.
Щодо технічної творчості: велика робота попереду, а саме в березні 2015 р
на базі КПБЛ пройде конференція щодо цієї роботи, де будуть представленні на
рівні міста кращі практичні роботи. На І етапі великий внесок в цю роботу зробив
вчитель методист Клок П.І.
Вважаю, що концепція методичної
роботи була спрямована на
модернізацію та оновлення змісту професійно – технічної освіти, розвиток
ініціатив педагогів та подолання сталих стереотипів. Ця робота займає одне з
головних місць у складному механізмі ліцею. Основними стратегічними
завдання в методичній роботі було й залишається задоволення методичних
потреб кожного та інтеграція в кожну макро і мікро клітину роботи закладу
задля позитивного результату в цілому.

Далі обговоримо роботу адміністративно-господарчої частини
Очолюює роботу цього напрямку завідувач господарством
Сіняговський Олег Валентинович. Основним його завданням є створення
належних умов для проживання учнів у гуртожитку, для навчання учнів на
теоретичному та виробничому навчанні та створенні комфортних умов для
роботи майстрів
виробничого навчання та
викладачів.
У 2013-2014
навчальному році проведені наступні роботи:
1.
У гуртожитку відремонтовані камера схову та кімната для сушки білизни.
2.
У гуртожитку зроблені відкоси на вікнах в кімнатах № 310,409, 410, 411,
412, 413, 401, 402, 404.
3.
Поточний ремонт гуртожитку ( покрашена підлога, поклеєні шпалери) .
4.
Відремонтована побутова кімната в гуртожитку.
5.
В санвузлах гуртожитку зроблені відкоси на вікнах та замінений унітаз.
6.
Замінені двері в кімнатах гуртожитку № 406 та № 310 .
7.
Зроблено поточний ремонт кабінетів № 14, 22, 44 учбового корпусу.
8.
Проведено ремонтні роботи в лабораторії кухарів, а саме заміна дверей,
облаштування підлоги (кахель).
9.
Обладнано металевими дверима пожежний вихід в учбовому корпусі..
10. Поточний ремонт холу 3 поверху учбового корпусу.
11. Ремонт та облаштування майстерні малярів-штукатурів .
12. Ремонт та облаштування кабінету-лабораторії продавців.
13. Ремонт та часткова заміна системи водовідведення у гуртожитку.
14. Замінені на енергозберігаючі вікна в майстерні малярів-штукатурів.
15. Замінено на енергозберігаючі вікна в гуртожитку в кількості 8 штук.
Електрослужбою ліцею виконано досить великий об’єм робіт:
освітлення підвалу навчального корпусу;
заміна на нові світильники в кабінеті №44 навчального корпусу;
заміна світильників в майстерні малярів-штукатурів.
За звітній період проводились також заходи щодо удосконалення навчальноматеріальної бази ліцею.
Щодо охорони праці, в ліцеї створена служба охорони праці,
розроблено Положення про службу охорону праці. Наказом по ліцею від
29.08.2013р. №148 визначені відповідальні за пожежну безпеку, електробезпеку,
створені постійно діючі комісії з питань охорони праці. В кожному учбовому
кабінеті, майстерні, лабораторії визначені особи, відповідальні за дотримання
правил безпеки, профілактики травматизму учасників навчально — виховного
процесу, створення безпечних умов праці і навчання.
Класні керівники проводили вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з
учнями на початку навчального року. Для проведення вступного інструктажу з
безпеки життєдіяльності розроблена «Програма вступного інструктажу з питань
безпеки життєдіяльності для учнів».
Первинні, позапланові, цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони
праці під час виробничого навчання реєструвались у відповідно оформлених
журналах.
В ліцеї введено в дію 115 зареєстрованих інструкцій з охорони праці та
безпеки життєдіяльності, в тому числі на всі професії згідно штатного розкладу.

Проведено навчання та перевірка знань з питань ОП, БЖД працівників
ліцею, прийнятих на роботу.
Відповідно до тематичних планів виробничого навчання, розроблені
інструкції по видам робіт для проведення первинних інструктажів. Заведені
журнали оперативного контролю за станом охорони праці.
З метою профілактики дитячого травматизму, надання учням елементарних
знань з питань безпеки життєдіяльності, вивчення правил поведінки в
екстремальних ситуаціях в ліцеї проведені заходи: «Місячник безпеки під час
використання газу в побуті», «Місячник щодо запобігання загибелі людей,
пов’язаної з отруєнням дикорослими грибами».
В рамках місячника з охорони праці та тижня знань з безпеки
життєдіяльності були проведені заходи: конкурси малюнків учнів з теми
«Охорона праці в галузі»; екскурсії, лекції , олімпіади, виховні години на
відповідні теми.
Перед початком навчального року було проведено технічне обслуговування
порошкових і вуглекислотних вогнегасників. На випадок надзвичайних ситуацій
в ліцеї розроблені плани евакуації з навчального корпусу, гуртожитку.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013р.
№ 564 наказом по ліцею створена пожежна дружина у кількості 4 чол.

Тож підводячи підсумки роботи хочу подякувати кожному члену педагогічного
колективу за дотримання принципів якості у роботі, живого інтересу до
педагогічної справи, небайдужості до невдач та чужої біди. Зараз хочу
акцентувати на пріоритетних завданнях, які ми будемо ставити перед собою в
2014-2015 н.рр_____
Разом ми – команда, яка примножує імідж ліцею і підвищує до нього інтерес, як з
боку майбутніх учнів так і з боку роботодавців, соціальних партнерів та звичайно
конкурентів.

