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ЗВІТ
виконуючого обов’язки директора О.О. Малахової
про організацію діяльності
Державного навчального закладу «Вільнянський професійний ліцей»
за 2018 – 2019 н. р.
1. Навчально-виробнича робота
Перехідний контингент на 2018-2019 навчальний рік склав 99 учнів, набір
- 25 учнів (30%). Контингент після закінчення набору 124 учні.
Випуск у гр.19СТу склав 13 учнів, з них попереднє працевлаштування 10
учнів, 2 планують продовжити навчання. Випуск у гр.17К4 склав 14 учнів, з
них попереднє працевлаштування 7 учнів, 2 планують продовжити навчання.
Випуск 27.06.2019 року склав 26 учнів гр.15Т3, з них попереднє
працевлаштування 15 учнів, 6 учнів планують продовжувати навчання, 3 –
ідуть на контрактну службу.
Протягом 2018-2019 н. р. було достроково випущено і присвоєно
відповідну кваліфікацію 2 учням ліцею, а саме:
-1 учень гр.16т2 (Швець О.О)
-1 учень гр.19Сту (Юдаков А.Є.)
За період 2018-2019 н.р. не відраховано жодного учня ліцею.
У 2018-2019 н. р. прийнято 10 заяв на чергову атестацію педагогічних
працівників Хмари А.В., Демянова А.Ф., Петрик С.В., Руденко Н.М.,
Похнатюка Р.Ю., Лактіонова А.В., Конька К.П., Панченка В.Ф., Малахової
О.О. За підсумками атестації: Панченку В.Ф., Малаховій О.О. – підтверджено
кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії»; Панченку В.Ф. – підтверджено
педагогічне звання «старший викладач», Конько К.П. – відповідає займаній
посаді та підтверджено 14 тарифний розряд; Лактіонов А.В. – відповідає
займаній посаді та підтверджено педагогічне звання «майстер виробничого
навчання першої категорії»; Похнатюк Р.Ю. – відповідає займаній посаді та
присвоєно 14 тарифний розряд; Петрик С.В. – присвоєно кваліфікацію
«спеціаліст І категорії»; Хмарі А.В., Демянову А.Ф., Руденко Н.М., Лактіонову
А.В., – підтверджено кваліфікацію «спеціаліст І категорії ».
Протягом 2018-2019 н. р. курсову перепідготовку пройшли 6 членів
колективу: Лактіонов А.В., Панченко В.Ф., Антонова О.М., Петрик С.В.,
Гузенко Т.С., Кусовський О.А.. Курсову підготовку з охорони праці пройшли
Малахова О.О., Вантєєва І.П.., Названова Л.О.
Організація уроків теоретичного і виробничого навчання здійснювалася
відповідно до робочих навчальних планів і програм затверджених
Департаментом освіти і науки Запорізької облдержадміністрації. Робочі
навчальні плани і програми у 2018 - 2019 навчальному році виконані в
повному обсязі.
В ІІ семестрі наші учні взяли участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності серед здобувачів освіти з професії «Кухар» (майстер в/н
Гузенко Т.С. учениця групи 18к3 Духонченко О., V місце) та участь в ІІ етапі
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Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів освіти з
професії «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва»
(майстер в/н Сєргєєв В.С. учень групи 15т3 Трофименко О., 13 місце).
Майстри виробничого навчання Гузенко Т. С. та Колодійчук Т. М. взяли
участь в обласному конкурсі на кращий навчальний фільм з професійно –
практичної підготовки «Урок майстра» серед закладів професійної освіти і
підготували десяти хвилинний відеоролик на тему: «Приготування
дріжджового тіста та виробів з нього».
Спільними зусиллями колективу було підготовлено роботу для участі у
десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019», як результат
маємо Диплом за активну участь у реформуванні національної системи освіти.
Згідно річного плану роботи були проведені внутрішньо - ліцейні
олімпіади з іноземної мови, математики, біології, української мови, фізики,
фізичної культури, інформатики, історії, географії, екології, хімії.
Учні ліцею взяли участь в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад , де показали наступні результати.
П.І.Б. учня
Курс
Предмет
Місце
П.І.Б. викладача
№
1

Трофименко Олександр

III

фізика

-

2
3
4

Волкова Любов
Левченко Альона
Боталов Денис

III
III
II

III
VIII
III

5
6

Колісник Анастасія
Рибалка Таїсія

III
III

географія
хімія
фізична
культура
біологія
історія

7

III
III
III

іноземна мова

8

Волкова Любов
Литвиненко Діана
Рибалка Таїсія

9

Волкова Любов

III

українська
мова
математика

VII
VII
-

1
0

Колісник Анастасія

III

екологія

IV
-

-

Петрик Світлана
Володимирівна
Мороз Ольга Василівна
Мороз Ольга Василівна
Кусовський Олександр
Анатолійович
Мороз Ольга Василівна
Добрянський Вадим
Віталійович
Дем’янов Анатолій
Феодосійович
Антонова Олена
Миколаївна
Малахова Олена
Олександрівна
Мороз Ольга Василівна

Також учні ліцею прийняли участь в обласних конкурсах: III (обласний)
етап XVIII Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, у II
(обласному) етап Мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т. Шевченка
У квітні 2019 року проведено «День відкритих дверей», який відвідали
учні 7-ти шкіл району, голова районної державної адміністрації Іванов Д.Ю.,
голова Вільнянської районної ради Салякін А.О..
Упродовж навчального року було проведено три тижні професійної
майстерності за професіями «Слюсар», «Кондитер», «Тракторист-машиніст с/г
виробництва»; три конкурси професійної майстерності серед учнів за
професіями «Слюсар», «Кондитер», «Тракторист-машиніст с/г виробництва».
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Проведено тижні «Фізики та астрономії», «Математики та інформатики»,
«Української мови та літератури, іноземної мови», «Фізичної культури»,
«Історії України», «Біології і хімії», «Тиждень БЖД», «Всеукраїнський
тиждень права». Переможці і учасники відзначені і нагороджені грамотами.
Своєчасно зареєстровані учні третіх курсів (гр.15Т3 та гр.18К3) на ДПА
у формі ЗНО. З української мови, показали наступні результати :
Загальна
Загальна
Кількість результатів ЗНО
кількість
випускникі
в 2018 2019 н.р.,
які
здобувають
повну
загальну
середню
освіту

кількість
випускників
2018 -2019
н.р., які взяли
участь у ЗНО

Високи
й
рівень

Достатні
й
рівень

Середні
й рівень

Початкови
й
рівень

44

41
0
1
16
24
з математики, показали наступні результати :
Загальна
Загальна
Кількість результатів ЗНО

кількість
випускників
2018 -2019
н.р., які
здобувають
повну
загальну
середню
освіту

кількість
випускникі
в 2018 2019 н.р.,
які взяли
участь у
ЗНО

Високи
й
рівень

Достатні
й
рівень

Середні
й рівень

Початкови
й
рівень

15
14
0
0
8
6
з історії України, показали наступні результати :
Загальна
Загальна
Кількість результатів ЗНО

Не
склал
и

0

Не
склал
и

0

кількість
випускникі
в 2018 2019 н.р.,
які
здобувають
повну
загальну
середню
освіту

кількість
випускників
2018 -2019
н.р., які взяли
участь у ЗНО

Високи
й
рівень

Достатні
й
рівень

Середні
й рівень

Початкови
й
рівень

Не
склал
и

44

27

0

2

23

2

0

Протягом 2018 - 2019 року пройшли виробничу практику учні 6-ти груп ліцею
(15Т3, 19СТУ, 17Т1, 16т2, 17к4, 18К3) і отримали відповідні кваліфікації.
Упродовж року проводилися контрольні зрізи знань з предметів
загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки серед учнів І –ІІІ курсів.
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Професійно-практична підготовка здійснювалась у навчальних майстернях:
слюсарній, ремонту автомобілів, пункту технічного обслуговування; в
лабораторіях: кухня – лабораторія з дегустаційним залом, сільськогосподарських
машин, правил дорожнього руху, будови та експлуатації вантажних автомобілів
та причепа; навчальних полігонах: пост технічного налагодження машин,
маневрового майданчика для вправ з початкового водіння, майданчика для
практичного
оволодіння
навичками
з
керування
тракторами
та
сільськогосподарськими машинами; безпосередньо на робочих місцях
підприємств.
З метою організації проведення уроків виробничого навчання та виробничої
практики, забезпечення якісної освіти та безпечних умов праці, відповідно до
вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти упродовж 2018-2019
навчального року здійснено перевірку журналів виробничого навчання груп 18К3,
17К4, 15Т3, 17Т1, 19сту, 16Т2 щодо якісного та своєчасного оформлення сторінок
журналів, виставлення семестрових та річних оцінок, послідовності вивчення
навчального матеріалу, дотримання кількості годин, передбачених навчальним
планом на уроки виробничого навчання та в період виробничої практики,
проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною
системою оцінювання, проведення кваліфікаційних пробних робіт та перевірки
проходження виробничої практики. Чотири рази на рік перевіряються журнали
теоретичного навчання. Мають місце порушення правил оформлення журналів
теоретичного навчання, а саме викладачі використовують чорнила з різними
відтінками, роблять виправлення оцінок, дат, користуються коректорами,
пропускають дати уроків, помилково виставляють оцінки, не своєчасно
виставляють оцінки, не записують домашні завдання, не виставляють оцінки за
ведення зошиті.
З метою якісного планування, організації та контролю за навчальновиробничим процесом, майстрами виробничого навчання та викладачами
розробляються поурочно-тематичні плани, плани уроків, вивчаються методичні
рекомендації щодо ведення журналів, дотримання правил з охорони праці та
безпеки життєдіяльності на уроках теоретичного і виробничого навчання.
Сплановано перелік навчально-виробничих робіт з професій на 2018-2019
навчальний рік.
Протягом року були проведені відкриті уроки викладачами та майстрами
виробничого навчання Хмарою А.В., Демяновим А.Ф., Малаховою О.О.,
Панченком В.Ф., Петрик С.В., Лактіоновим А.В., Похнатюком Р.Ю..
Аналіз успішності за 2018-2019 н. р. показав, що із 124 учнів:
Високий рівень - 3 учні (2,4%)
Достатній рівень - 24 учні (19,4%)
Середній рівень - 75 учнів (60,5%)
Початковий рівень - 22 учнів (17,7%)
Успішність склала 100%, якість знань – 21,8%.
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Своєчасно протягом 2018-2019 н. р. до Департаменту освіти і науки України
на НМЦПТО подавалася статистична звітність та київська звітність про роботу і
стан ліцею.
2. Охорона праці
Згідно річного плану ліцею з ОП створювались сприятливі умови для
поліпшення навчально - виховного процесу, а саме:
Своєчасно проводилися вступні, первині, повторні, позапланові та цільові
інструктажі з учнями та персоналом закладу з обов’язковими записами в
журнали. Контролюється наявність журналів для реєстрації інструктажів з ОП
та БЖД з учнями, правильність їх оформлення.
Регулярно відвідуються виробничі об’єкти, кабінети, перевіряється стан
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
У вересні місяці пройшов Тиждень безпеки життєдіяльності під час якого
учням І курсу було організовано екскурсію до пожежно-рятувальної частини,
проведено евакуаційні тренування з учнями на випадок пожежі та гасіння
уявної пожежі порошковим вогнегасником.
В грудні проводився Місячник з Безпеки життєдіяльності учнів під час якого
була організована виставка стіннівок на тему: «ДСНС очима дітей», учні
писали літературні твори на тему: «Що я знаю про рятувальників?», пройшла
виставка книжок, брошур з питань Надзвичайної ситуації, виставка кросвордів
на тему: «Пожежна безпека та попередження надзвичайних ситуацій»,
проведено виховні години на тему: «Безпечне дитинство – майбутнє країни!»
Своєчасно подаються звіти з БЖД до Департаменту освіти, та статистики.
Проведено протипожежні тренування з персоналом ліцею та учнями, на
випадок пожежі.
В квітні було проведено «День Цивільного захисту» під час якого було
проведено виставку стіннівок на тему «Захист людини у Надзвичайній
ситуації», проведено конкурс до «Дня цивільного захисту». Придбано 5 нових
пожежних рукавів, стенди з «Першої медичної допомоги» та «Цивільного
захисту».
Виробничі майстерні забезпеченні комплектом інструкцій з охорони праці,
оформлені куточки наочної агітації з ОП.
Протягом року інженером було надано методичну допомогу викладачам та
майстрам в/н у розроблені заходів з питань ОП та БЖД.
3. Фінансово-економічна діяльність
За період з 2018-2019 н. р. в ДНЗ «Вільнянський ПЛ» на учбовому
господарстві вирощено і реалізовано :
Ячмінь
Посіяно – 36,8 га
Зібрано – 24000 кг
Реалізовано на суму 102200,00 грн.
На посів – 2533 кг
Пшениця
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Посіяно – 53,6 га
Зібрано – 108770 кг
Реалізовано на суму 387539,04 грн.
На посів – 16185 кг
Соняшник
Посіяно – 55 га
Зібрано – 45200кг
Реалізовано на суму 343480 грн.
За практику надійшло 13300,00 грн.
Кошти зароблені на учбовому господарстві ліцею використані на
розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу, а саме придбано:
- Запасні частини – 142484,21 грн.
- Компютерна техніка – 129271 грн. (7 комп’ютерів, 2 ноутбуки, 2
проектори, 6 моніторів, акустична система, 2 мікрофони, стойка)
- Насіння соняшника – 50000,00 грн.
- Будівельні матеріали – 78510,22 грн.
- Дизельне паливо, бензин – 289072,50 грн.
- Мінеральні добрива – 253470 грн.
- Засоби захисту рослин – 4500 грн.
- Штори, скатертини – 12965 грн.
- Віконні блоки – 34607,54 грн.
- Стенди – 37464 грн.
- Меблі офісні – 10774 грн.
- Спортивний інвентар – 23156 грн.
- Господарські товари – 21918,2 грн. (кухонний інвентар, світильники,
ел.товари.)
- Лущільник дисковий – 49980 грн.
- Обладнання для пожежогасіння – 3850,14 грн.
- Холодильники – 15666,6 грн.
- Жалюзі вертикальні – 7924 грн.
- Періодичні видання, бланки та журнали обліку, журнали теоретичного та
виробничого навчання, папір офісний – 28202,38 грн.
- Послуги – 126686,84 грн (реєстрація земельних ділянок, поточний ремонт
принтерів та їх заправка, страхування та технічні огляди техніки,
інфоресурс, телекомунікаційні послуги, медичний огляд і т.п.)
За період 2018-2019 н. р. були проведені такі господарсько-ремонтні роботи:
Ремонт лабораторії технічного обслуговування автомобілів (капітальний
ремонт підлоги, поклеєні шпалери, відремонтовано підсобку). Ремонт
коридорів І та ІІ поверхів корпусу №1 (поклеєні шпалери та панелі обшиті
євродоскою), капітальні ремонти проведені в кабінетах «Фізики та
математики», «Іноземної мови та охорони праці», «Агротехнології та с/г
машин», «Будови та експлуатації автомобілів та тракторів», «Устаткування
підприємств харчування», «Технології приготування їжі». Зроблений ремонт в
кабінеті «Хімії та біології». Зроблений ремонт підсобки в кабінеті «Спеціальної
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технології та будови автомобілів». Зроблений капітальний ремонт душової
кімнати. Зроблений ремонт кабінетів завгоспа, механіка, інженера з охорони
праці.
Поповнено матеріально-технічну базу для кафедри кухарів, слюсарів,
трактористів, придбано спортивний інвентар. Придбано стенди для кабінету
«Математики та фізики», «Української мови», слюсарної майстерні, з охорони
праці та першої медичної допомоги, інформаційні стенди в хол, придбано
тематичні банери в кабінет ПДР.
4. Виховна робота
Згідно з річним планом роботи ліцею педагогічний колектив у 2018 –
2019 н.р створював сприятливі умови поліпшення виховного процесу.
Виховна робота будувалася за напрямками: військово – патріотичне,
морально – правове, превентивне, екологічне, громадянське, художньо –
естетичне, родинно – сімейне виховання та головний напрямок –
профорієнтаційна.
Питання виховної роботи постійно розглядаються на педрадах, нарадах
при в.о. директора, засіданні методичної комісії класних керівників.
На 01.09.2018р. в ліцеї навчалося :
5 - учнів – сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування;
1 – відмінник;
15 – напівсиріт;
15 – багатодітних;
7– малозабезпечених;
12 – стоять на загальноліцейному обліку.
Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів –
сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування та соціально незахищених
категорій. Всі учні із числа дітей - сиріт отримують пільги, доплати,
компенсації згідно чинного законодавства. На 01.06.2019 року 3 учнів
випускників – сиріт працевлаштовані.
Протягом 2018/2019 н.р. учні та викладачі були активними учасниками
загальноліцейних заходів, а саме:
- Урочиста лінійка, присвячена врученню дипломів групі 17К4,19СТУ;
- Урочиста лінійка, присвячена Дню знань та перший урок розпочався на
тему: «Українці серед європейських націй».
- Святкове привітання працівникам освіти та День учнівського
самоврядування)
- до Дня Захисника Вітчизни змагання «Козацька наснага» та відкрита
виховна година.
- Конкурс до Дня Збройних Сил України.
- Традиційний тиждень української мови та літератури «Мово рідна з пісні
та любові , урочиста лінійка, мовознавча гра.
- Відкрита виховна година до Дня Гідності та Свободи «А як все
починалось»
- День Святого Миколая.
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- Новорічне свято.
- Випускні лінійки для груп 17К4 та 19СТу.
- Святкове привітання жінкам ліцею – конкурс – кухарів.
- Свято Масляної.
- День відкритих дверей.
- Флешмоб до Дня вишиванки.
- День захисту дітей.
Дуже плідно ліцей працював протягом року з районною бібліотекою та
музеєм:
Були проведені спільні заходи:
- Історичний урок «Червоніли під Крутами маки»;
- Літературно – музична вітальня «Поезія слово! Поезія пісня! Поезія
вільна душа»;
- Вшанування Героїв Небесної Сотні: «Гордиться серце «Слава Україні»,
«Героям слава журиться душа»;
- «Шевченко і сучасна молодь: Нове бачення спадщини Кобзаря»
- Відвідали фотодокументальну виставку «Символ твоєї свободи: 100
років Державного герба України» в музеї.
- Спільна з музеєм відкрита виховна година до Дня пам’яті Голодомору.
Учні нашого ліцею взяли участь в благодійних акціях:
- «Милосердя» та «Серце до серця» було зібрано 500грн.
Були проведені відкриті загальноліцейні виховні години:
- «Толерантність – запорука демократичного суспільства» .
- Тренінги «СНІД, його профілактика».
- В рамках Всеукраїнського тижня права були проведені тренінги «Я знаю
свої права» та «Захист моїх прав – прав дитини». Зустріч з
правоохоронними
органами
та
органами
юстиції,
перегляд
відеоматеріалів на правову тематику, тести «Мої права», анкетування
«Чи знаю я свої права».
На засіданнях Ради профілактики правопорушень та злочинів
розглядалися питання порушення дисципліни, пропусків занять без поважних
причин.
1. Швець О
12. Мицький О
2. Афанасьєв О
3. Слюсаренко В
4. Сизон В
5. Іванов О
6. Дзекан В
7. Чуєв Д
8. Крячок В
9. Мельник Я
10. Халіпенко М
11.Тищенко С
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На внутрішньоліцейному обліку стоять 12 учнів. З цими учнями
проводилася індивідуальна профілактична робота, направлялися листи в
Службу у справах дітей, Сільські ради, рейди до сімей учнів Михайлика О,
Пісягіна О.
Профорієнтаційна робота проводиться силами педагогічного колективу та
учнів, згідно плану роботи. Так були організовані виїзні агітаційні бригади по
школах району. Надруковані агітаційні матеріали: оголошення, флайєра,
виготовлені ручки з логотипом «Вільнянський ПЛ», багаторазово розміщені
оголошення в районних газетах. Запросили учнів шкіл м.Вільнянська та
Вільнянського району на День відкритих дверей, на змагання з настільного
тенісу, на свято «Масляної». Взяли участь у Дні міста, День села та міському
святі «Масляної».
5. Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в ліцеї і участь в обласних
спортивних та фізкультурних змаганнях
В спортивній та фізкультурно - масовій роботі в різних аспектах
діяльності впродовж навчального року було задіяно близько 100 учнів ліцею.
Мета та завдання заходів:
- зміцнення здоров’я учнів,
- підготовка до високопродуктивної праці,
- визначення кращих спортсменів і команд,
- відбір кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях,
- визначити спортивний рівень підготовленості учнів ліцею, в порівнянні з
учнями інших ліцеїв області, для подальшого розвитку та підвищення
свого спортивного рівня.
Згідно календарного плану в ліцеї проводились:
«Олімпійський тиждень» - «День здоров’я», туристичний похід з
програмою конкурсів та естафет. Змагання з волейболу 4х4.
«Кубок Директора» з міні-футболу.
«Новорічний Кубок» змагання з настільного тенісу серед юнаків.
Проведено відбірковий турнір з шашок серед юнаків.
Фізкультурно-розважальний захід з учнями ЗОШ №3 м. Вільнянськ на
святкування «Масляної».
Товариські змагання з дартсу та настільного тенісу з учнями шкіл району.
«Весняний Кубок» міні-футбол.
Спортивно розважальна програма до святкування «Дня захисту дітей».
Прийнято участь у відкритому турнірі з настільного тенісу Михайлівської
сільської ради Вільнянського району, де наші учні посіли призові місця як
дівчата так і юнаки.
В районній олімпіаді з фізичної культури наш учень зайняв третє місце.
Згідно обласного календаря проведення змагань серед команд учнів
ПТНЗ прийняли участь в обласних у змаганнях з:
Міні-футболу та волейболу (юнаки).
З настільного тенісу команда юнаків та дівчат зайняли треті місця.
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В змаганнях з шашок наша команда посіла п’яте місце.
У фізкультурно спортивних змаганнях «Козацька наснага» на етапі
естафета та підтягування на перекладині команда нашого ліцею посіла треті
місця.
Загалом в ліцеї було проведено дев’ять різних спортивно масових заходів
та прийнято участь у двох районних змаганнях, де наші учні зайняли призові
місця, а також команди учнів нашого ліцею прийняли участь в п’яти обласних
змаганнях звідки привезли чотири командних нагороди та отримали вісім
особистих нагород.
6. Методична робота
В 2018 - 2019 навчальному році педагогічний колектив ліцею продовжує
роботу над єдиною методичною темою «Підвищення рівня професійної
майстерності педагога як умова всебічного розвитку та формування
компетентностей учнів».
На педагогічних радах було проведено обмін досвідом «Формування
освітнього середовища прогресивними технологіями як передумов
забезпечення якості підготовки кваліфікованого робітника» (викладач Хмара
А.В.), педагогічні читання «Ключові компетентності викладача» (викладач
Дем’янов АФ.), тренінг «Вчитель – вічний учень»( методист Шулякова Л.Ю.),
доповідь Малахової О.О. на тему «Підвищення професійної компетентності
педагога – запорука підвищення якості освіти».
За звітний період було проведено 10 засідань методичної комісії
викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання. Були розглянуті,
погоджені та затверджені календарно-тематичні плани викладачів
спецпредметів та майстрів виробничого навчання. Проаналізовано та внесені
необхідні доповнення у навчально-програмну документацію. На засіданні були
розглянуті і затверджені завдання конкурсу професійної майстерності з
професії «Тракторист – машиніст с/г виробництва», конкурсу з професії
«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Слюсар з ремонту с/г
машин та устаткування», «Кондитер».
Переглянули кваліфікаційні завдання теоретичної та практичної частини
на 3-й та 4-й розряд «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів».
Переглянули кваліфікаційні завдання теоретичної та практичної частини для
групи 18К3 на отримання кваліфікації «Кухар» 4-го розряду». Розглянули і
затвердили екзаменаційні білети з предмету «Спецтехнологія», теми
дипломних робіт для учнів групи 19СТУ. Розглянули та затвердили завдання
директорських контрольних робіт із спецпредметів: гр.18К3«Технологія
приготування борошняних виробів», гр.17Т1 «С/г машини», гр.19СТУ
«Спецтехнологія», «Технічне креслення», гр.16Т2 «Трактори», гр.15Т3
«Агротехнологія», «Трактори», «С/г машини». Переглянули і вдосконалили
методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи з професії «Слюсар
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з ремонту колісних транспортних засобів». Затверджені остаточно теми
дипломних робіт для групи 15Т3.
Переглянули кваліфікаційні завдання теоретичної та практичної частини
для групи 15Т3 на отримання кваліфікації тракторист-машиніст с-г
виробництва кат. «А2, В1». Розглянули і затвердили екзаменаційні білети з
предмету «ПДР» та « Будова й експлуатація вантажного автомобіля» для групи
15Т3.
Також протягом року було проведено 10 засідань методичної комісії
викладачів загальноосвітніх предметів, на яких були розглянуті, погоджені та
затверджені календарно – тематичні плани викладачів загальноосвітніх
предметів.
Зокрема на засіданнях розглядалися такі питання:
- використання інтерактивних вправ на уроках;
-опрацювання нормативно-правових документів щодо організації
навчально-виховного процесу;
-обговорення актуальних проблем методики викладання загальноосвітніх
дисциплін;
-аналіз відкритих уроків педагогів, що атестуються;
-огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань
тощо;
-обговорення, затвердження та аналіз предметних тижнів,
-обмін досвідом;
-аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;
-затвердження завдань директорських контрольних робіт;
- обговорення результатів учнівських олімпіад, конкурсів районного та
обласного рівнів.
- розглянуті та затверджені матеріали до проведення ДПА.
Творча робота у номінації «Література» на тему: «Роздуми з присмаком
торішнього листя» написана під керівництвом викладача Антонової О.М.
зайняла II місце на обласному етапі ХVIII Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості і І місце у ІІІ (обласному) етапі конкурсу для учнів загальноосвітніх
закладів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів
коледжів, вищих навчальних закладів. Творча робота у номінації: «Історія
України. Державотворення» на тему: «Про деякі аспекти вогнепальної та
холодної зброї козацького часу» написана під керівництвом викладача
Добрянського В.В. зайняла на області VI місце.
На базі нашого ліцею у 2018-2019 н.р. було проведено два відкритих
урока з іноземної мови, на якому були присутні представники творчої групи
викладачів іноземної мови на чолі з методистом НМЦ м. Запоріжжя
Четверяковою Л.І.
Викладач Дем’янов А.Ф. та учениця групи 18к3 Волкова Любов взяли
участь в обласному конкурсі рекламних проектів з англійської мови «Моя
професія найкраща».
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За підсумками евалюації Web-сайтів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти Запорізької області сайт нашого закладу посів VII місце.

Виконуючий обов’язки директора

О.О.Малахова

13

І

14

15

ЗВІТ
про організацію навчально - виробничої роботи
Державного навчального закладу «Вільнянський професійний ліцей»
за 2016 –2017 н. р.
7. Навчально-виробнича робота
Перехідний контингент на 2016-2017 навчальний рік склав 93 учні, набір
- 72 учні (72%). Контингент після закінчення набору 166 учнів.
Випуск 30.06.2016 року склав 24 учні гр.12Т3, з них працевлаштовані 21
учень, 3 учні продовжують навчання.
Випуск у 2017 році склав 22 учня гр.17СТу.
Протягом 2016-2017 н. р. було достроково випущено і присвоєно відповідну
кваліфікацію 6 учням ліцею, а саме:
-1 учениця гр.17К2
-3 учня гр.23С3
-2 учня гр.13Т3
За період 2016-2017н.р. 1 учень відрахований із групи 18СТу за
порушення навчальної дисципліни.
З жовтня 2016 року до лютого 2017 року здійснена робота по підготовці
до акредитації водіїв автотранспортних засобів категорії «С». Акредитацію нам
видали строком до 13.02.2022 року з ліцензійним обсягом - 40 учнів.
У 2016-2017 н. р. прийнято 2 заяви на чергову атестацію педагогічних
працівників Мороз О.В. і Покайло В.М. За підсумками атестації: Мороз О.В. –
підтвердила кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» і їй присвоєно
педагогічне звання «старший викладач»; Покайло В.М. – відповідає займаній
посаді «майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду».
Протягом 2016-2017 н. р. курсову перепідготовку пройшли 3 члени
колективу: Пономаренко О.М., Мороз О.В., Антонова О.М.. На стажування до
Дніпродзержинського центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
були направлені майстри в/н Колодійчук Т.М. і Півоварова М.В., за
результатами: Колодійчук Т.М. отримала свідоцтво кондитера IV розряду,
Півоварова М.В. свідоцтво кухаря IV розряду. У Міжнародному проекті
«Консультування з ВІЛ/СНІДу» прийняла участь і отримала відповідний
документ Мороз О.В.
Учні ліцею прийняли участь в обласних олімпіадах з Іноземної мови
(Литвиненко Діана зайняла 13 місце), Всесвітня історія (Рибалко Тая - 12
місце). Також учні ліцею прийняли участь у міжнародних конкурсах:
у VII етапі мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім. Т.Шевченка (Литвиненко Діана зайняла 5 місце),
у ХVII міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика (Тимко
Юрій зайняв 17 місце)
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За цей навчальний рік було проведено три тижні професійної
майстерності серед учнів за професіями «Слюсар», «Кухар», «Водій».
Переможці і учасники визначені і нагороджені грамотами.
Аналіз успішності за 1 семестр 2016-2017 н. р. показав, що із 161 учня:
Високий рівень - 1 учень (1%)
Достатній рівень - 41 учень (26%)
Середній рівень - 95 учнів (59%)
Початковий рівень - 21 учень (1%)
Успішність склала 99%, якість знань – 30%.
Протягом 2016-2017 року пройшли виробничу практику учні 6-ти груп ліцею
(15Т1, 18СТУ, 17СТУ, 23С3, 13Т3) і отримали відповідні кваліфікації. А учні груп
18К1, 14Т2, 13Т3, 18СТУ на сьогоднішній день проходять виробничу практику на
підприємствах Вільнянського району.
Спільно з ВАТ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» була організована
екскурсія учнів випускних груп (13Т3 та 23С3) з метою подальшої співпраці з
роботодавцями (подальшого працевлаштування і проходження виробничої
практики).
У березні 2017 року 34 члени колективу пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці.
Своєчасно на протязі 2016-2017 н. р. до Департаменту освіти і науки України
подавалася статистична звітність про роботу і стан ліцею.
Організація уроків виробничого навчання у 2016-2017 навчальному році
здійснювалась відповідно до робочих навчальних планів та програм, затверджених
Департаментом освіти і науки облдержадміністрації.
Професійно-практична підготовка здійснювалась у навчальних майстернях:
слюсарна, ремонту автомобілів, пункту технічного обслуговування; в
лабораторіях: кухня – лабораторія з дегустаційним залом, сільськогосподарських
машин, правил дорожнього руху, будови та експлуатації вантажних автомобілів та
причепа; навчальних полігонах: пост технічного налагодження машин,
маневреного майданчика для вправ з початкового водіння, майданчика для
практичного
володіння
навичками
з
керування
тракторами
та
сільськогосподарськими машинами; безпосередньо на робочих місцях
підприємств.
З метою організації проведення уроків виробничого навчання та виробничої
практики, забезпечення якісної освіти та безпечних умов праці, відповідно до
вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти упродовж 2016-2017
навального року здійснено перевірку журналів виробничого навчання груп 18К1,
17К2, 13Т3, 15Т1, 14Т2, 18СТу, 17сту, 23С3 щодо якісного та своєчасного
оформлення сторінок журналів, виставлення семестрових оцінок, послідовності
вивчення навчального матеріалу, дотримання кількості годин, передбачених
навчальним планом на уроки виробничого навчання та в період виробничої
практики, проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12бальною системою оцінювання, проведення кваліфікаційних пробних робіт та
перевірки проходження виробничої практики.
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З метою якісного планування, організації та контролю за навчальновиробничим процесом, індивідуальною роботою майстрів виробничого навчання
розроблено та затверджено циклограму роботи старшого майстра ліцею, заходи
щодо підготовки та організації проведення виробничої практики та державної
кваліфікаційної атестації, графіки контролю виробничої практики, поурочнотематичні плани з професійно-практичної підготовки, план інструкційнометодичних нарад з майстрами виробничого навчання, на яких розглядалися
питання вивчення нормативної документації в системі професійно-технічної
освіти, сучасні вимоги до навчально-плануючої документації, складання плану
уроку виробничого навчання, методичні рекомендації щодо ведення журналів
виробничого навчання, планування роботи майстрів виробничого навчання,
дотримання правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності на уроках
виробничого навчання.
Постійному контролю підлягали питання планування процесу виробничого
навчання, забезпечення умови для його раціональної організації, своєчасного і
повного виконання навчальних планів і програм. З цією метою проводилось
вивчення та аналіз завчасної і ретельної підготовки майстрів виробничого
навчання до проведення кожного уроку, відвідування та аналіз уроків виробничого
навчання, сплановано перелік навчально-виробничих робіт з професій на 20162017 навчальний рік.
Поряд з цим, залишаються питання, які потребують удосконалення та
відповідального відношення майстрів виробничого навчання, а саме: якісна
організація проведення поточного інструктажу (організація самостійної роботи),
розробка технологічної та технічної документації (креслення та технічні умови
відповідно до чинних державних стандартів, інструкційні чи технологічні карти),
упорядкування паспортів майстерень (лабораторій); паспортів комплексного
забезпечення навчального процесу з виробничого навчання, планів розвитку
матеріально-технічної бази майстерень (лабораторій).
8. Охорона праці
Охорона праці – запорука збереження життя і здоров’я усіх учасників
навчально-виховного процесу!
Згідно річного плану ліцею з ОП створювались сприятливі умови
поліпшення навчально - виховного процес, а саме:
Своєчасно проводяться вступні, первині, повторні ,позапланові та цільові
інструктажі з учнями та персоналом закладу з обов’язковими записами в
журнали. Контролюється наявність журналів для реєстрації інструктажів з ОП
та БЖД з учнями, правильність їх оформлення.
Регулярно відвідуються виробничі об’єкти, кабінети, перевіряється стан
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
В грудні проводився місячник з Безпеки життєдіяльності учнів.
В січні було вчасно подано звіти з БЖД до Департаменту освіти, та
статистики. Проведено протипожежні тренування з персоналом ліцею та
учнями, на випадок пожежі.
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Розроблено пам’ятку для майстрів в/н та викладачів по організації
проведення інструктажів.
Виробничі майстерні забезпеченні комплектом інструкцій з охорони праці,
оформлені куточки наочної агітації з ОП. В квітні пройшов Тиждень БЖД та
День цивільного захисту.
Протягом року інженером було надано методичну допомогу викладачам та
майстрам в/н у розроблені заходів з питань ОП та БЖД.
9. Фінансово-економічна діяльність
За період з 2016-2017 н. р. в ДНЗ «Вільнянський ПЛ» на учбовому
господарстві вирощено і реалізовано :
Просо
Посіяно – 56,76 га
Списано – 25 га із – за посухи
Зібрано – 23000 кг
Реалізовано на суму 57300,00 грн.
Пшениця
Посіяно – 32 га
Зібрано – 56400 кг
Реалізовано на суму 100309,20 грн.
Соняшник
Посіяно – 56,64 га
Зібрано – 57330 кг
Реалізовано на суму 445520,70 грн.
За практику надійшло 1278,00 грн.
Всі кошти зароблені на учбовому господарстві використані на розвиток
матеріально-технічної бази навчального закладу, а саме придбано:
- Запасні частини – 85027,00 грн.
- Господарчі товари – 80156,0 грн.
- Набори ключів – 5319,00 грн.
- Тачка будівельна – 1100,00 грн.
- Дрелі ударні 2шт.- 1560,00 грн.
- Болгарка УШС – 750,00 грн.
- Оргтехніка - 7974,00 грн.
- Електрична м’ясорубка Мірта – 1350,00
- Гвинтівка пневматична – 1095,00 грн.
- Екран для проектора – 2600,00 грн.
- Монітор Philips 22 – 2950,00 грн.
- Монітор Philips 19 – 2340,00 грн.
- Персональний комп’ютер для кабінету ПДР – 9980,00 грн.
- Ноутбук ASUS 2 шт. – 17107,00 грн.
- Вишиванки – 5900,00 грн.
- Зарядні пристрої Дніпро-М – 2шт. – 2280,00 грн.
- Вологомір Wile 55 – 7500,00 грн.
- Мотопомпа Forte FP 20с – 4862,00 грн.

19

-

Подрібнювач гілля – 14900,00 грн.
Бетонозмішувач РПП 130 для виготовлення плитки – 12525,00 грн.
Мікродобрива – 5580,00 грн.
Селітра аміачна – 64500,00 грн.
Для виготовлення плитки та обладнання спортивного майданчика
закуплено пісок, відсів, цемент, пігмент, пластифікатор – 68643,00 грн.
- Навчальне обладнання для кабінету ПДР (планшет з перехрестями та
світлофор) – 6600,00 грн.
- ПММ - 108155,00 грн.
За період 2016-2017 н. р. були проведені такі господарсько-ремонтні роботи:
Ремонт актового залу (підвісна стеля, стіни обшиті євро дошкою, підлога).
Ремонт кабінету заступників директора: (поклеєні шпалери, на підлогу
поклали лінолеум, пофарбували двері, вікна батареї).
Утеплення даху в лабораторії тракторів та сільськогосподарських машин.
В кабінетах та лабораторіях було встановлено 16 пластикових вікон та 1 двері.
Виготовлено 535 м2 тротуарної плитки та укладено нею подвір’я ліцею.
Засипали та вирівняли територію спортивного майданчику відсівом. Провели
Інтернет в корпусі №2 ліцею. Ремонт водогону в корпусі №2.
Проведено косметичний ремонт кабінетів, лабораторій, коридорів.
Зроблений капітальний ремонт тракторів: ЮМЗ – 2шт., МТЗ-1шт.
10.Виховна робота
Згідно з річним планом роботи ліцею педагогічний колектив у 2016 –
2017 н.р створював сприятливі умови поліпшення виховного процесу.
Виховна робота будувалася за напрямками: військово – патріотичне, морально
– правове, превентивне, екологічне, громадянське, художньо – естетичне,
родинно – сімейне виховання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з
учнями було морально – правове та військово – патріотичне виховання.
Діяльність методичного об’єднання класних керівників була спрямована на
реалізацію головної мети: патріотичне, морально – етичне, виховання - як шлях
до всебічно і гармонійно розвинутої особистості.
Питання виховної роботи постійно розглядаються на педрадах, нарадах при
директору, засіданні методичної комісії класних керівників.
На 01.09.2016р в ліцеї навчалося :
6 учнів – сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування;
2 – інваліда;
1 – чорнобилець;
20 – напівсиріт;
21 – багатодітних;
7 – малозабезпечених;
9 – стоять на загальноліцейному обліку
Постійно ведеться робота по соціальному захисту і підтримці учнів –
сиріт і учнів, позбавлених батьківського піклування та соціально незахищених
категорій. Всі учні із числа дітей - сиріт отримують пільги, доплати,компенсації
згідно чинного законодавства.
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Протягом 2016/2017р учні та викладачі були активними учасниками
загальноліцейних заходів , які є важливим напрямком виховання в учнів
національної свідомості, любові до рідної Землі, свого народу, бажання
працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати, а саме:
- Урочиста лінійка, присвячена врученню дипломів 30.06.2016р;
- Урочиста лінійка, присвячена Дню знань та перший урок розпочався на
тему : «З Україною в серці».
- Святковий концерт працівникам освіти
- Святкове привітання до Дня працівників с/г « Осіння ярмарка» та
виставка «Осінній вернісаж»
- Квест до Дня Захисника Вітчизни
- Конкурс до Дня Збройних Сил України
- Новорічне свято
- Свято «Масляна»
- Привітання жінкам до «8 Березня»
- Традиційний тиждень української мови та літератури, в рамках якого
проведений диктант єдності.
Велика увага приділялася правовому та превентивному вихованню,
завданням якого є сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації
прав і свобод людини, на достатньому рівні були проведені відкриті
загальноліцейні виховні години:
- «Україна – територія Гідності і Свободи»
- «День Соборності»
- «Небесна Сотня»
- «Великий син – великого народу»
- «Попіл Чорнобиля»
- «Хай вічно горить вогонь пам’яті»
Організовані виставки:
- «Великодній дух»
- «Знай і люби свій край»
- «Вишиваночка»
Майже у всіх виховних заходах ліцею активну участь брала бібліотекар
Маньківська М.В. – створювала виставки та надавала необхідний матеріал для
проведення заходів.
Педагогічний колектив та учнівське самоврядування взяли активну участь у
різноманітних акціях:
- «Прапор для бійця»
- «Подарунок для героя»
- «Допоможи жителям Авдіївки»
- «Великодній кошик» - воїнам АТО
- «Серце до серця» - зібрано 200грн
- «Допомога онкохворим дітям»- 640грн
У ліцеї працює Рада профілактики правопорушень та злочинів. На
внутрішньоліцейному обліку стоять 9 учнів. З цими учнями проводилася
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індивідуальна профілактична робота, направлялися листи в Службу у справах
дітей, Сільські ради, рейди до сімей цих учнів:
Романчук Г – група 13Т3
Квітка В – група 13Т3
Мукась М – група 13Т3
Васюк С – група 14Т2
Дашкевич М – група 15Т1
Мікуліна С – група 17К2
Мироненкова В – група 17К2
Разом з тим класні керівники мало проводять виховних заходів у своїх
групах, рідко приймають участь у обласних конкурсах та виставках, не
висвітлюються проведені заходи на сайті ліцею, що знаходить своє
відображення в обласному рейтингу та профорієнтаційній роботі.
11.Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота в ліцеї і участь в обласних
спортивних та фізкультурних змаганнях
Мета та завдання заходів:
- зміцнення здоров’я учнів
- підготовка до високопродуктивної праці
- визначення кращих спортсменів і команд
- відбір кращих спортсменів для участі в обласних змаганнях
- визначити спортивний рівень підготовленості учнів ліцею, в порівнянні з
учнями інших ліцеїв області, для подальшого розвитку та підвищення
свого спортивного рівня
Спортивні змагання в ліцеї
1. Змагання з міні-футболу за «Кубок Директора»
2. Змагання з баскетболу 3х3
3. Першість з настільного тенісу (дівчата)
4. Змагання з настільного тенісу за «Новорічний кубок» (юнаки)
5. Змагання з шахів (юнаки)
6. Змагання з шашок (дівчата)
7. Змагання з шашок (юнаки)
8. Змагання з волейболу 4х4
9. Змагання з міні-футболу за «Літній кубок»
Фізкультурно-оздоровчі заходи
1. Туристичний похід – під час Олімпійського турніру (вересень)
2. Змагання «Козацькі розваги»
3. Конкурси та естафети «Зимові розваги»
4. Конкурси та естафети «Швидкі та спритні»
Результати участі в обласних змаганнях
1. Легка атлетика – без призових місць, загальне 14 місце (передостаннє)
2. Міні-футбол – загальне 5-6 місце з 20-тим ліцеїв м. Запоріжжя
3. Баскетбол 3х3 – у підгрупі 6 місце з 7 команд
4. Волейбол – у підгрупі 4 місце з 5 команд
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5. Настільний теніс (юнаки) 3 місце у підгрупі з 5 команд, загальне 7-9
місце з 14 команд
6. Настільний теніс (дівчата) загальне 4-5 місце з 11 команд
7. Змагання «Козацька наснага» - загальне 4 місце з 16 команд, призове 2
місце в боротьбі на пасках
12.Методична робота
В цьому році наш навчальний заклад завершив роботу над єдиною
методичною темою «Формування професійної компетентності учнів із
застосуванням принципів педагогіки толерантності». Викладачі та майстри
виробничого навчання в своїй педагогічній діяльності спираються на принципи
педагогіки толерантності, запроваджуючи їх в навчальний, виробничий та
виховний процес формування професійної компетентності учнів.
На педагогічних радах розглядалися питання: педагогіки партнерства,
компетентністного підходу до підготовки кваліфікованих робітників. В
листопаді в рамках тижня толерантності були проведені виховні години із
залученням усіх учнів на тему: «Толерантність людини як запорука миру та
злагоди в cім’ї». Були проведені педагогічні читання та проблемні столи на
тему: «Інноваційні технології навчання і виховання як засіб розвитку творчої
активності учнів», «Сучасні методи і форми професійно-практичної підготовки
кваліфікованих робітників». У квітні викладач спеціальних дисциплін
Панченко В.Ф. виступив в ролі спікера на обласному вебінарі з теми
«Впровадження інформаційних технологій у ПТНЗ», на якому поділився
власним педагогічним досвідом.Із застосуванням різноманітних форм та
методів проводилися професійні тижні в ліцеї з таких професій: «Слюсар з
ремонту автомобілів», «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування»,
«Кухар.Кондитер», «Водій автотранспортних засобів категорії «С»». В
міроприємствахбули задіяні не тільки учні I-IIIкурсів, а й викладачі
спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання ділилися своїм
педагогічним досвідом під час проведення відкритих уроків – Панченком В.Ф.
та Хмарою А.В., майстер-класів – Колодійчук Т.М. та Гузенко Т.М.
За період 2016-2017 навчального року методичною комісією класних
керівників було проведено
10 засідань, вивчалися основні нормативні
документи з виховної роботи, розглядалися способи діагностування
обдарованих дітей і способи роботи з педагогічно занедбаними учнями,
аналізувалися проведені виховні заходи. Були розглянуті наступні питання:
1. роль учнівського самоврядування у виховному процесі ліцею;
2. зміст і значення військово-патріотичного виховання;
3. формування в учнів свідомого ставлення до навчання;
4. нестандартні форми та методи організації виховного процесу в групах;
5. співпраця батьків, класних керівників та учнів – запорука успіху в
навчанні;
6. обговорення заходів профорієнтаційної роботи.
За період 2016-2017 навчального року методичною комісією
загальноосвітніх предметів було проведено 11 засідань, на яких розглядалися та
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аналізувалися навчальні програми та підручники, узгоджувалася, корегувалася
та затверджувалася плануюча документація на навчальний рік, планувалося
проведення предметних тижнів та олімпіад. Згідно плану розглядалися та
затверджувалися методичною комісією матеріали директорських контрольних
робіт, предметних тижнів, олімпіад, аналізувалися їх результати. На засіданнях
обговорювалися наступні питання:
1. самоосвіта та самовдосконалення викладача в умовах сьогодення;
2. інформація про атестацію викладачів, план проведення відкритих
заходів та уроків;
3. конструктор сучасного уроку загальноосвітньої підготовки;
4. аналізувалися проведені відкриті уроки викладачем біології та хімії
Мороз О.В;
5. шляхи вдосконалення роботи викладачів щодо підвищення
ефективності в набутті учнями міцних знань, освітніх компетенцій;
6. обговорення профорієнтаційних заходів;
7. використання інтерактивних методів на уроках загальноосвітніх
предметів.
За звітний період методичною комісією викладачів та майстрів
виробничого навчання було проведено одинадцять засідань. На яких
розглядалися,погоджувалися та затверджувалися календарно-тематичні плани
викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання.
Проаналізовано та внесено необхідні доповнення у навчально-програмну
документацію.
На засіданнях були розглянуті і затверджені завдання конкурсу
професійної майстерності з професії «Слюсар з ремонту с/г машин та
устаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Кухар.Кондитер», «Водій
автотранспортних засобів категорії «С»», а також план проведення тижнів
професійної майстерності з перерахованих професій. Переглянули
кваліфікаційні завдання теоретичної та практичної частини на 3-й та 4-й розряд
«Слюсар з ремонту автомобілів». Переглянули кваліфікаційні завдання
теоретичної та практичної частини для групи 13Т3 на отримання кваліфікації
тракторист-машиніст с-г виробництва кат. «А1., А2.». Розглянули і затвердили
теми дипломних робіт для учнів групи 13Т3. Розглянули і затвердили
екзаменаційні білети з предмету «ПДР» та « Будова й експлуатація вантажного
автомобіля» для групи 13Т3, 23С3.
Розглянули та затвердили завдання директорських контрольних робіт із
спецпредметів: гр.18К1 «Технологія приготування їжі», «Устаткування»,
«Гігієна та санітарія» ,гр.17К2 «Технологія приготування їжі», «Організація
виробництва», «Гігієна та санітарія», гр.23С3 «Будова і експлуатація
вантажного автомобіля», «ПДР»,гр.13Т3 «ПДР», «С/г машини», гр.18СТУ
«Спецтехнологія»,
«Технічне
креслення»,
«Охорона
праці»,гр.15Т1
«Трактори», «Система ТО і ремонту»,гр.14Т2 «С/г машини», «Агротехнологія».
Розглянули та затвердили детальну програму виробничої практики гр.
№18 СТУ на 1-2 й розряд. Переглянули і вдосконалили методичні рекомендації
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щодо виконання дипломної роботи з професії «Тракторист-машиніст с/г
виробництва».
Директор ДНЗ «Вільнянський ПЛ»
О.В.Супруненко

