ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗА 2014-2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Шановні колеги, 2014-2015 навчальний рік продиктував нові вимоги та визначив конкретні реалії у світлі початку
реформування та проведення децентралізації освіти.
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 ведеться
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 професійнотехнічної освіти у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 н.р." та з урахуванням таких пріоритетних
напрямків:
1. Продовжити роботу по збереженню контингенту учнів бюджетних груп та збільшенню кількості слухачів позабюджетних
форм навчання.
2. Продовжити роботу по матеріально-технічному забезпеченню предметів і професій з удосконаленням паспортів кабінетів,
лабораторій і майстерень
3. Здійснити організацію громадянського, патріотичного, морального, трудового виховання, формування здорового способу
життя, соціальної активності, відповідальності та толерантності учнівської молоді;
4. Організувати роботу педагогічного колективу в рамках дослідно-експериментальної роботи з теми «Оновлення змісту
професійної освіти і навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі».
5.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
6.Продовжити роботу щодо забезпечення можливості реалізації дистанційного навчання в умовах економії енергоресурсів.

Все це загальна картина роботи ліцею, а тепер аналіз щодо кожного відділу організації навчально-виробничого процесу
В першу чергу розглянемо навчально - виробничу роботу
1. Виконання плану держзамовлення: 240 учнів -100%. Кількість осіб, які навчались понад державне замовлення - 67, в тому
числі по ваучерам ЦЗ - 7, платна курсова підготовка - 60.
3. Контингент ліцею на 01.10.2014 р. (Таблиця 1)
Контингент ліцею на 01.10.2014 р. (Таблиця 1)
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4. Відраховано учнів за навчальний рік - 59, в тому числі - зміна місця проживання, - зміна місця навчання, - порушення
правил внутрішнього розпорядку, - самовільно залишили навчання, - через невиконання навчальних планів і програм, - смерть,
- за власним бажанням. Зараховано на вивільнені місця 23 учні. Втрати контингенту склали 36 учнів.
5. Укладені і переукладані договори з підприємствами на надання освітніх послуг - всього 35 замовників кадрів, в тому числі
з ПрАТ "Криворіжіндустрбуд", ПрАТ КЗГО, ТОВ "ДСД", ПП "Діалог Оптіма", ТОВ "Промислова компанія "Памір", ПП "Світекс"
і т.д.
6. 2014-2015 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 9 професій, 3 з яких
інтегровані для груп СПТУ, з 6 професій для груп ТУ.
7. Брали участь в обласних конкурсах фахової майстерності серед учнів: за професією "Штукатур" учень Західов Атамалі
посів 8 місце.
8. Проведено 23 поетапні атестації.
9. Проведено 8 державних кваліфікаційних атестацій, випуску підлягало 196 учнів, до державної кваліфікаційної атестації не
допущено 3 учні, дипломи державного зразка отримали 193 учні, з яких 16 з відзнакою.

10. Направили на роботу згідно посвідчень про направлення 194 випускників, не працевлаштовані 2 чоловік, в тому числі 1
чол. - служба в збройних силах України, 1 чол. написали заяви про відмову від працевлаштування.
11. Брали участь у моніторингах:
- по працевлаштуванню випускників ПТНЗ;
- про стан і розвиток професійно-технічної освіти.
12. Технічна творчість:
у листопаді - ліцейна виставка з новими напрацюваннями 5 діючих гуртків: "Юний опоряджувальник" - діючий макет
розчинозмішувача; "Фахівець" - пічка-буржуйка, макет підіймального крана, макет водонапірної башти, підставка під квіти
"Велосипед"; "Вогник" - макет шахтної вагонетки; "Душа і талант - магія смаку" - композиції з цукрової мастики та шоколаду
"Весняна фантазія" та "Яблуневий цвіт", композиції з шоколаду з використання глюкози"Шоколадна фантазія" та "Намисто",
торт "Жіночий капелюх"; Електрик" - макет екскаватора, креативні світильники, макет автоматичного освітлення парника, макет
житлового будинку з автоматичним освітленням, стенд "Експрес-контроль" та тренувальний стенд "Складання схем
освітлювальної мережі";
у листопаді - участь у міському конкурсі на кращий енергоефективний проект, розроблений учнями ПТНЗ міста, в рамках
проекту з енергозбереження з макетом житлового будинку з автоматичним освітленням;
у квітні - участь в обласній виставці з макетом екскаватора, моделлю мостового крана, макетами розчинозмішувача та
житлового будинку з автоматичним освітленням.
13. Ліцей розпочав використання дистанційних технологій у навчальному процесі: на сайті створена вкладка "Блогосфера
ОДФ", розміщені посилання на блоги викладачів. Викладачі у своїх блогах розмістили інформацію для дистанційного вивчення
предметів теоретичного циклу. Майстри виробничого навчання створили блоги для розміщення актуальної інформацїі по роботі з
групами.
Навчально-виховна робота - Основними документами планування та організації виховної роботи у Криворізькому
професійному будівельному ліцеї є розділ річного плану роботи та законодавчо-нормативні документи для забезпечення
виховного процесу, тож у 2014-2015навчальному році
На базі ліцею проведені засідання міських секцій:
- заступників директорів з виховної роботи. Проблемний семінар. «Патріотами не народжуються - патріотів виховують»
- бібліотекарів. Семінар-практикум. « Інноваційні бібліотечні уроки»
- вихователів гуртожитків. Семінар-тренінг. «Шляхи конструктивного спілкування в учнівському середовищі»
- класних керівників. Школа класного керівника. «Формування психолого-педагогічної компетенції класного керівника»
Участь у конкурсах:

- брали участь в обласному конкурсі. «Ми проти насильства і жорстокості». Зайняли 1 місце в номінації «Щаслива родина»
(малюнок), 2 місце в номінації «Щаслива родина» (фото);
- брали участь в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності. Стали лауреатами обласного фестивалю
«Фестивальний диво грай профтехосвіти» у двох номінаціях;
- брали участь в конкурсі-фестивалі «Молодь обирає здоровий спосіб життя» серед учнів профтехучилищ м. Кривого
Рогу,зайняли 3 місце.
- брали участь у міському конкурсно-розважальній програмі «Козацькому роду нема переводу», зайняли 2 місце.
- Всеукраїнський дитячо-юнацькій патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)
Протягом року були проведені відкриті виховні заходи:
- урочиста лінійка, присвячена початку нового навчального року «Знову вересень ступив на поріг»;
- вечір-зустріч до Міжнародного Дня людини похилого віку та Дня ветерана «Ми цій пам’яті вірні»
- тематичний вечір до Дня вчителя «Учительство-диво надій і сподівань»;
- театралізоване свято до Дня козацтва «За честь, за волю, за козацьку долю»;
- вечір пам’яті до Дня визволення України «Вінок безсмертя»;
- свято студентської молоді «Ліцеїсти весело живуть»
- змагання між військовою частино ТО-400 та учнями ліцею, присвячені Дню Збройних Сил України «Ати-бати, завтра нам
в солдати»
- театралізоване свято для учнів пільгової категорії до дня Святого Миколая «Святий гість»
- новорічне свято «Зимова феєрія»
- літературний вечір до дня Соборності України «Україно, Соборна державо, сонценосна колиска моя»
- тематичний вечір «Життя коротке – мистецтво вічне» до дня пам’яті КРУТ
- літературно-музична композиція «Афганістан болить в моєму серці»
- конкурс «Міс ліцею», присвячений Міжнародному жіночому Дню 8 березня
- вечір-реквієм до Дня Перемоги «Знати, щоб ніколи не забути»
- вечір-зустріч з поетами Криворіжжя «Кривий Ріг – моє місто»
- випускний вечір «Ім’я твоє почесне – робітник»
Були проведені акції:
- до Міжнародного дня людини похилого віку «Турбота»
- Всеукраїнська акція «Лист пораненому»
- «Зупинемо СНІД разом»
- до Всеукраїнського Дня бібліотек «Подаруй бібліотеці книжку»

- «Чисте місто»
- «Десант добрих справ»
Були проведені екскурсії:
- до музею Трудової Слави «ВАТ ГЗК»
- Криворізького краєзнавчого музею
- Тернівського музею Бойової і Трудової Слави.
- Ботанічного саду
У 2014-2015 рр. робота практичного психолога складалася з двох головних напрямків: безпосередньо психологічний
супровід учнів (здебільшого з проблем девіантної та суїцидальної поведінки) та організація загальноліцейних розважальних
заходів як куратора культ-масового сектору Молодіжної Ради ліцею.
За минулий навчальний рік практичний психолог ліцею Золота Т. С. підвищила свій освітньо-кваліфікаційний рівень. З
2015 року вона являється асоційованим членом Громадської організації «Інституту розвитку символдрами та глибинної
психології», що співпрацює на договірних засадах з Межрегіональною громадською організацією сприяння розвитку
символдрами – Кататимно-імагінативної психотерапії.
Була нагороджена почесною грамотою від Криворізького метод-центру ПТО як радник учнівського самоврядування КПБЛ
за активну участь в організації учнівського самоврядування.
Золота Т. С. зайняла друге місце в обласному конкурсі «Профорієнтатор року» у 2014 р. із науковою роботою «Діагностична
робота психолога як форма вдосконалення профорієнтаційної діяльності педагогів».
Протягом навчального року Тетяна Сергіївна приймала активну участь у публічних виступах, доповідях, семінарах
міського рівня.
З метою відродження національної культури, виховання патріотизму та національної самосвідомості на базі ліцею З 2010
року діє Кільгорський дитячо-юнацький курінь Криворізької паланки Дніпропетровської обласної громадської організації
«Січеславське Козацтво Запорізьке»
Для виконання стратегічних завдань керівництвом куреня були впроваджені та успішно втілені наступні заходи:
- історичний вечір для молодих козаків «Як жили та воювали козаки»
- виховний захід «Що їли козаки?»
- виставка-конкурс стінних газет «Історія козацтва»
- туристичний похід куреня «Козацькими шляхами Придніпров’я»
- святкування Дня Покрови Пресвятої Богородиці
За звітний період бібліотекарем ліцею були проведені наступні заходи:
- виховна година до Всеукраїнського Дня бібліотек «Золото добувають із землі, знання – з книги»

- година спілкування «Як ти сивину привітаєш, так і тебе в сивині глибокій будуть вітати»
- тематична виховна година до дня Толерантності «Толерантність врятує світ»
- до дня пам’яті жертв голодомору «Голгофа голодної смерті»
- огляд літератури «Історія української державності»
- бібліотечний урок «Про тих, кому війна зламала крила»
- тиждень книги «Парад улюблених героїв»
- тематичний вечір до дня народження В.Івасюка «Не зорі падають із неба, зірки ідуть на небеса»
- година-роздум «З Україною в серці»
- вечір-поезії «Моє місто, моя любов, моя колиска ніжна»
Оформлені стенди:
- «Наш рідний Кривий Ріг – ми любимо тебе, як матір»
- «О книго! Божа ти рабине»
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі та профілактиці шкідливих звичок ( тютюнопаління,
наркоманії, токсикоманії, профілактики СНІДу) в ліцеї створена та працює Рада профілактики правопорушень, засідання якої
проводиться кожної 2 та 4 середи місяця. Розглядаються питання правопорушень, відвідування учнями занять, порушень
дисципліни у гуртожитку та навчальному закладі. Ліцей співпрацює з відділом сім’ї та молоді, кримінальною міліцією,
службою у справах дітей Тернівського району та службами інших районів міста.
Розроблений та затверджений план спільних дій. Створена база дітей, що схильні до проявів девіантної поведінки, за для
психологічного супроводу проблем та учнів, що скоїли злочини заведені особові картки. У лютому місяці проведено тиждень
правових знань. Питання виховного напрямку розглядались на засідання педагогічної ради та інструктивно-методичних нарадах.
Соціальних захист учнів - сиріт та позбавлених батьківського піклування:
Одним із важливих напрямків роботи ліцею було поліпшення матеріального забезпечення учнів із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування. Всі передбачені пільги та виплати нормативними документами для дітей даної категорії
були виконані 100 відсотково.
Станом на 01.09.2014 року в ліцеї навчалося 34 дитини-сироти.
20 чоловік – без опіки
14 – з опікою
Випускників-сиріт у 2014-2015 році – 8 чоловік. Актуальною була і робота щодо волонтерського руху – 3 пічі-буржуйки були
відправлені в зону АТО, це робота учнів разом з майстрами в/н.
Всі випускники працевлаштовані.

Щодо фізичної підготовки, підводячи підсумки навчального року, треба підкреслити, що спартакіада ліцею проведена
практично у повному обсязі.
1 місце серед дівчачих команд виборола гр. № 4, де майстер виробничого навчання Пастернак Н.О., 2 місце посіла команда
гр.. № 2 – майстер виробничого навчання Гришковська А.М., 3 місце посіла група майстра в/ н Васильєвої І.А. № 21.
Серед юнаків 1 місце виборола команда групи № 5, майстер виробничого навчання Литвин Н.В., 2 місце група № 3
майстри в/ н Онаць Ю.Ю. та Протоцька А.М., 3 місце посіла група № 5 , майстер в/н Грива Л.П.
Згідно календаря ігор, на протязі року проведені змагання з шахів, гирьового спорту, баскетболу, настільного тенісу, волейболу,
міні-футболу, легкої атлетики та туристичний похід.
Збірні команди ліцею прийняли участь у районних змаганнях з настільного тенісу,міні-футболу, та пляжного волейболу.
Збірні команди Криворізького професійного будівельного ліцею прийняли участь у міських змаганнях 59 спартакіади
серед ПТНЗ з шахів, легкої атлетики, настільного тенісу, баскетболу – 3 місце, волейболу, міні-футболу та гімнастичного
триборства.
На спортивній базі ліцею проведені 4 змагання серед сільських ПТНЗ. Майстер виробничого навчання Онаць Ю.Ю,, у
складі збірної команди міста, прийняв участь у турнірі з волейболу, присвяченому пам’яті директора 63 училища, зайняли – 1
місце.
Збірні команди працівників ліцею прийняли участь у профспілкових змаганнях з волейболу та настільного тенісу.
Що стосується покращення матеріальної бази у гуртожитку: обладнана тренажерна кімната, пофарбоване нестандартне
обладнання на спортивному майданчику, придбана волейбольна сітка, відремонтований опалювальний прилад у спортивному
залі корпусу № 2. Зроблена продувка системи теплопостачання.
Загальноосвітню та професійно-теоритичну підготовку у 2014-2015 навчальному році забезпечували 18 викладачів, які
мають великий досвід роботи в системі професійно-технічної освіти, а також спеціалісти, що мають стаж роботи до 5 років (4
викладача).
Перед педагогічним колективом ліцею на 2014-2015 навчальний рік ставилися такі завдання:
- створення умов для успішного навчання учнів;
- підвищення якості навчання учнів за рахунок оволодіння всіма викладачами ефективних педагогічних технологій;
- розкриття творчого потенціалу учнів;
- формування в учнів ліцею стійких пізнавальних інтересів;
- продовження роботи по удосконаленню моніторингу навчальних досягнень учнів.
Ліцей оснащений 16 кабінетами загальноосвітньої підготовки та 17 кабінетами професійної та загально-технічної
підготовки, в яких навчаються учні 19 навчальних груп.
Щорічно педагогічні працівники ліцею підвищують свій професійний рівень.

У 2015 році навчалися:
- Університет менеджменту освіти (м.Київ) - 2 особи;
- Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Біла Церква) – 10 осіб;
- Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти – 2 особи;
- Дніпродзержинське вище професійне училище – 2 особи.
Атестація педагогічних працівників у 2015 році здійснювалася згідно Типового положення про атестацію:
- підтвердили категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4 особи;
- підтвердили звання «майстер виробничого навчання другої категорії» - 1 особа.
У 2015 році присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» 2 особам.
Підтверджено педагогічне звання «викладач-методист» 1 особі.
Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3 особам.
Педагогічний колектив 2014-2015 навчальний рік працював над методичною проблемою «Активізація професійних та
інноваційних здібностей педагогів, як одна з умов модернізації навчально-виховного процесу підготовки кваліфікованих
робітників».
Розвиваючи творчі здібності учнів та враховуючи їх індивідуальні особливості, викладачами ліцею біло проведено 7
предметних тижнів, в рамках яких проводилися відкриті уроки та позакласні заходи:
Відкриті уроки:
- урок англійської мови (викладач Лукіянчук Н.Б.). Тема: «Подорож за кордон»
- урок англійської мови (викладач Мальцева Т.О.). Тема: «Світ навколо нас»
- урок світової літератури (викладач Малишко О.В.). Тема: «Проблематика оповідання Р.Бредбері «451 градус за
Фаренгейтом»
- урок з української мови (викладач Грошева О.В.). Тема: «Основні орфограми в значущих частинах слова»
- урок зі спецтехнології (викладач Бісик Н.С.). Тема: «Обслуговування електродвигунів»
- урок з історії (викладач Гончаренко Т.Ю.). Тема: «Кінець холодної війни. Перехід від конфронтації до співробітництва»
- урок зі спецтехнології зварювальників (викладач Сурніна Л.І.). Тема: «Техніка виконання швів»
Позакласні заходи:
- позаурочний захід «Я - професіонал» (викладач Алєсенко М.Є.)
- проведення майстер-класу у групах «Кухарів, кондитерів» на тему : «Використання новітніх технологій в
кондитерському виробництві» (викладач Стецишина О.В.)
- позакласний захід «У світі природничо – математичних наук» (викладачі Явтушенко О.М., Дроннікова Т.С., Кононенко
С.С.)

- позакласний захід «Актуальність інтегрованих професій в Криворізькому промисловому регіоні» (викладач Будика С.В.)
У вересні 2014 року в ліцеї були проведені діагностичні контрольні роботи з української мови, математики, фізики, хімії,
біології, англійської мови, світової літератури.
При написанні контрольних робіт були задіяні учні першого курсу.
Якісний показник з предметів:
- українська мова – 20,3 %
- математика – 19,1 %
- фізика – 12,5 %
- хімія – 15 %
- біологія – 26,7 %
- англійська мова – 20,5 %
- світова література – 21 %
У жовтні 2014 року в ліцеї був проведений перший етап предметних олімпіад. Переможці брали участь в обласних
олімпіадах
- Федоряка Валентин, учень другого курсу, за професією «Кухар, кондитер» - I місце в обласній олімпіаді з української
мови та літератури;
- Жуган Палагея, учениця першого курсу, за професією «Кухар, кондитер» - III місце в обласній олімпіаді з історії;
- Мельник Вікторія, учениця першого курсу, за професією «Кухар, кондитер» - IV місце в обласній олімпіаді з математики;
- Кулакова Оксана, учениця першого курсу, за професією «Кухар, кондитер» - I місце в міському конкурсі ім.Петра Яцика;
- Костючик Юлія, учениця першого курсу, за професією «Кухар, кондитер» - переможець міського конкурсу «Кращий
правознавець».
Згідно річного плану роботи ліцею та з метою перевірки знань, умінь і навичок учнів в кінці першого та другого семестрів
були проведені директорські контрольні роботи, контрольні роботи виконували 96 % учнів (Таблиця 2)
Проведення директорських контрольних робіт (Таблиця 2)
Викладач

Предмет

Якісний показник

Грошева О.В.

Українська мова

29,4%

Українська
література

30,6%

Українська мова

33%

Світова література

42,3%

Лукіянчук Н.Б.

Англійська мова

35%

Мальцева Т.О.

Англійська мова

38%

Ярова Н.М.

Історія України

42%

Всесвітня історія

46,4%

правознавство

46,4%

Дроннікова Т.С.

математика

21,2%

Явтушенко О.М.

інформатика

51%
50,5%

Кичук С.Є

Інформаційні
технології
хімія

22,8%

Кононенко С.С.

біологія

31,6%

географія

31,3%
39,1%

Юрченко В.П.

медико-санітарна
підготовка
фізика

29,7%

Зікунова Т.В.

електротехніка

57%

Охорона праці

58,5%

Комісар О.В.

Стецишина О.В.

Стецишин Ю.Л.

Алєсенко М.Є.

Будика С.В.

технологія
67,6%
приготування їжі
технологія
56%
приготування
борошняних виробів
устаткування ПГХ 55,5%
гігієна та санітарія
виробництва
організація
виробництва
Фізіологія
харчування
технологія
штукатурних робіт
Матеріалознавство
(маляр. роб.)
Матеріалознавство
(штукат. роб.)
Матеріалознавство
(лиц. роб.)
технологія
лицювальних робіт
технологія малярних
робіт
спецтехнологія
Будівельне
креслення

58%
66%
66%
60%
70%
60%
66,7%
66,7%
60%
65%
57%

67%
обладнання та
технологія
зварювальних робіт
Матеріалознавство 68%
Технічне креслення 63%

Бісик Н.С.

Сурніна Л.І

експлуатація
57%
вантажопіднімальних
кранів
64%
Будова
вантажопіднімальних
кранів
Спецтехнологія
66,7%
ЕСУРП
Читання креслень
66,8%
72%
Будова
вантажопіднімальних
кранів
Спеціальна
68,5%
технологія
обладнання та
63%
технологія
зварювальних робіт
Матеріалознавство 72,3%
Обладнання і
технологія
механізованого
зварювання

56%

Допуски техн.
вимірювання

82,6%

У квітні 2015 року учні другого курсу склали Державну підсумкову атестацію з предметів: українська мова, математика,
фізика, хімія.
Результати Державної підсумкової атестації (за якістю знань):
- українська мова 30,5%
- математика 23,4%
- фізика 34%
- хімія 21%
Навчальні плани та програми у 2014-2015 навчальному році виконано в повному обсязі.
Учні КПБЛ мають такі результати (за якістю знань):
I курс:
Група № 2 (Кухар, кондитер) 34%
Група № 21 (Машиніст крана, (кранівник),стропальник) 28%
Група № 5 (Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах) 25%
II курс:
Група № 4 (Кухар, кондитер) 42%
Група № 3 (Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах) 37%
Група № 20 (Машиніст крана, (кранівник),стропальник) 21%.
III курс:
Група № 8 (Кухар, кондитер) 68%
Група № 1 (Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах) 55%
Група № 25 (Машиніст крана, (кранівник),стропальник) 51%.
Групи ТУ:
Група № 14 (Кухар, кондитер) 72%
Група № 7 (Продавець продовольчих товарів, контролер - касир) 67%
Група №11 (Електрогазозварник, електрослюсар, (слюсар) черговий та з ремонту устаткування) 56%
Група № 22 (Машиніст крана, (кранівник),стропальник) 47%

Група № 30 (Електрогазозварник) 34 %
Група № 29 (Штукатур, маляр) 29 %.
28 учнів ліцею навчаються на достатній та високий рівні.
Згідно внутрішнього контролю в КПБЛ було здійснено перевірку ведення навчальної документації, стану роботи
предметних гуртків, додаткових занять. Перевірено стан ведення зошитів для контрольних робіт, практичних, лабораторних
робіт а також стан робочих зошитів. Результати перевірки відображено в наказах.
Методична робота, як і вся в ліцеї відповідала темі 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». ІV етап – 4 рік роботи
Активізація професійних та інноваційних здібностей педагогів, як одна з умов модернізації навчально-виховного процесу
підготовки кваліфікованих робітників
У роботі методичного кабінету ліцея визначена система планування діяльності на рік, місяць. План роботи розробляється та
затверджується Протоколом педагогічної ради на навчальний рік, починаючи з 2011 року, і прив’язаний до календарного
року НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та м. Кривому Розі, виходячи із вимог сьогодення. Так, укладено угоди про
співпрацю з Інститутом ПТО НАПН України м. Київ. Протягом року впроваджено нові підходи (форми роботи) :
- оновлено структуру сайту ліцею;
- створено блог методиста;
- розпочато видання електронного інформаційного збірника «Методичний день»;
- поширено практику участі учнів і педагогів у конкурсах фахової майстерності;
- започатковане впровадження очно-дистанційеої форми навчання;
- створена блогосфера педагогів ліцею.
Працювала модель методичної вертикалі (успішна реалізація методичного менеджменту):
Голова МР-директор – старший майстер - методист – голова МК – педагог (майстер в/н, викладач)
Участь у методичній роботі була професійним обов'язком для усіх педагогічних працівників .

Результативність методичної роботи враховувалась при проведенні атестації педагогічних працівників і була підставою
для морального та матеріального заохочення. Аналіз роботи представляється за наступними платформами:
- будівельні професії;
- професії гарячої обробки металів;
- професії електротехнічного напрямку;
- професії сфери виробництва обслуговування і побуту;
- загальноосвітня платформа.
Координація методичної направленості професій будівельного напрямку:
Діяльність методичної комісії будівельних професій здійснюється згідно Конституції України , Законам України «Про
освіту», «Про професійно-технічну освіту», постанови КМУ від 13.04.2011р., «Про затвердження державної цільової програми
розвитку ПТО на 2011 – 2015р.», наказу МОН України «Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних
працівників», статутом КПБЛ, іншими нормативними актами в галузі освіти.Мета методичної комісії будівельних професій:
«Удосконалення уроку теоретичного та виробничого навчання з метою формування мобільності педагога задля успішної
підготовки конкурентноспроможного робітника будівельної галузі».Цілі МК:
- Підготовка сучасних кваліфікованих робітників засобами розвитку кожного члена МК:
Навчання на курсах підвищення кваліфікації Донецького інститута післядипломної освіти інженерно – педагогічних
працівників: Балевич С.В., Чорнокур І.В.
Звіти про проходження курсів були заслухані на засіданні МК.
Основним напрямком роботи комісії було поширення та впровадження педагогічного досвіду.
Алєсенко М.Є. протягом року було розроблено та впроваджено:
Робочі зошити з технології штукатурних робіт професія «Штукатур» ІІ, ІІІ розряд, робочі зошити з технології малярних
робіт професія «Маляр» ІІ, ІІІ розряд, робочі зошити з предмету «Матеріалознавство» професія «Штукатур, маляр» ІІ, ІІІ розряд,
збірник тестових завдань тематичних атестацій з предмету «Матеріалознавство» в групах підготовки професії «Штукатур,
маляр». Методична розробка уроку «Технологія штукатурення внутрішніх укосів»; створений сайт «Спецтехнологія» на якому

розміщено: кваліфікаційні характеристики з професій «Маляр, штукатур», поурочно – тематичні плани, контрольний блок,
опорні конспекти, навчальні фільми; створені навчальні фільми: «Технологія опорядження поверхонь поліпшеною
штукатуркою», «Технологія опорядження поверхонь сухою штукатуркою». Стаття «Тести успішності - інструмент об'єктивного
контролю якості професійно - теоретичної підготовки учнів ПТНЗ» в ліцейному видані «Методичний день». Балевич С.В.
Професійний каталог кранівників; електронні інструкційно – технологічні картки «Стропування, піднімання дерев’яного ящика
з обладнанням», електронний плакат «Стропування вантажів», робочий зошит «Навчання керування тренажером баштового
крану за командою стропальника», надрукований «Збірник кросвордів» в ліцейному альманасі «Методичний день». Створене
комплексно – методичне забезпечення уроків виробничого навчання за професією «Машиніст крана (кранівник), стропальник»
ІІ курс в електронному і друкованому вигляді, презентація «Історія виникнення вантажопідіймальних машин»; виготовленістенд «Виробничий детектор для перевірки знань з професії кранівник, стропальник», макет анемометра для визначення
швидкості вітру, банер для козлового крану, макети вантажів баштового крана (контейнер, стінова панель).Васильєва І.А.
методичні розробки уроків виробничого навчання на теми: «Транспортування і укладання вантажів на піввагони, платформи і
автомашини козловими кранами»; «Відпрацювання прийомів керування баштовим краном при підніманні та опусканні піддонів
з цеглою»; «Навантаження і розвантаження довгомірного вантажу баштовим краном»; «Керування мостовими кранами під час
транспортування металобрухту»; «Відпрацювання прийомів керування механізмами мостового крана при навантажені і
розвантажені вагонів з металопрокатом»; «Навантаження та розвантаження вантажу баштовим краном з автомашини та
складування на складських майданчиках», «Відпрацювання прийомів при транспортуванні пиломатеріалів козловими кранами»;
«Транспортування козловими кранами вантажопідйомністю до 25т. сипучих вантажів»; «Відпрацювання прийомів керування
механізмами кран балки при навантажені і розвантажені різного вантажу»; «Рубка металу»; створений професійний фільм
«Відпрацювання прийомів керування механізмами мостового крану»; комплексно – методичне забезпечення уроків виробничого
навчання за професією «Машиніст крана (кранівник), стропальник» І курс в електронному вигляді; виготовлені стенди – «Схема
управління асинхронного двигуна з фазним ротором в кранах при підніманні вантажу»; інструкційно-технологічні картки
«Стропування та піднімання дерев’яного ящика з обладнанням»; інструкційно-технологічні картки «Навантаження та
розвантаження труб баштовим краном»; інструкційно-технологічні картки «Переміщення вантажу мостовим краном»; макети
вантажів (армувальна сітка, сходові марші, труби великого і малого діаметру);
Куцук Ю.М. виготовлення макетів вантажозахоплювальних пристроїв; робочий стенд «Паяння та лудіння»
Сухініна Н.І. Створене комплексно – методичне забезпечення уроків виробничого навчання за професією «Машиніст крана
(кранівник), стропальник» ІІІ курс в електронному вигляді, діючий макет мостового крану; діюча модель мостового крану.

Рева О.С. Створене комплексно – методичне забезпечення уроків теоретичного навчання за професією «Машиніст крана
(кранівник), стропальник» в електронному і друкованому вигляді.
Чорнокур І.В. Методична розробка уроку виробничого навчання «Збірка нероз’ємних з’єднань».

Методична практико – орієнтувальна діяльність:
2.10.2014 року – була проведена секція методичної комісії будівельних професій творча майстерня «Якісне професійне навчання
як вирішальний фактор підготовки конкурентноспроможного робітника». В рамках секції відбулася демонстрація авторського
відеофільму «Технологія виконання поліпшеної штукатурки» автор Алєсенко М.Є голова МК будівельних професій.
Старший майстер КПБЛ Рева О.С. виступила з доповіддю «Роль старшого майстра у вирішені актуальних питань з організації
професійної практичної підготовки у навчальному закладі. Функціонування методичної вертикалі».
Відбулося представлення виставки технічної творчості майстрів виробничого навчання: Балевич С.В. майстер в/н – Діюча
модель козлового крана
Васильєва І.А. майстер в/н – Робочий стенд «Нарізання різьби»
Чорнокур І.В. майстер в/н – Макет 9ти поверхового житлового будинку
Куцук Ю.М. майстер в/н – Робочий стенд «Паяння та лудіння»
Балевич С. В. Доповідь «Пошук шляхів вдосконалення фахової майстерності учнів на уроках професійно-практичної
підготовки» та презентація професійного каталогу кранівників, розробленого згідно ДС ПТО.
Васильєва І.А. Демонстрація професійного відеофільму «Відпрацювання прийомів керування механізмами мостового крану»
У жовтні 2014 року був проведений тиждень будівельних професій.

Тиждень будівельних професій в ліцеї проводився з метою активізації роботи педагогічних працівників, удосконалення форм і
методів їх роботи, спрямованих на підвищення якості підготовки конкурентно – спроможних кваліфікованих робітників,
всебічного розвитку учнів та підвищення їх інтересів до вивчення предметів професійно – теоретичної та професійно практичної
підготовки професій. Тиждень будівельних професій проводився під гаслом: «Будівельній галузі потрібні мобільні
висококваліфіковані робітники!»
У відкриті тижня 20. 10. 2014р. брали участь учні навчальних груп № 20, №21, №22, №23, №25 професія «Машиніст
крана(кранівник), стропальник», , група №29 професія «Маляр, штукатур».
Учні і серйозно і жартома презентували свої професії. Відбувся конкурс стіннівок. Найбільш цікаво презентували свою
професію учні групи №20 Бурега Олександр , та група №23 Авдєєва Олена.
21. 10. 2014р. у групі №21 майстром в/н Чорнокуром був проведений урок виробничого навчання за темою «Збірка нероз’ємних
з’єднань».
22. 10. 2014р. проводився конкурс профмайстерності серед учнів з професії «Машиніст крана (кранівник), стропальник» з теми:
«Слюсарні роботи – паяння мідних дротів». Мета конкурсу – виявлення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та
оцінювання професійної майстерності учнів; активізувати пізнавальну діяльність учнів, викликати інтерес до обраної професії.
Теоретична частина (тести) була складена і проведена викладачем спецтехнології Алєсенко М.Є.
Майстрами в/н Куцуком Ю.М., Балевич С.В., Сухініною Н.І. була організована і проведена практична частина конкурсу фахової
майстерності.
Початок конкурсу ознаменувався привітанням директора КПБЛ Сєніна А.Б., який побажав учням наснаги та професійної
кмітливості.
Переможцями конкурсу стали: І місце: Мельник Валерія, учениця групи №23; ІІ місце: Драніцька Вероніка, учениця групи №25;
ІІІ місце: Авдєєва Олена, учениця групи №23.

23. 10. 2014р. – майстрами в/н та учнями ліцею був проведений профорієнтаційний захід «Подорож у професію», на який були
запрошені учні 9, 11 класів шкіл №№37, 61.
Майстром в/н Балевич С.В. та учнями групи №20 Мироновою Олександрою, Бурегою Олександром, Федоровою Оленою,
Дубовою Юлією була представлена презентація «Історія виникнення вантажопідіймальних машин».
Продемонстрований фільм «Крани майбутнього».
Велике зацікавлення виявили учні шкіл до проведеного майстрами в/н Сухініною Н.І. та Васильєвою І.А. майстер класу
«Підіймання, перенесення та опускання вантажу баштовим краном». Майстер клас проводився з використанням діючого
тренажера баштового крану.
Учні шкіл ознайомилися з виставкою технічної творчості учнів КПБЛ.
24. 10. 2014р. в фойє ліцею на лінійці відбувся мозковий штурм «Я професіонал».
Учні відповідали на питання загально професійної підготовки та професійно – теоретичної підготовки.
Найбільш активними були учні групи №23 Мельник Валерія, групи №25 Тимошенко Валерія, Драніцька Вероніка.
Відбулося урочисте підведення підсумків тижня будівельних професій.
За активну участь в підготовці і проведені тижня будівельних професій були відзначені учні групи №23 Мельник Валерія, групи
№25 Тимошенко Валерія, Драніцька Вероніка, групи №20 Бурега Олександр, Миронова Олександра, Федорова Олена, Дубова
Юлія.
Переможці конкурсу профмайстерності: Мельник Валерія, Драніцька Вероніка, Авдєєва Олена були нагороджені грамотами.
21.11.2014 р. в методичному кабінеті КПБЛ була проведена міська технічна конференція « Технічна творчість та
раціоналізаторська діяльність учнів».
Доповідь «Робота гуртка «Юний опоряджувальник» Алєсенко М.Є.

25.02.2015 Участь у семінарі тренінгу з професійно - теоретичної підготовки будівельного профілю. Доповідь Алєсенко М.Є.
«Використання інформаційних технологій у викладанні предмета "Будівельне креслення.
23.04.2015 р. на базі Криворізького позашкільного закладу "Зміна" розпочала свою роботу регіональна виставка технічної
творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!". Представлені макети – Діюча модель козлового крана; анемометр.
30.04.2015 року на базі Криворізького професійного будівельного ліцею відбулися заходи присвячені позиціонуванню та
профорієнтації професій, які готує наш професійно-технічний навчальний заклад.
28,29 квітня 2015 року відбувся обласний конкурс профмайстерності за професією «Штукатур» в якому взяв участь учень групи
№29 Західов А. Звіт про роботу представлено в Таблиці №1 ЗВІТ голови методичної комісії будівельних дисциплін
про роботу комісії за 2014 – 2015н.р.

Таблиця 1 ЗВІТ
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про роботу комісії за 2014 – 2015н.р.
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будівельників
"Якісне
професійне
навчання як
вирішальний
фактор
підготовки
конкурентноспр
оможного
робітника"
Доповідь
"Пошук шляхів
вдосконалення
фахової
майстерності
учнів на уроках
виробничого
навчання".
Презентація
професійного
каталогу
кранівників.

уроку
«Технологія
штукатуренн
я внутрішніх
укосів»

-

Електронні
інструкцій
но –
технологіч
ні картки
"Стропуван
ня,
піднімання
дерев'яного
ящика з
обладнання
м"
,
електронни
й плакат
стропуванн
я вантажів

Професійний
каталог
кранівників.
Презентація
«Історія
виникнення
вантажопідій
мальних
машин»,
комплексно –
методичне
забезпечення
уроків
виробничого
навчання за
професією
«Машиніст
крана
(кранівник),
стропальник»
ІІ курс в
електронному
і

Профорієнт Збірник Донецьки
кросвор
й
аційний
дів в
інститут
захід в
ліцейно післядипл
рамках
му
омної
тижня
освіти
будівельних виданні
"Методи інженерн
професій
чний
о–
"Подорож у
день"
педагогіч
професію"
них
Майстер
працівник
клас для
ів
молодих
І, ІІ етапи
майстрів
"Навчання
керування
тренажером
баштового
крану за
командою
стропальник
а"

друкованому
вигляді,
Робочий
зошит до
уроку
"Навчання
керування
тренажером
баштового
крану за
командою
стропальника
"

Презентація
електронної
інструкційно технологічної
картки
"Стропування,
піднімання
дерев'яного
ящика з
обладнанням"

Васильєв
а
Ірина
Анатоліїв
на

-

-

Міська секція
будівельників
"Якісне
професійне
навчання як
вирішальний
фактор
підготовки
конкурентноспр
оможного
робітника"
Демонстрація
фільму
«Відпрацювання
прийомів
керування
механізмами

-

Профорієнт
Фільм
Методичні
аційний
«Відпрацю
розробки
захід в
вання
уроків на
рамках
прийомів
теми
тижня
керування «Транспортув
будівельних
механізмам
ання і
професій
и
укладання
майстер
мостового вантажів в на
клас
крану»
піввагони,
платформи і "Піднімання
,
автомашини
перенесення
козловими
та
кранами»,
«Відпрацюва опускання
вантажу
ння прийомів
баштовим
керування
краном",
баштовим

мостового
крану»

відкритий
краном при
підніманні та урок «Рубка
металу»
опусканні
піддонів з
цеглою»,
«Навантажен
ня і
розвантаженн
я
довгомірного
вантажу
баштовим
краном»,
«Керування
мостовими
кранами під
час
транспортува
ння
металобрухту
»,
«Відпрацюва
ння прийомів
керування
механізмами
мостового
крана при
навантажені і
розвантажені
вагонів з
металопрокат

ом»,
«Навантажен
ня та
розвантаженн
я вантажу
баштовим
краном з
автомашини
та
складування
на
складських
майданчиках
»,
«Відпрацюва
ння прийомів
при
транспортува
нні
пиломатеріал
ів козловими
кранами»,
«Транспортув
ання
козловими
кранами
вантажопідйо
мністю до
25т. сипучих
вантажів»,
«Відпрацюва

ння прийомів
керування
механізмами
кран балки
при
навантажені і
розвантажені
різного
вантажу»,
«Рубка
металу»,
Комплексно –
методичне
забезпечення
уроків
виробничого
навчання за
професією
«Машиніст
крана
(кранівник),
стропальник»
І курс в
електронному
вигляді
Куцук
Юрій
Миколай
ович
Сухініна
Наталія

Комплексно –
методичне

Профорієнт
аційний

Іванівна

Рева
Олена
Сергіївна

Міська секція
будівельників
"Якісне
професійне
навчання як
вирішальний
фактор
підготовки
конкурентноспр
оможного
робітника"
Доповідь

захід в
забезпечення
рамках
уроків
тижня
виробничого
навчання за будівельних
професій
професією
майстер
«Машиніст
клас
крана
(кранівник), "Піднімання
,
стропальник»
перенесення
ІІІ курс в
та
електронному
опускання
вигляді
вантажу
баштовим
краном",
Електроні Комплексно –
плакати з
методичне
спецтехнол забезпечення
огії
уроків
теоретичнчог
о навчання за
професією
«Машиніст
крана
(кранівник),
стропальник»
в
електронному
і
друкованому
вигляді

Чорнокур
Іван
Валентин
ович

Методична
розробка
уроку
виробничого
навчання
«Збірка
нероз’ємних
з’єднань»

Федорова
Вікторія
Володим
ирівна

Координація методичної направленості професій гарячої обробки металів:

Відкритий
урок «Збірка
нероз’ємних
з’єднань»

Донецьки
й
інститут
післядипл
омної
освіти
інженерн
о–
педагогіч
них
працівник
ів

Робота методичної комісії проходила згідно плану і була спрямована на поглиблення фахових знань , підвищення професійної
майстерності й компетентності, а також на освоєння інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання майстрами
в/н та викладачами спец предметів а також на досягнення загальної мети:
Формування якіснонового рівня підготовки кваліфікованих, професійно мобільних та конкурентоспроможних фахівців на основі
сучасних педагогічних технологій.
До початку навчального року було проведено:
1. Розгляд, узгодження та затвердження навчальних планів та програм.
2. Організація роботи кабінетів та майстерень.
3. Розгляд, узгодження та затвердження директорських контрольних робіт з предметів професійно – теоретичної підготовки, білетів
(тестів) ДКА , переліки перевірочних робіт, тем дипломних робіт випускних груп.
Основні напрямки роботи методичної комісії :
Науково – теоретична діяльність:
_ В якості атестаційної роботи головою методичної комісії , викладачем спецтехнології Будикою С.В. розроблено Навчально методичний комплекс
«Викладання предмету матеріалознавство»
для учнів з професії Електрогазозварник терміном навчання 1 рік - де застосовано комплексно – методичне забезпечення
предмету з впровадженням регіонального компоненту;
- Друкований матеріал у виданні КПБЛ «Методичний день» , назва публікації «Актуальність та доцільність застосування
регіонального компоненту при вивченні предмета: «Матеріалознавство» в професію «Електрогазозварник»- Викладач
спецтехнології Будика С.В., «Технологія зварювання з використанням комп’ютера »- майстер в/н Грива Л.П.;
- Майстрами в/н створено КМЗ з професій: «Електрогазозварник - Васильцун М.Ю. (2-3 розряд);Шевченко М.І. (2-3
розряд), Мисник О.М (2розряд);
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»»Онаць Ю.Ю., Протоцька А.М. (2розряд), Литвин Н.В., Сурнін Є.В. (2-3розряд);
- Майстер в/н ГриваЛ.П розробила професійний каталог з професії «Електрогазозварник».
- Викладачами спецтехнології Будикою С.В. та Сурніною Л.І. створені і постійно оновлюються блоги для забезпечення
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.
Методична практико-орієнтована діяльність:
Методична комісія з гарячої обробки металу прийняла активну участь

у міській конференції з технічної творчості , що відбулася у листопаді місяці на базі КПБЛ:
- були представлені найкращі роботи гуртків з технічної творчості «Вогник» - керівник викладач спецтехнології Будика
С.В. та «Фахівець» - - керівник викладач спецтехнології Сурніна Л.І. ;
- керівники гуртків виступили з доповідями («Психологія і методи технічної творчості зорієнтованої на регіональний
компонент»- БудикаС.В., «Актуальність та проблеми технічної творчості в системі ПТО»- Сурніна Л.І. ) та
представленням нових робіт( печі для обігріву типу «буржуйка», зварний міст) ;
- на засіданні міської методичної секції з креслення на базі КПБЛ викладач Будика С.В. виступила з доповіддю
«Інноваційні методи викладання креслення в ПТНЗ»;
Діагностико-корекційна діяльність:
Викладачем спецтехнології Будикою С.В. розроблено пакет виробничих ситуацій з використанням регіонального
компоненту які були використані при проведенні міського конкурсу з професії Електрогазозварник серед учнів ПТНЗ;
Також викладач Будика С.В. розробила тести для застосування ПК з професії Електрогазозварник , що були застосовані
при проведенні конкурсу професійної майстерності серед майстрів в/н з названої професії;
Практичну частину для конкурсу фахової майстерності розробив і підготував майстер в/н Онаць Ю.Ю.;
В грудні місяці серед майстрів в/н з професії Електрогазозварник був проведений конкурс з фахової майстерності , за
результатами якого І місце зайняв Сурнін Є.В, ІІ місце – Онаць Ю.Ю., ІІІ місце – Грива Л.П.;
- Також майстер в/н Онаць Ю.Ю. приймав участь у міському конкурсі фахової майстерності серед майстрів в/н з професії
Електрогазозварник , де зайняв 4 місце серед 8 учасників.
Викладачі спецтехнології Будика С.В. та Сурніна Л.І вчасно надали учням чіткі вимоги до дипломних робіт , їх зміст та теми,
також включили в тематику дипломних робіт регіональний компонент та реальні дипломні роботи.
Використання різних організаційних форм роботи
Викладачами спецтехнології Будикою С.В.та Сурніною Л.І. створені і постійно оновлюються блоги для забезпечення
інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання.
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

№
з/п
1.
2.

Назва заходу
Випуск
тематичних
присвячених професії
переможці групи : № 5, №3
Читацька конференція

Таблиця № 2 Заходи, підготовлені до тижня зварника
Відповідальний
стіннівок Викладачі
Майстри В/н
Викладач спецтехнології
Сурнінв Л.І.,
майстер в/н гр..№11 Мисник
О.О.
Викладач спецтехнології
Будика С.В.,
майстери в/н гр.. гр..№5 Грива
Л.П., Миснк О.М. гр. №11
Майстри в/н гр..№2
Сурнін Є.В., гр..№5
Литвін Н.В.
Майстри в/н гр..№3
Онаць Ю.Ю.,
Протоцька А.М.

3.

Позаурочний
захід:
«Актуальність
інтеграції
професії
зварник
в
Криворізькому промисловому регіоні»

4.

Бінарний майстер – клас: «Презентація
КМЗ»

5.

Конкурс серед учнів ,
номінація : «Газове зварювання »
І частина : робота над тестовими
завданнями за комп’ютером,
ІІ частина практичне завдання за
прикладом майстер – класу майстра
виробничого навчання.
Відкрите засідання гуртка технічної Викладач спецтехнології
творчості «Фахівець»
керівник гуртка «Фахівець»
Сурнінв Л.І.

6.

,

Згідно планування проводилися засідання методичної комісії;
Секція з гарячої обробки металів прийняла активну участь у проведенні профорієнтаційного заходу 30.04.2014 року на

базі Криворізького професійного будівельного ліцею , де були представлені роботи гуртків технічної творчості та реальні
дипломні роботи , проведена презентація кабінету спецтехнології , проведено майстер-клас з контактного й дугового
зварювання в зварювальній майстерні.
Також постійно , за складеними графіками проводилися консультації до предметів та роботи над дипломними роботами.
Постійно проводився огляд новинок технічної інформації, інформаційних технологій , новітніх концепцій , педагогічних
інновацій, підготовка доповідей і виступ з ними.
Щодо роботи з молодим спеціалістом майстром в/н Васильцуном М.Ю. – постіно проводилася навчаюча та
корегуючи робота .
Постійно проводився аналіз успішності учнів згідно директорських контрольних робіт, поетапних атестацій , та відповідна робота
щодо усунення виявлених помилок ( індивідуальні та додаткові заняття та ін..)

Координація методичної направленості електротехнічних професій
Протягом 2014 – 2015 навчального року членами методичної комісії була проведена наступна робота:
Розроблені, розглянуті та узгоджені переліки навчально- виробничих робіт згідно навчальних планів та программ,поурочно –
тематичні плани , розроблені, розглянуті та узгоджені теми випускних кваліфікаційних іспитів для учнів випускних груп, 95 %
яких мають регіональний компонент, переліки перевірочних робіт, завдання до директорських контрольних робіт з предметів
«Спецтехнологія», «Спецтехнологія (ЕСУРП)», «Електроматеріалознавство», «Читання креслення», «Охорона праці»,
«Електротехніка», «Електротехніка з основами промелектроніки», білети до ДКА з предмету «Спецтехнологія» на 3 та 4
розряди.Було проведено аналіз успішності учнів згідно директорських контрольних робіт
Члени методичної комісії приймали участь в обласних конкурсах:
- До обласного віртуального конкурсу фотографій «Я і моя професія»
викладач Бісик Н.С. підготувала фото «Будні електрослюсаря». Брали участь в ліцейних та міських семінарах, практикумах,
засіданнях методичної комісії:
- Майстер в/н Шевченко М.І. та викладач Бісик Н.С. прийняли участь у конкурсі на кращий енергоефективний проект,
розроблений учнями професійно – технічних навчальних закладів міста;
- Викладач Бісик Н.С. прийняла участь у регіональній виставкі технічної творчості "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!";

- Викладач Бісик Н.С. та майстер в\н Шевченко М.І. прийняли участь у семінарі-тренінгу з професійно-теоретичної підготовки
будівельного профілю;
- Викладач Бісик Н.С. та майстер в\н Шевченко М.І. прийняли участь у семінарі-презентації для майстрів виробничого навчання
з енергетичних професій ПТНЗ міста за темою: «Впровадження інтерактивних методів навчання та розвиток технічної творчості
учнів при професійній підготовці»;
- Викладач Бісик Н.С. приймала участь у у міській конференції «Технічна творчість та раціоналізаторська діяльність учнів»;
- Під час проведення дня відкритих дверей КПБЛ для випускників шкіл майстри та викладачі позиціонували професію
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування». Майстер в/н Шевченко М.І. провела тестовий контроль знань;
майстер в\н Миснік О.О. провела майстер – класс «Підключення джерел світла»; викладач
Зікунова Т.В. презентувала
технічну творчість випускників ліцею; викладач Бісик Н.С. презентувала професію електрослюсарів.
В рамках тижня професії проводились відкриті заходи:
- Викладач Бісик Н.С. провела відкритий урок «Обслуговування електродвигунів» з предмету спеціальна технологія
- Майстер в/н Миснік О.О. провела позаурочний захід з енергозбереження
- Майстер в/н Шевченко М.І. та викладач Бісик Н.С. провели конкурс фахової майстерності серед учнів професії
«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування»
В рамках тижня з охорони праці викладач Зікунова Т.В. провела наступні заходи:
- Відкритий урок з охорони праці «ПМД при ураженні електричним струмом»
- Позаурочний захід з охорони праці «Електробезпека»
.Протягом року члени м/к друкувалась на шпальтах ліцейного видання «Методичний день»:
- Викладач Зікунова Т.В. надрукувала статтю «Електротехніка у повсякденному житті»
- Майстер в\н Миснік О.О. надрукувала статтю «Енергозбереження»
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. закінчила курси дистанційного навчання «Електронне портфоліо – індивідуальна траєкторія успіху
педагога» НМЦ ПТО Дніпропетровської області
15.Розпочато роботу по впровадженню дистанційного навчання в КПБЛ: майстри в\н Шевченко М.І. та Миснік О.О.,викладачі
Бісик Н.С. та Зікунова Т.В. створили навчальні блоги. Звіт про роботу представлено в Таблиці №3

Таблиця 3 Звіт голови МК електротехнічного циклу
про роботу комісії за 2014 – 2015 н.р.

ЗВІТ
голови методичної комісії електротехнічного циклу
про роботу комісії за 2014 – 2015 н.р.
№
п\
п

ПІБ

1
1

2
Бісик
Наталя
Сергіївна

Участь в
Участь в
обласних, училищних
та міських
міських
конкурсах семінарах,
практикумах
,
виставках , засіданнях
технічної методичної
комісії та
творчості
інші заходи
3
4
1. Участь у
1.
Регіональ семінарітренінг у з
на
виставка професійнотехнічної теоретичної
творчості підготовки
будівельног
"Наш
о профілю
пошук і
творчість
2.Участь у
- тобі,
Україно!". семінаріпрезентації
для майстрів
2.
Конкурс
виробничого
навчання з
на
кращий
енергетични
енергоефе х професій

ЕЗН

5

Методичні
напрацювання

6
1.Розробка уроку
1.
Електронне «Електричні схеми»
з предмету
КМЗ з
«Читання
предмету
креслень», професія
«Читання
креслень»,
«Електрогазозварни
к; електрослюсар,
професія
«Електрогаз слюсар, черговий та
з ремонту
озварник;
електрослю устаткування»
сар, слюсар,
черговий та 2. Розробка уроку
«Обслуговування
з ремонту
устаткуванн електродвигунів» з
предмету
я»
спеціальна
2.Сайт
технологія

Відкриті
уроки,
виховні
заходи,
майстеркласи

Публікації

7
1.Відкрити
й урок
«Обслугов
ування
електродв
игунів» з
предмету
спеціальна
технологія
в рамках
тижня
професії
електросл
юсарів

8

2. Конкурс
фахової

Курси
підвищенн
я

Курси
дистанцій
ного
навчання
«Електрон
не
портфоліо
–
індивідуал
ьна
траєкторія
успіху
педагога»
НМЦ ПТО
Дніпропет
ровської
області

ктивний
проект,
розроблен
ий
учнями
професійн
о–
технічних
навчальни
х закладів
міста
3.
Віртуальн
ий
конкурс
фотографі
й «Я і моя
професія»

ПТНЗ міста
за темою:
«Впровадже
ння
інтерактивн
их методів
навчання та
розвиток
технічної
творчості
учнів при
професійній
підготовці».

викладача
спецтехноло 3.Положення про
проведення
гії
конкурсу фахової
майстерності серед
учнів професії
«Електрослюсар
(слюсар) черговий
та з ремонту
устаткування»

3. Участь у
міській
конференції
«Технічна
творчість та
раціоналізат
орська
діяльність
учнів».

3.Вікрити
й урок з
предмету
«Читання
креслень»
в рамках
засідання
міської
секції

4.Участь у
дні
відкритих
дверей
КПБЛ
2.

Зікунова

1. Участь у

майстерно
сті серед
учнів
професії
«Електрос
люсар
(слюсар)
черговий
та з
ремонту
устаткуван
ня» в
рамках
тижня
професії
електросл
юсарів

1.Електронн 1.Розробка уроку з

1.Позауро

1.Стаття в

Тетяна
Василівна

дні
відкритих
дверей
КПБЛ
2.Участь у
тижні з
енергозбере
ження
3.Тиждень з
охорони
праці

і плакати з
енергозбере
ження
2.Блог
викладача

охорони праці
«ПМД при ураженні
електричним
струмом»

чний захід
з
енергозбер
еження в
рамках
тижня з
енергозбер
еження
2.Позауро
чний захід
з охорони
праці
«Електроб
езпека»в
рамках
тижня з
охорони
праці
3.Відкрити
й урок з
охорони
праці
«ПМД при
ураженні
електричн
им
струмом»

ліцейному
виданні
«Методич
ний день»
«Електрот
ехніка у
повсякден
ному
житті»,
грудень

1
3.

2
Миснік
Олена
Олександрі
вна

3

5
Участь у дні
відкритих
дверей
КПБЛ

7
1.Розпочато
роботу над
створенням
електронног
о КМЗ з
професії
«Електросл
юсар
(слюсар)
черговий та
з ремонту
устаткуванн
я» 4 розряд
(108 год, 11
тем):
- плани
уроків;
- контрольні
завдання;
- охорона
праці;
- електронні
плакати;
відеоматеріа
л
2.Блог

8
1.Розробки уроків
в/н
«Вимірювання
електричних
величин»
2.Розробка
позаурочного
заходу з
енергозбереження

9
1.Позауро
чний захід
«Енергозб
ереження»
в рамках
тижня
професії

10
Стаття в
ліцейному
виданні
«Методич
ний день»
«Енергозб
ереження»

11

майстра
виробничог
о навчання

1
4.

2
Шевченко
Марія
Іванівна

3
Конкурс
на
кращий
енергоефе
ктивний
проект,
розроблен
ий
учнями
професійн
о–
технічних
навчальни
х закладів
міста

5
1. Участь у
семінарітренінг у
професійнотеоретичної
підготовки
будівельног
о профілю

8
1.Розпочато Положення про
роботу над проведення
створенням конкурсу фахової
електронног майстерності серед
учнів професії
о КМЗ з
«Електрослюсар
професії
«Електросл (слюсар) черговий
та з ремонту
юсар
устаткування»
(слюсар)
черговий та
2.Участь у
з ремонту
семінаріпрезентації устаткуванн
для майстрів я» 3 розряд
виробничого (108 год, 11
тем):
навчання з
енергетични - плани
уроків;
х професій
ПТНЗ міста - контрольні
завдання;
за темою:
«Впровадже - охорона
праці;
ння
інтерактивн - електронні
плакати;
их методів
навчання та -

9
10
Конкурс
фахової
майстерно
сті серед
учнів
професії
«Електрос
люсар
(слюсар)
черговий
та з
ремонту
устаткуван
ня» в
рамках
тижня
професії
електросл
юсарів

11

розвиток
технічної
творчості
учнів при
професійній
підготовці».
3.Участь у
дні
відкритих
дверей
КПБЛ

відеоматеріа
л
2.Блог
майстра
виробничог
о навчання

Координація методичної направленості професій «Кухар, кондитер» «Продавець продовольчих товарів,
контролер-касир»
Протягом 2014 – 2015 навчального року членами методичної комісії була проведена наступна робота:
Розроблені, розглянуті та узгоджені завдання до директорських контрольних робіт з предметів «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства», «Устаткування ПГХ», «Організація виробництва та обслуговування»,
«Гігієна та санітарія виробництва», «Фізіологія харчавання»
“Товарознавство продовольчих товарів” ,”Організація та технологія торговельних процесів ” ,“Техніка та механізація
торговельних розрахунків ”, “Товарознавство непродовольчих товарів ”, білети до ДКА з предмету «Технологія
приготування їжі з основами товарознавства» на 3 та 4 розряди.
Члени методичної комісії приймали участь в обласних конкурсах:
- До обласного віртуального конкурсу фотографій «Я і моя професія»
викладач Стецишина О.В. підготувала фото «Робочі будні кухаря»
Приймалась участь в училищних та міських семінарах, практикумах, засіданнях методичної комісії:
- Майстери в/н Пастернак Н.О,та викладач Стецишина О.В. прийняли участьу міській конференції «Технічна творчість
та раціоналізаторська діяльність учнів»;
- Викладач Стецишина О.В. та майстри в/н прийняли участь у регіональній виставці технічної творчості "Наш пошук і
творчість - тобі, Україно!";
- Під час проведення дня відкритих дверей КПБЛ для випускників шкіл майстри та викладачі позиціонували професію
«Кухар, кондитер». Були предсавлені роботи гуртка технічної творчості також були представлені варіації сервірування
столу і борошняні кондитерські вироби.
В рамках тижня професії проводились відкриті заходи:
- Майстер в/н Гришковська А.М. і Пастернак Н.О. провели майсер-клас серед першого і третьго курсів на тему “
Технологія приготування вінегретів”
- Майстер в/н Горобець Л.С. провела майстер-клас на тему: ” Технологія приготування суші”
В рамках тижня викладач Стецишина О.В. провела наступні заходи:
- Відкритий виховний захід на тему : “Шоколад це насолода чи солодка отрута”
Викладач Литвин Н.В. провела відкритий урок-ЛПЗ на тему: “Переробка свіжих плодових овочів”

Протягом року члени м/к друкувалась на шпальтах ліцейного видання «Методичний день»:
- Майстер в\н Пастернак :”Формування стійкого інтересу учнями ПТНЗ до обраної професії; педагогічна , доповідь:
“Використання інтерактивних методів навчання на уроках виробничого навчання”
- Майстер в\н Гришковська А.М. надрукувала статтю журналі “Профтехосвіта” на тему: ”Ділові ігри для кухарів”.
Майстер в\н Давидова Л.О.Розробка уроку на тему: «Технологія приготування н/ф для кондитерських виробів»
Майстер в\н Горобець Л.С. Розробка уроку на тему: «Технологія виготовлення тістечок і тортів»
Протягом навчального року членами метод. комісії проводилась робота по удосконаленню КМЗ з професії «Кухар,
кондитер”, “Продавець продовольчих товарів, контролер-касир”, майстром в/н Феоровою О.Ф. і майстром Качаловою
Н.П. були розроблені і створені банер з професії, та плакати..Викладач Стецишина О.В. була учасником майстер-класу
по приготуванню тортів і використанню кондитерської сировини виробника Zeelandia. З подальшим отриманням
сертифікату в перспективі.
Розпочато роботу по впровадженню дистанційного навчання в КПБЛ: майстри в\н Давидова Л.О, Пастернак Н.О.,
Горобець Л.С., Гришковська А.М.,Федорова О.Ф.,та ,викладачі Стецишина О.В. і Литвин Н.В. створили навчальні
блоги.

Таблиця 4 ЗВІТ
голови методичної комісії “Кухарів, кондитерів”
про роботу комісії за 2014 – 2015 н.р
ЗВІТ
голови методичної комісії “Кухарів, кондитерів”
про роботу комісії за 2014 – 2015 н.р
№
п\п

1

ПІБ

Участь в
обласних,
міських
конкурсах,
виставках
технічної
творчості
Стецишина Регіональна
О.В
виставка
технічної
творчості
"Наш пошук
і творчість тобі,
Україно!".
2.
Віртуальний
конкурс

Участь в
училищних та
міських семінарах,
практикумах,
засіданнях
методичної комісії
та інші заходи
Участь у міській
конференції
«Технічна
творчість та
раціоналізаторська
діяльність учнів».
4.Участь у дні
відкритих дверей
КПБЛ

ЕЗН

1. Електронне
КМЗ з
предмету
«Технологія
приготування
їжі», професія
«Кухар,
кондитер”
2.Електронні
плакати з
професії

Методичні
Відкриті
напрацювання уроки, виховні
заходи,
майстер-класи

1.Розробка
уроку
«Технологія
приготування
страв з
овочів»

Позаурочний
захід :”
шоколад це
насолода чи
солодка
отрута в
рамках тижня

Публікації

Стаття в
ліцейному
виданні
«Методичний
день» на тему
«Використання
ІКТ на уроках
теоретичного
навчання»

фотографій
«Я і моя
професія»
2

3

Пастернак Регіональна
Н.О.
виставка
технічної
творчості
"Наш пошук
і творчість тобі,
Україно!".
Створений
Створення
макету з
макаронних
виробів на
тему
«Українське
село»

Давидова
Л.О

3.Сайт
викладача
спецтехнології
1. Участь у дні
відкритих дверей
КПБЛ
2.Участь у тижні
професії
“Кухар ,
кондитер”

Створення 1. Участь у дні
макету з
відкритих дверей
макаронних КПБЛ
виробів на

1.Електронні
плакати з
професії
2.Блог
майстра в\н
3. Розроблені
муляжі
4. Створений
каталог з
професії
5. Створені
плакати, банер

1.Розробка
уроку з
виробничого
навчання :
«Технологія
приготування
заправних
супів»,
“механічна
кулінарна
обробка
риби”

2.Блог
майстра в\н
3. Розроблені
муляжі

1.Розробка
уроку з
виробничого
навчання :

1.Позаурочний
захід :”
шоколад це
насолода чи
солодка
отрута в
рамках тижня

Стаття в
ліцейному
виданні
«Методичний
день»
”Формування
стійкого
інтересу учнями
ПТНЗ до
обраної
професії;
педагогічна ,
доповідь:
“Використання
інтерактивних
методів
навчання на
уроках
виробничого
навчання
Виховний
Розробка уроку
захід на
на тему:
тему:”Різдвяна
«Технологія
вечеря”
приготування

тему
2.Участь у тижні
«Українське професії
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Загальноосвітня платформа методичної роботи ліцею
Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін працювала відповідно до плану роботи, який було складено
на основі єдиного плану ліцею, індивідуальних планів викладачів.
Методична комісія протягом року продовжувала працювати над методичною проблемою ««Впровадження
інноваційних технологій під час теоретичного навчання».
Кожен член м/к брав участь у засіданні міських методичних секцій .
В І семестрі були розглянуті та затверджені поурочно-тематичні плани,план роботи кабінету,графіки предметних
гуртків та додаткових занять, графіки консультацій. Зроблений аналіз роботи м/к за минулий рік та затверджений план
на 2014-2015 н.р.
В І семестрі було здійснили::
- проведення зрізових контрольних робіт за курс середньої школи та розроблені заходи, щодо ліквідації початкового
рівня знань;
- проведення внутріліцейної олімпіади,
- проведення мовно-літературного конкурсу імені П.Яцика та літературного конкурсу Т.Г.Шевченка,
- проведення директорських контрольних робіт.
- проведення ККР з предметів «Українська мова», «Основи правових знань»
В ІІ семестрі було проведено:
- ДПА. В цьому році ДПА здавали з української мови (переказ);
- проведення директорських контрольних робіт та звіт якості успішності з предметів;
- здача перспективних планів на 2015-2016 н. р.;
- участь у проведенні творчих звітів викладачів;
- підбиття підсумків навчання за 2014-2015 н.р. Аналіз якості та успішності учнів;
- виконання плану профорієнтаційної роботи
- участь у інноваційних проектах.
У 2014-2015 н.р. відповідно до плану роботи м/к суспільно-гуманітарних дисциплін були проведені:
1) Тиждень української мови та літератури «Почуй нас,Кобзаре» (09.03.15 -13.03.15)
2) Тиждень суспільно-гуманітарних дисциплін (світова література, історія) «А слово долине через віки» (16.02.1520.02.15)
3) Тиждень англійської мови «Подорожі» ( 18.05.15 – 22.05.15)

4) У рамках предметних тижнів викладачі провели відкриті уроки (виховні заходи): Грошева О.В. позаурочний захід
«Ми пам’ятаємо тебе, Кобзарю, крізь століття»; Комісар О.В. відкритий урок «Проблематика оповідання «451
градус за Фаренгейтом» (для учнів ІІ курсу), Гончаренко Т.Ю. відкритий урок«Причини Холодної війни» (для
учнів ІІ курсу); Мальцева Т.О. «Світ навколо нас» (для учнів І курсу), Лукіянчук Н.Б. «Подорож за кордон» (для
учнів І курсу). 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, 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.
У листопаді 2014 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 Жуган П.. зайняла ІІІ місце з історії у
ІІ турі Всеукраїнської олімпіади, яки проходив в онлайн-режимі ,
- проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені П.Яцика та конкурсу Т.Г.Шевченка. Як результат
- учень групи № 4 Федоряка Валентин виборов І місце у конкурсі Т.Г.Шевченка, що відбувся у
м.Дніпропетровську.
- Грошева О.В., Комісар О.В., Мальцева Т.О. та Лукіянчук Н.Б. є членами Молодіжної ради КПБЛ
Викладач англійської мови Мальцева Т.О. є креативним редактором журналу КПБЛ
Методична комісія природничо – математичних дисциплін працювала відповідно плану роботи, який було складено
на основі єдиного плану ліцею, індивідуальних планів викладачів.
Згідно міського плану, кожен член м/к брав участь у засіданні міських методичних секцій.
В І семестрі були розглянуті та затверджені поурочно-тематичні плани, план роботи кабінету,графіки предметних
гуртків,графіки консультацій та додаткових занять. Зроблений аналіз роботи м/к за минулий рік та затверджений план на
2015-2016 н.р.
Були проведені такі заходи:
- проведення зрізових контрольних робіт за курс середньої школи та розроблені заходи, щодо ліквідації початкового
рівня знань;
- проведення І туру Всеукраїнської олімпіади.

- проведення директорських контрольних робіт;
Згідно плану, з. З 24.11.2014-28.11.2014 р. проходив предметний тиждень. По закінченню тижня був зроблений звіт
та оформлений у відповідній формі.
В ІІ семестрі було заплановано і проведено:
- проведення ДПА. В цьому році ДПА здавали учні з таких предметів: математика, фізика, хімія;
- проведення директорських годин та звіт якості, успішності для учнів І курсу;
- задача перспективних планів на 2015-2016 н.р.;
- аналіз методичної комісії за 2014-2015 та план на наступний рік;
- виконання плану профорієнтаційної роботи.
Досягнення викладачів за рік:
1.Кононенко С.С.
- участь у проекті по екології «Глобальні екологічні проблеми Криворіжжя»
- оформлення стенду «Обережно гриби»
3.Явтушенко О.М.
1. Конкурс з веб-дизайна , назва роботи «Неймовірні винаходи 20-х років ХХ століття», учениця групи №2 Мельник
Вікторія
2. Конкурс з комп’ютерного моделювання та верстання, назва роботи «УКРАЇНА ЄДИНА», учениця групи №4
Карпова Анна
3. Інтернет-олімпіада з офісного програмування, учениця групи №2 Мельник Вікторія
4. Конкурс комп’ютерної графіки та анімацій, назва роботи колаж «Книга рецептів», учениця групи №4 Карпова
Анна
5. Міський конкурс знавців інформатики, учень групи №10 Давиденко Андрій, 3 місце
4. Юрченко В.П повністю ігнорував роботу методичної комісії
Протягом 4 років в роботі методичної служби було досягнуто:
1. Ствердження необхідності імплементації методичної функції у виробничий, навчальний, управлінський та
виховний процес.

2. Побудова іміджу та впровадження ділової активності через якісну спільну роботу з Криворізьким міським
методичним центром ПТО у проведенні методичних секцій
3. Започаткування конкурсної роботи – за 4 роки провели 4 конкурси фахової майстерності ( 2 з майстрами в/н;
2 з учнями)
4. Започаткували розбудову руху технічної творчості в ліцеї
5. Ввели в роботу функціонування творчих практичних звітів серед майстрів в/н за результатами року
6. Схвалили обласною методичною радою роботи педагогів, що атестуються
7. Нас знають на шпальтах освітніх видань - бібліотека «Шкільний світ», «Профтехосвіта»;
8. Завдяки проведеному всеобучу комп’ютерної грамотності майстри в/н створили оновлене КМЗ уроків в/н за
професіями: «Електрогазозварник», «Машиніст крана, (кранівник), стропальник», «Продавець продовольчих
товарів», майстри стали блогерами.
9. Провели ліцейні конкурси:
- Кращий інноваційний урок в системі ПТО;
- Краща методична розробка уроку в/н з елементами інновації;
- Огляд конкурс навчальних кабінетів
- Професійна мобільність та компетентність голови методичної комісії
10.Створили 5 збірок відеоматеріалу з конкретної професії, що готує ліцей
11.Створили 6 професійних банерів з конкретної професії
12.Набули результатів для роботи експериментальної лабораторії Інституту ПТО НАПН України з теми:
«Модернізація змісту професійної освіти навчання кваліфікованих робітників будівельної галузі» на базі
КПБЛ (2013-2017 рр..)
13.Випустили 48 номерів «Методичного дня»
14. Довели ефективність методичної вертикалі Голова МР-директор – старший майстер - методист – голова МК –
педагог (майстер в/н, викладач). Тим самим впровадили в роботу методичний менеджмент і аудит.
Організація та проведення навчально-виробничої роботи (старший майстер Рева О.С.) за 2014-2015н.р.
Головну мету, яку ми завжди ставили і ставимо перед собою - підготувати компетентних, конкурентоспроможних
фахівців для будівельної галузі. Запорукою було і залишається якісне і в повному обсязі виконання навчальних планів та
програм.

Протягом 2014-2015н.р. зусилля педагогічного колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів
підвищення результативності навчально-виробничої, науково-методичної діяльності ліцея та здійснення намічених
стратегічним та річним планами показників його розвитку.
У виробничому навчанні конкретизуються і на практиці реалізуються всі знання, уміння і навички, отримані
учнями при вивченні інших навчальних предметів, що визначає особливе місце і роль виробничого навчання в загальній
структурі навчально-виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.
Для здійснення виробничої діяльності в ліцеї використовуються 10 навчально-виробничих майстерень, оснащених
спеціальним обладнанням, інструментами, пристроями, приладдям, матеріалами, зразками.
Навчальні майстерні та лабораторії ліцею - це навчальний підрозділ для проведення уроків виробничого навчання,
позакласних і факультативних занять. Це спеціально обладнані приміщення, які забезпечують організацію виробничої
діяльності учнів і майстрів виробничого навчання. Вся робота здійснюється за допомогою комплексного використання
всієї матеріально-технічної і дидактичної бази, наявної в майстернях, лабораторіях.
Важливим показником виробничого навчання є якісне виконання плану виробничої діяльності. Аналіз виробничої
діяльності показує рівність надходжень від виробничого навчання в майстернях ліцею порівняно з минулим роком, але
зменшення від виробничої практики, тому в планах на наступний рік збільшення цього показника. Завдяки спонсорській
допомозі було виконано ремонтних робіт будівель і приміщень ліцею на суму 14262,50грн.
Робота по створенню та поліпшенню навчально-матеріальної бази у відповідності до вимог державних
стандартів
Складовою частиною плану модернізації майстерень ліцею в 2014-2015н.р. є оновлення матеріально-технічної
бази всіх майстерень та створення оновленого комплексно-методичного забезпечення професій. Цей проект
розрахований на 2 роки, за цей рік були створені:
- допрацьована діюча модель козлового крана з панорамою металобази,
- виготовлена діюча модель анемометра,
- виготовлені робочі стенди (8шт.),
- розроблені та виготовлені банери в майстерню кранівників (2шт.),
- виготовлені моделі клещових захоплювачів,
- виготовлені зразки плетіння вузлів на стропах,
- створений професійний каталог по штукатурним роботам.

При підготовці до 2014-2015 н.р. та в процесі експлуатації будівлі, інженерного обладнання проведено ряд
ремонтно-будівельних робіт з метою ефективного використання, оновлення та збереження матеріально-технічної бази :
Навчальний блок:
- Ремонт коридору між навчальним та виробничим блоком та вирівнювання підлоги цементною стяжкою
- Ремонт кабінету електротехніки №24
- Ремонт кабінету спецтехнології кухарів №14
Виробничий блок:
- Ремонт майстерні кранівників (пофарбували стіни, стелі, виготовили гіпсокартонні перегородки, виготовили та
уклали гіпсову плитку)
- Замінили замки в майстернях
- Виготовили та встановили металеві двері в майстерню штукатурів, лицювальників-плиточників, малярів
- Повна заміна освітлення в майстерні кранівників та будівельників
- Ремонт майстерні будівельників (пофарбували стіни, стелі, виготовили гіпсокартонні конструкції на вікнах,
виготовили та уклали гіпсову плитку, виконали декоративне опорядження гіпсокартонних конструкцій – об,ємні
рисунки, виготовили гіпсокартонні кабіни для відпрацювання малярних робіт, виготовили куби з гіпсокартону для
додаткового освітлення робочих місць)
- Придбали меблі в майстерню будівельників (робоче місце майстра, шафи для документації та конференц-стіл)
В цьому році ввели в практику попереднє проектування майстернь в 3Д програмі, щоб обрати найвдаліші рішення
ремонтних робіт. У новому форматі спроектовані майстерні будівельників та кранівників, 80% ремонтних робіт вже
виконані. На черзі зварювальна та електромонтажна майстерні.
Для сталої роботи ліцею в новому навчальному році планується: завершення облаштування майстерні з підготовки
за професією «Штукатур, маляр» та подальші ремонти навчальних кабінетів та поверхів.
Робота із потенційними роботодавцями, замовниками робітничих кадрів
Колектив ліцею протягом декількох років тісно співпрацює з роботодавцями, підприємствами різних форм
власності й підпорядкування, іншими зацікавленими партнерами з метою підвищення якості професійної підготовки
кваліфікованих робітників, адаптації випускників на новому робочому місці у нових економічних умовах.
Загальна кількість соціальних партнерів, які активно співпрацювали з ліцеєм з питань проходження виробничої
практики – 35 підприємств міста. Найбільш активними у прийомі учнів ліцею на виробничу практику були: ПАТ

«Криворізький завод гірничого обладнання», ПАТ «Електромашпромсервіс», ПАТ «Криворіжіндустрбуд», ТОВ
«Криворіжелектромонтаж», ТОВ «Монтажспецконструкція», ПП «Світекс», ПАТ «Криворіжспецремтранс» та інші.
Виробнича діяльність ліцею має на меті підвищення ефективності роботи педпрацівників з соціальними
партнерами щодо додержання умов договорів на професійну підготовку та проходження виробничої практики
відповідно до чинного законодавства; розширення переліку послуг, що можуть бути наданими учнями ліцею,
адміністрування та обслуговування населення з метою збільшення доходів від виробничої діяльності та використання їх
на розвиток навчально-матеріальної бази; додержання плану розвитку на наступний навчальний рік з метою поліпшення
стану навчальних майстерень та оснащення їх сучасним обладнанням.
Організація та проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики у відповідності до вимог
державних стандартів ПТО
Протягом 2014-2015 н.р. всі майстри виробничого навчання працювали згідно з планом роботи на 2014-2015
навчальний рік за такими напрямками:
- Якість проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики;
- Виконання особистих планів методичного та матеріально-технічного забезпечення.
У навчально-виробничому процесі широко застосовується сучасна мультимедійна комп’ютерна техніка, завдяки
чому започаткували створеня комплекту електронних інструкційно-технологічних карток, які успішно демонструються
на уроках виробничого навчання.
Уроки виробничого навчання та майстер-класи на високому методичному рівні проводила майстер виробничого
навчання Балевич С.В., на достатньому рівні – Сухініна Н.І., Куцук Ю.М., Васильєва І.А., Чорнокур І.В., Васильцун
М.Ю. Якісно проводився контроль виробничої практики, щоденники учнів велися своєчасно, акуратно.
Особисті плани методичного та матеріально-технічного забезпечення професій майстри виробничого навчання
виконали в повному обсязі.
На високому методичному та професійному рівні виконували методичні розробки майстри професії «Машиніст
крана (кранівник), стропальник».
Що стосується виробничої практики – були розроблені графіки перевірки проведення інструктажів на
підприємствах майстрами в/н. Перевірені такі підприємства: ТОВ «Монтажспецконструкція», ПАТ «Дізельсервіс», ПАТ
«Кривбасремонт», ПАТ «Криворіжспецремтранс» та інші. Також виконані акти обстеження робочих місць.
Активно працювали по поповненню комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання майстри
виробничого навчання: Балевич С.В., Васильєва І.А., Сухініна Н.І., Куцук Ю.М., Васильцун М.Ю. Майстри виробничого

навчання Федорова В.В., Чорнокур І.В. повністю відремонтували та відновили майстерні будівельників та машиністів
крана (І корпус).
За результатами участі у виставках технічної творчості були відмічені такі професії: в достатній кількості і в
цікавих розробках були надані експонати професії опоряджувальників та кранівників (майстри в / н Балевич С.В.,
Сухініна Н.І., Чорнокур І.В.).
Робота з охорони праці у 2014/2015 навчальному році була спрямована на забезпечення здорових і безпечних
умов праці, проведення навчально-виховного процесу й запобігання травматизму його учасників.
На початок 2014/2015 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять
у кабінетах та майстернях, дозвіл СЕС на експлуатацію харчового блоку, паспорт готовності системи теплопостачання.
З метою організації відповідної роботи по ліцею було видано накази:
- від 28.08.2014 № 91-ОД «Про організацію роботи з питань охорони праці КПБЛ»;
- від 28.08.2014 № 90 –ОД «Про призначення відповідального за забезпечення справного стану та безпечної
експлуатації систем тепло споживання» ;
- від 28.08.2014 № 86 -ОД «На виконання Закону України «Про пожежну безпеку»;
- від 28.08.2014 № 87 -ОД «Про створення добровільної пожежної дружини»;
- від 28.08.2014 № 88 -ОД «Про створення комісії з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці»;
- від 28.08.2014 № 89 -ОД «Про призначення відповідального за пожежену безпеку»;
В наявності Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ліцею.
Згідно методичних рекомендацій щодо роботи з охорони праці в навчальних закладах в ліцеї створена служба охорони
праці, розроблено Положення про службу охорону 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 проводять вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями на початку навчального року;
реєструють його проведення в журналі загальноосвітніх дисциплін. Майстри виробничого навчання проводять
інструктажі перед початком роботи в виробничих майтернях. Для проведення вступного інструктажу з безпеки
життєдіяльності розроблена «Програма вступного інструктажу з питань безпеки життєдіяльності для учнів». Перед
початком зимових, літніх канікул, екскурсій, свят тощо, класні керівники та майстри виробничого навчання проводять
учням інструктаж з безпеки життєдіяльності з реєстрацією в журналі з безпеки життєдіяльності.

Первинні, позапланові, цільові інструктажі з безпеки життєдіяльності та охорони праці під час виробничого навчання
реєструються 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. Розроблено систему управління охороною праці в ліцеї.
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.
За 2014/2015 навчальний рік випадків травмування учнів під час навчально-виховного процесу та в побуті не було.
Щодо поточних ремонтних робіт:
- проведено косметичний ремонт гуртожитку двох поверхів;
- косметичний ремонт третього поверху учбового корпусу;
- ремонт покрівлі площею 520 кв.м.;
- поточний ремонт санвузлів в кількості 6 шт;
- реконструкція зупинки міського транспорту;
- заміна труб опалення в кількості 45 м;
- заміна труб холодного водопостачання в кількості 84 м;
- поточний ремонт переходу з АБК до учбового корпусу;
- облаштування та косметичний ремонт бомбосховища у підвалі гуртожитку;
- відремонтовано приміщення тиру;
- встановленні металеві двері пожарних виходів учбового корпусу;
- встановленні металеві двері на виходах до даху

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.
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.

