Звіт директора
Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту
О.О. Агєєвої щодо виконання умов контракту
за період з 01.09.2015 по 31.06.2016
Сучасний навчальний заклад - це механізм, який складається з
підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків. Успішна робота
цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв'язки, на
скільки синхронно і гармонійно працює кожна його складова. Специфіка
роботи нашого закладу в тому, що вихідним продуктом діяльності є
висококваліфікований робітник, який повинен самостійно адаптуватись
до

сучасних

умов

і

вимог

відповідної

сфери

діяльності.

У ліцеї з урахуванням вимог, зазначених у Законах України "Про
освіту", "Загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", з
метою

вдосконалення

професійної

і

загальноосвітньої

підготовки

кваліфікованих робітників та з метою формування нового педагогічного
мислення ( прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку,
зорієнтованого на особистість учня) перед педагогічним колективом ліцею
були поставлені задачі:
• задовольнити потреби особистості, суспільства і держави в освітніх
послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників залізничного транспорту;
• забезпечити рівний доступ до якісної первинної професійної освіти,
перепідготовки

та

підвищення

кваліфікації

робітників

залізничного транспорту;
• формувати творчу, духовно багату особистість з урахуванням її потреб,
інтересів і здібностей;
• постійно вдосконалювати якість уроків теоретичного і виробничого
навчання;
• здійснювати оптимізацію та гуманізацію навчально-виробничого процесу,

впроваджувати в навчально-виховний процес новітні педагогічні технології;
• здійснювати особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні і
вихованні;
Робота ліцею в 2015/2016 навчальному році планувалась і проводилась у
відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI
столітті законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну
середню освіту», програми розвитку освіти області враховуючи специфіку та
можливості навчального закладу.
У 2015/2016 навчальному році колектив ліцею продовжував працювати
над методичною темою «Підвищення якості навчально-виховного процесу –
запорука успішної підготовки кваліфікованих робітників».
Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в ліцеї
визначається

навчальними

планами

та

програмами,

затвердженими

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
а також згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти.
Для навчання і організації навчально-виробничого процесу в ліцеї обладнано
11 навчальних кабінетів, 2 навчально-виробничі майстерні, 1 лабораторію, 2
комп’ютерних класи . Ліцей має гуртожиток на 130 місць, спортивну залу,
тренажерний зал бібліотеку з книжковим фондом 36550 книжкових
примірників.
Режим роботи навчального закладу, плани навчально-виховного процесу,
розклад занять забезпечують своєчасне й якісне виконання навчальних
планів і програм.
В кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторії наявні паспорти, в
яких

відображено

перелік

методичного

забезпечення,

дидактичного

матеріалу, технічних засобів навчання.
У 2015/2016 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників
здійснювалася на базі базової та повної загальної середньої освіти за
професіями:

на базі базової загальної середньої

на базі повної загальної середньої

освіти

освіти

Слюсар з ремонту рухомого складу.

Слюсар з ремонту рухомого складу.

Помічник машиніста тепловоза.

Помічник машиніста електровоза

Помічник машиніста електровоза
Слюсар з ремонту рухомого складу.

Слюсар з ремонту рухомого складу.

Помічник машиніста електропоїзда

Помічник машиніста електропоїзда

Касир квитковий.

Касир квитковий.

Касир товарний (вантажний).

Касир товарний (вантажний).

Провідник пасажирського вагона

Провідник пасажирського вагона

Оператор комп’ютерного набору.

Касир квитковий.

Секретар керівника (організації,

Провідник пасажирського вагона

підприємства, установи)
- Станом на 01.01.2016 загальна кількість учнів у ліцеї 351 осіб, які
навчалися у 14 навчальних групах. Середня кількість учнів у навчальних
групах складає 25 осіб з них:
- на базі повної загальної середньої освіти – 151 учні;
- на базі базової загальної середньої освіти – 200 учнів;
За останні роки колектив ліцею виконує встановлені обсяги державного
замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 100%.
Контингент учнів не перевищував ліцензований обсяг підготовки
кваліфікованих робітників.
Учні, які навчаються:
- на базі базової загальної середньої освіти

після закінчення ліцею

отримують атестат про повну загальну середню освіту та диплом
кваліфікованого робітника;

- на базі повної загальної середньої освіти після закінчення ліцею
отримують диплом кваліфікованого робітника.
Соціальне партнерство
Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та
підпорядкування, з якими співпрацює ліцей - 75.
Взаємодія між підприємствами та ліцеєм спрямована на максимальне
узгодження інтересів обох сторін цього процесу та отримання кожною із
зацікавлених сторін взаємовигідних соціально-трудових відносин з питань
якісної підготовки робітничих кадрів.
Основним соціальним партнером для ліцею є державне підприємство
«Південна залізниця».
Продовжується партнерство з членами Асоціації державних закладів
профтехосвіти України залізничного профілю.
Укладено тристоронній договір про співробітництво між Інститутом
професійно-технічної освіти НАПН України, Українською інженернопедагогічною академією та ліцеєм щодо об’єднання зусиль, обміну досвідом
та координації робіт в галузі проведення наукових досліджень з
педагогічних, психологічних проблем інженерно-педагогічної та професійної
освіти. Відповідно до договору про співробітництво укладено календарний
план робіт, який затверджено ректором академії та директором ліцею.
Досягнення педагогічного та учнівського колективів
У звітний період викладачами та майстрами в/н велась робота щодо
удосконалення

інформаційно-методичного

загальноосвітньої,
підготовки.

професійно-теоретичної

Новацією

стало

створення

забезпечення
та

предметів

професійно-практичної

інформаційно-методичного

забезпечення за допомогою хмарних технологій а також система візуального
моніторингу якості проведення уроків.
Методична робота в 2015/2016 навчальному році організована у

відповідності до Положення про методичну роботу в професійно-технічних
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.12.2000 року № 582 і спрямована на підвищення науковотеоретичного, психологічного рівня, професійної майстерності викладачів і
майстрів виробничого навчання.
В ліцеї розроблена цілісна система методичної служби нового типу, яка
враховує конкретні потреби педагогічних працівників, спрямована на
розвиток їхньої творчості, працює на загальну мету «Підвищення якості
навчально-виховного

процесу

–

запорука

успішної

підготовки

кваліфікованих робітників».
Протягом навчального року у ліцеї здійснювалась колективна та
індивідуальна методична робота.
Колективні форми методичної роботи використовувались з метою
вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення
актуальних

питань

організації

навчально-виховного

процесу,

аналізу

результатів колективної діяльності, науково-технічної та педагогічної
інформації; індивідуальні – для задоволення особистих потреб і конкретних
запитів педагогічних працівників.
У навчальному році в ліцеї створені методичні комісії за професійним
спрямуванням, мета та завдання яких були направлені на досягнення загально
методичної теми ліцею.
- Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання
професії «Помічник машиніста», мета якої «Формування у учнів стійкої
позитивної мотивації навчальної діяльності»;
- Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання
професії «Провідник пасажирського вагона», мета якої «Підвищення якості
навчально-виховного

процесу

засобами

формування

у

учнів

стійкої

позитивної мотивації навчальної діяльності за допомогою ІКТ»;
- Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання
професії «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника», мета якої

«Формування в учнів умінь практичного і творчого застосування здобутих
знань – запорука успішної підготовки кваліфікованих робітників»;
-

Методична

загальноосвітньої

комісія

підготовки,

викладачів
мета

якої

загальнопрофесійної
«Формування

та

ключових

компетентностей учнів засобами навчального предмета»;
- Методична комісія майстрів в/н та класних керівників з питань виховної
роботи, мета якої «Особистісне зростання педагогічної майстерності кожного
майстра в/н та класного керівника – шлях до успішної підготовки всебічно
розвинутого кваліфікованого робітника».
- Методична комісія, що організовує інноваційну діяльність, мета якої
«Сучасні технології навчання – запорука успішної підготовки кваліфікованих
робітників»
Протягом навчального року методичними комісіями проведені заходи:
- бесіди: «Методика організації з обдарованими учнями»,

«Метод

проектів під час вивчення предмета «Художня культура», «Використання
медіа-технологій на уроках української літератури», «Що таке медіа-урок?»,
«Удосконалення

традиційної

методики

навчання

при

використанні

інформаційних технологій комунікативними засобами» (предмет «Людина і
світ»), «Використання методики критичного мислення на уроках інформатики
та технологій», «Робота з невстигаючими учнями», «Позакласна робота з
предмета «Іноземна мова», «Формування навичок самоконтролю учнів у
процесі вивчення предмету «Художня культура», «Застосування дидактичних
принципів навчання на уроках професійно-теоретичної підготовки»;
- семінари-практикуми: «Інноваційні технології у навчально-виховному
процесі», «Педагогічний аналіз уроку. Роль самоаналізу уроку в підвищенні
ефективності навчання»;
- круглі столи: «Сприяння концепції «Від мобільності педагога – до
мобільності учня», «Професійна культура педагога»;
- диспут: «Шляхи підвищення якості навчання учнів»;

- вернісаж педагогічних ідей: «Професійна майстерність педагога як
запорука формування компетентного учня засобами сучасних освітніх
технологій».
Методичний

кабінет

є

інформаційно-методичним

центром

для

педагогічного колективу ліцею, де проводиться діагностична робота як
навчальних досягнень учнів, так і досягнень педагогічних працівників.
Оперативна, регулярна та поетапна діагностика результативності діяльності
педагога здійснювалась різноманітними способами, серед них – відвідування
уроків, позаурочних заходів, індивідуальні бесіди, консультації, тестування
тощо. Також до діагностики професійно-особистісної діяльності викладачів
та майстрів виробничого навчання відносилися звіти про роботу, виступи на
педрадах, конференціях, засіданнях методичних комісій, анкетування тощо.
Педагогічними працівниками були проведені:
позаурочні заходи з предметів:
- математики:

усний журнал «Математичний калейдоскоп» (викладач

Коваленко С.І.);
- художньої культури: віртуальна екскурсія «Сім чудес світу» (викладач
Підченко Л.М.);
- світової літератури: літературний журнал «Ілюзії і дійсність» (викладач
Дякунчак Н.Я.)
- історії України: «Діти війни», приурочений до дня визволення України від
фашистських загарбників (викладач Гребенюк В.О.);
- охорони праці: «Інструкція з охорони праці для квиткового касира»
(викладач Каліненко С.Д.).
відкриті уроки з предметів:
- інформатики: «Вставлення зображень у текстовий документ» (викладач
Рожкова Т.Д.)
- української літератури: «Історико-фольклорна основа роману «Маруся
Чурай» Л. Костенко» (викладач Соловей І.В.).
- будови та ремонту тепловоза: «Призначення та схеми паливної системи.

Паливопидкачуючий агрегат. Призначення, будова та дія» (викладач Тридуб
Є.Г.).
Уроки та позаурочні заходи проведені на достатньому та високому
інформаційно-методичному рівні, обговорені на засіданнях відповідних
методичних комісій.
На базі ліцею проведені обласні заходи для викладачів професійнотехнічних навчальних закладів Харківської області:
- школа позитивного передового досвіду для викладачів предмета «Охорона
праці». Викладач Каліненко С.Д. провела відкритий урок на тему «Електрика
промислова, статична й атмосферна. Особливості ураження електричним
струмом» та ознайомила з власним досвідом роботи;
- у рамках семінару-практикуму для викладачів предмета «Людина і світ»
викладач Коваленко С.І. провела урок на тему: «Засоби масової інформації та
їх роль у суспільному житті» та представила створену інформаційнометодичну базу предмета.
Обласні

заходи проведені на високому інформаційно-методичному

рівні, про що свідчили відгуки від час обговорення.
Педагогічними працівниками написані розробки уроків теоретичного
та виробничого навчання:
- «Підготовка до ДКА провідників пасажирського вагона засобами он – лайн
тестування за допомогою програми «Testorium» (викладачі Коваленко Т.В.
та Свистун В.В.);
- «Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів»
(викладач Говор К.В.);
- «Площинне розмічання» з професії «Слюсар з ремонту рухомого складу 1
розряду» (майстер виробничого навчання Петлиця Л.О.).
Розробки уроків обговорені на засіданнях відповідних методичних
комісіях та запропоновані для обміну досвідом.

Педагогічними працівниками протягом навчального року проводилася
робота по оновленню комплексно-методичного забезпечення предметів та
професій в програмі Front Page на ліцейному файл-сервері.
Команда викладачів ліцею брала участь у обласній

виставці-огляді

методичних та дидактичних матеріалів викладачів ПТНЗ за темою: «Творча
співпраця учасників навчально-виховного процесу як умова підвищення
якості підготовки сучасного кваліфікованого робітника, де за підсумками
посіла 10-е рейтингове місце.
Предмет

ПІБ викладача

Місце

Назва роботи
розробка

Інформатика

Рожкова Т.Д.

17

лабораторно-

практичної роботи на тему
«Створення

інформаційного

буклету»
методичні розробки уроків за
Зарубіжна

Дякунчак Н.Я

10

література

«Альбер

Камю

«Чума»»
10

Людина і світ

темою

Коваленко С.І.

методична

розробка

уроку

«Вступ»,

матеріали

для

індивідуальної та групової
роботи учнів на уроках з теми
«Соціалізація особистості»
Хімія

Родченко О.Л.

12

методична розробка уроку з
теми «Органічні сполуки»

Фізика

Говор К.В.

2

методична розробка уроку з
теми

«Електричне

поле

і

струм»
Команда учнів ліцею брала
Всеукраїнських учнівських

участь у ІІІ-му (обласному) етапі

олімпіад з навчальних предметів серед учнів

ПТНЗ Харківської області, де за підсумками посіла 11-е рейтингове місце.

Порівняльна результатів ІІІ (обласного етапу) Всеукраїнських предметних
олімпіад за навчальними роками
Результати участі в обласній олімпіаді з охорони праці та виставціконкурсі дидактичних матеріалів викладачів предмета «Охорона праці»:
- у олімпіаді - 2 місце посів учень Ірга О. (гр. ППВ-109);
- методична розробка

викладача Каліненко С.Д. на тему «Надання

першої допомоги потерпілим при нещасних випадках» зайняла 3 місце.
Протягом навчального року згідно графіку були проведені: Тиждень
професії «Провідник пасажирського вагона», Тиждень професії «Оператор
комп’ютерного набору. Секретар керівника», Тиждень професії «Помічник
машиніста», Декада предметів загальноосвітньої підготовки, Тиждень
охорони праці, Тиждень історії. Основними завданнями тижнів стало
забезпечення належних умови для виявлення та розвитку творчої активності
та зацікавленості учнів, сприяння формуванню їх наукового світогляду;
вдосконалення методичного рівня та рівня професійної майстерності
педагогічних працівників. В рамках тижнів проводилися виставки плакатів і
газет, огляду навчальної і методичної літератури; конкурси учнівських
рефератів та творчих робіт; конкурси фахової майстерності, відкриті уроки,
виховні години та тематичні заходи. Під час атестації було проведено
Тиждень

педагогічної

майстерності

педагогічних

працівників,

які

атестувалися, під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися
досвідом роботи з колегами.
Впродовж навчального року викладачами загальноосвітніх предметів
проводилася робота щодо підготовки учнів до участі у зовнішньому
незалежному оцінюванні згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки
України.
У 2015/2016 навчальному році повну загальну середню освіту отримали
68 учнів. Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися
18 учнів ліцею.

При методичному кабінеті проводився моніторинг навчальних досягнень
учнів навчальних груп та визначення успішності та якості знань учнів при
викладанні предметів.
Загальне середнє значення знань учнів професійно-теоретичної та
загально професійної підготовки складає: успішність – 99,1%, якість – 62,2%.
Загальне середнє значення знань учнів з предметів загальноосвітньої
підготовки складає: успішність – 94%, якість – 46,5%.
За результатами моніторингів розроблені плани дій на поліпшення
навчальних досягнень учнів, а зокрема: проведення консультацій, додаткових
занять з учнями, які мають низькі результати, та індивідуальна робота з
обдарованими дітьми.
В цьому навчальному році учні ліцею були учасниками:
- ІІІ-го (обласного) етапу ХVІ-го Міжнародного конкурсу знавців
української мови

імені Петра Яцика: Юрченко Д. (ППВ-8) – 7 місце,

Стешенко О. (ОС-11) – 18 місце.
- ІІ-го (обласного) етапу

VІ-го Міжнародного мовно-літературного

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка: І-й курс –
Перепадя А. (ППВ-9) – 8 місце, ІІ-й курс Стешенко О. (ОС-11) – 6 місце, ІІІй курс – Юрченко Д. (ППВ-8) – 11 місце.
У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України у науковій секції
«Електроніка та приладобудування» учень ІІІ-го курсу Андрейко Ю. (ПМТЕ15) став переможцем серед учнів ПТНЗ та брав участь у ІІ етапі конкурсу.
Команда учнів ліцею брала участь у обласному заході серед ПТНЗ
Харківської області присвяченому Всесвітньому дню охорони праці та
нагороджена грамотою за «Ініціативність у конкурсі «Безпека праці на
першому місці»».
Ліцей брав участь у Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади
освіти – 2016». Конкурсна робота

у тематичні номінації «Використання

комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості
освіти» нагороджена срібною медаллю. У складі Асоціації ПТНЗ України
залізничного профілю конкурсна робота у номінації «Інновації закладів
освіти у роботі з молоддю в поза навчальний час» нагороджена золотою
медаллю.
У вебометричному рейтингу Sumy Web Rank 2016 серед навчальних
закладів професійно-технічної освіти учасників VІ Конкурсу на кращий вебсайт закладу освіти ліцей посів 2-е місце та нагороджений дипломом.
Педагогічні працівники ліцею ділилися досвідом своєї роботи на
спільному вебінарі Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Вінницькій області та Науково-методичного центру професійнотехнічної освіти у Харківській області за темою: «Робота творчих груп
педагогічних працівників ПТНЗ»:
- заступник директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л. «Використання ІКТ для створення дидактичного супроводу навчальновиховного процесу»;
- викладач іноземної мови (англійської) Барамикова Є.О. - «Інтернет-ресурси
при викладанні іноземної мови»;
- викладач інформатики Рожкова Т.Д. - «Електронні таблиці Excel як засіб
створення інформаційно-методичного забезпечення предмета»;
- викладач української літератури Соловей І.В. - «Можливості медіаосвіти
при вивченні української літератури».
У ліцеї існує система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Значну роль у поліпшенні якості педагогічної та виховної роботи відіграють
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У поточному
навчальному

році

педагогічні

працівники

ліцею

проходили

курси

підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти», Української інженерно-педагогічної академії та Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти.

Згідно графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників у
2015/2016 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 6
педагогічних працівників: 1 майстер виробничого навчання; 4 викладача та
старший майстер.
З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників у 2015/2016 навчальному році, відповідно до графіка, майстри
виробничого навчання пройшли стажування на підприємствах:
-

на

базі

виробничого

підрозділу

«Моторвагонне

депо

Люботин»

регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»
Мельник Т.В. за професією «Провідник пасажирського вагона»;
- на вокзалі ст. Люботин виробничого підрозділу «Сумська дирекція
залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» Кропивка Н.І. за професією «Касир квитковий»;
- на вокзалі ст. Люботин виробничого підрозділу «Сумська дирекція
залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця» Мастепан Л.С. за професією «Касир квитковий»
- на базі відокремленого підрозділу «Харківський центр професійної освіти»
регіональної філії «Південна залізниця», Заводовська С.А. за професією
«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)».
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
20 грудня 2011 року № 1473 (із змінами) у ліцеї створена атестаційна комісія
І

рівня.

Метою

цілеспрямованого

атестації

в

навчальному закладі

безперервного

підвищення

є

стимулювання

рівня

професійної

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку

творчої

ініціативи,

підвищення

престижу

й

авторитету,

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.
У поточному навчальному році атестаційною комісією розглянуто 8
заяв.
За результатами роботи атестаційної комісії І рівня педагогічні

працівники ліцею відповідають займаним посадам та підвищили або
підтвердили раніше встановлені кваліфікаційні категорії та тарифні розряди:
-

викладачу

Сватовському

І.П.

(предмети

професійно-теоретичної

підготовки) підтверджена відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст першої категорії»,
- майстру виробничого навчання Заводовській С.А. встановлений 10
тарифний розряд.
За результатами атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і
освіти Харківської обласної державної адміністрації:
- викладачам Говор К.В. (предмети професійно-теоретичної підготовки),
Дякунчак Н.Я. (зарубіжна література), Сидоренку С.О. (фізична культура)
присвоєно кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії»;
-

викладачу Дякунчак Н.Я. присвоєно педагогічне звання «старший

викладач»;
-

викладачам

Каліненко

С.Д.

(предмети

професійно-теоретичної

підготовки), Тридубу Є.Г. (предмети професійно-теоретичної підготовки),
Підченко Л.М. (художня культура) підтверджена відповідність раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;
- заступник директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л.
відповідає займаній посаді.
Реалізація всіх напрямків виховної діяльності здійснювалась через заходи,
передбачені річним планом виховної роботи, які враховували особливості
виховання особистості та відображалися у:
- системі загальноліцейних заходів;
- роботі органів учнівського самоврядування;
- спільній діяльності ліцею та громадських організацій;
- роботі Школи сприяння здоров’ю.
Організована робота з дітьми «групи ризику» та їх батьками. З метою
попередження правопорушень серед учнів ліцею створений та діє Штаб
профілактики правопорушень серед учнів, який в своїй роботі керується

Положенням про Штаб профілактики правопорушень, планом роботи на
навчальний рік.
В

ліцеї

здійснюється

внутрішній

облік

учнів,

схильних

до

правопорушень. На внутрішньоліцейному обліку знаходяться 4 учні та на
обліку в міліції - 3 учні: Предаткін О.(група ОС-11), Абакумов В. та Паньков
І. (група ПМТЕ-17).
Педагогічним колективом проводилася системна робота з організації
контролю за відвідуванням учнями навчальних занять. Інформація про
систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення
засідання Штабу профілактики правопорушень, для індивідуальних бесід з
учнями та батьками.
Щорічно в ліцеї проходять Тиждень з правової освіти та Єдині дні
правових знань, заходи яких спрямовані виховання правової культури та
пропаганду здорового способу життя.
У ліцеї діє програма «ЛПЛЗТ - школа сприяння здоров’ю», яка
створена з метою формування основ культури здоров’я учасників навчальновиховного

процесу,

зменшення

захворювання

ліцеїстів,

широкого

впровадження фізичної культури і спорту. У рамках школи проведено День
здоров’я «У здоровому тілі – здоровий дух» та Всеукраїнський Олімпійський
День. На засіданні методичної комісії майстрів виробничого навчання та
класних керівників з питань виховної роботи проведено семінар-практикум
«Формування основ здорового способу життя».
У ліцеї використовуються різноманітні форми виховної роботи:
загальноліцейні заходи, масові спортивні свята, бесіди, лекції, екскурсії,
виховні години, конкурси, тощо.
Протягом 2015-2016 навчального року проведені:
- загальноліцейні заходи: свято Дня Знань; виставка-конкурс осінніх
композицій, виробів з природного матеріалу «Барви осені - 2015»; День
працівника освіти; День українського козацтва; День захисника України
(зустріч з учасниками АТО, мешканцями м.Люботин); День залізничника

«Моя професія - залізничник!»; День першокурсника»; урок-реквієм до 82
річниці Дня пам’яті жертв голодомору «Схилимо голови в скорботі»;
Новорічний бал-маскарад «Вітаємо з Новим Роком та Різдвом Христовим»;
День пам’яті та примирення. День Перемоги.
- відкриті виховні години: «Катастрофа ХХ сторіччя – Чорнобиль»
(група ППВ-109 майстер в/н Кропивка Н.І.); «Афганістан. Мамо, я
повернусь» (група ОС-10 майстер в/н Завадовська С.А. та класний керівник
Рожкова Т.Д.).
- години Пам’яті «Героям Небесної Сотні присвячується…», «День
пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу» (група ППВ-9 класний
керівник Коваленко С.І.).
- До Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана
проведена «Зустріч поколінь». Учні відвідали та привітали ветеранів ліцею зі
святами, вручивши їм вітальні листівки та солодкі подарунки. Надали
допомогу у прибиранні присадибної ділянки.
У грудні 2015 року проведено Тиждень вихованості, мета якого:
сприяти розвитку загальнолюдських цінностей та підвищення інтересу учнів
до навчання.
Діяльність учнівського самоврядування направлена на виконання
пріоритетних напрямків: патріотичне виховання учнів ліцею; виховання в
учнів громадянських якостей; профілактика й попередження шкідливих
звичок

та

правопорушень

серед

учнів;

підвищення

ефективності

профорієнтаційної роботи; використання засобів ІКТ. Члени учнівського
самоврядування були активними учасниками всіх загальноліцейних заходів.
Провели благодійну акцію «Харків з тобою». Зібрані кошти спрямували на
допомогу пораненим бійцям АТО. Президент учнівського самоврядування
брала участь в обласному зборі лідерів, підготувала статтю в обласну газету
«Вісник самоврядування» на тему «День першокурсника».
Протягом навчального року проходив огляд – конкурс «Група року»,
переможцем якого стали: група ПМТЕ – 16 на базі базової загальної

середньої освіти, майстер в/н Перва О.С. та класний керівник Коваленко Т.В.,
група ПМЕ-3 на базі повної загальної середньої освіти, майстер в/н Петлиця
Л.О.
У ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності: вокальний та
театральний; технічної творчості: «Комп’ютерна графіка та вебдизайн»,
«Юний

електротехнік»,

«Рушничок»,

«Патріот»,

спортивні

секції:

настільного тенісу та футбол. Протягом навчального року у гуртках та
спортивних секціях займалось 193 учні, що становить 54,7% від загальної
кількості контингенту.
У вокальному конкурсі міського заходу «Люботинські джерела» брала
участь учениця Дегтяр Г. (група ППВ-109) та нагороджена грамотою.
Протягом року питання виховної роботи розглядались на засіданнях
педагогічної ради та методичної комісії з питань виховної роботи.
На території ліцею працює гуртожиток, в якому протягом навчального
року проживало 120 учнів. У гуртожитку проводилися заходи: «Знайомтеся мій рідний край»; «Кохання моє неприховане…», присвячений Дню Святого
Валентина, «Травневий ярмарок талантів» тощо.
Вихователь гуртожитку Ярошенко М.В. брала участь в обласному
семінарі вихователів з доповіддю на тему «Тиждень національно –
патріотичного виховання у гуртожитку як пріоритетна форма роботи
громадянського виховання.» та

на травневих педагогічних читаннях з

доповіддю «Учнівське самоврядування в гуртожитку – це розвиток
ініціативи і творчості молоді».
Протягом

року

відбулись

зустрічі

учнів

з

представниками

Люботинського ВП Харківського ВП ГУМП України в Харківській області
Чуб А.О., МЦСССДМ – Тридуб І.Є. та начальником Люботинського МВ КВІ
Мікоткою Н.М.; діяли цільові програми спільних заходів з міським центром
соціальної служби сім’ї, дітей та молоді, Люботинським відділом поліції,
службою у справах дітей Люботинської міської ради та міським центром
зайнятості.

Метою соціально-педагогічної роботи в ліцеї є «Всебічний розвиток й
соціалізація особистості – запорука успішної підготовки кваліфікованих
робітників».
Значна увага в ліцеї приділяється організації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи, мета якої зміцнення здоров’я, розвиток основних
фізичних якостей, рухових здібностей, підвищення рівня фізкультурної
підготовки, залучення учнів до систематичних занять фізкультурою,
визначення кращих спортсменів для комплектування збірних команд для
виступу в змаганнях різного рівня.
Відповідно до календаря спортивно-масових заходів проводиться
спартакіада «Здоров’я» за видами змагань:
Змагання

Кількість учнів Змагання
(%
від
загальної
кількості)

День «Здоров’я»

263 (74,09%)

Першість

Кількість
учнів
(%
від
загальної
кількості)
з 32+12 (12,9%)

настільного
тенісу
Першість з футболу 123(34,6%)

Першість

з 86(24,2%)

баскетболу
День

українського 95(26,7%)

«Нумо, дівчата!»

30 (11%)

козацтва
До Дня Збройних 112(31,5%)

Першість

сил України

волейболу

Першість

з

міні- 120(33,8%)

футболу
Всеукраїнський

Першість

з 112(31,5%)

з 28+16(12,3%)

шашок
101(40,4%)

Олімпійський день
В обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ Харківської області ліцей
виборов VІ рейтингове місце. Команди учнів проявили себе у змаганнях:

Продовжується робота «Фанклубу» по підтримці волейбольної команди
«Локомотив» (Харків). Протягом навчального року відбулися 2 виїздів на
змагання

згідно

календаря

змагань.

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність
1.За час роботи в період з 01.09.2015 р. по 01.08.2016 р. для забезпечення
належної діяльності ліцею проводилася постійна робота по плануванню та
ефективному використанню бюджетного фінансування.
2.За даний період крім бюджетних надходжень було проведено роботу
по залученню позабюджетних коштів за рахунок платних навчальних послуг.
Так за звітний період отримано – 35857,00 грн., витрачено -36026,62грн.
(витрачено більше ніж отримано за рахунок залишку попереднього
періоду).Інформація про рух отриманих коштів за даним видом діяльності
наведена у таблиці №1.
09-12.2015

01-08.2016

Разом

Надходження
15418,00

20439,00

Витрати в т.ч.
16848,32
19176,30
Заробітна плата
6450,76
11457,48
Обов'язкові платежі
2503,78
2555,66
Матеріально-технічне забезпечення
2299,78
1216,50
Оплата послуг (крім комунальних) 1385,58
1113,00
тел.зв., інтернет, веб-сайт, ін.
Податки та збори
45,98
366,00
Витрати на відрядження працівників
694,63
1682,62
Навчання технічного персоналу
300,00
Комунальні платежі
3467,81
485,04
3. За рахунок благодійних внесків було отримано у грошовій та
натуральній формах 73238,47 грн., витрачено – 76981,54 грн. (витрачено більше ніж

35857,00
36024,62
17908,24
5059,44
3516,28
2498,58
411,98
2377,25
300,00
3952,85

отримано за рахунок залишку попереднього періоду).
Інформація про рух отриманих коштів за даним видом надходжень
наведені у таблиці №2.
09-12.2015 01-08.2016
Разом
Надходження
Витрати в т.ч.
Матеріально-технічне забезпечення

44435,30

28803,17

73238,47

52034,30

24947,24

76981,54

45044,30

24411,77

69456,07

Оплата послуг (крім комунальних) тел.зв., інтернет, веб-сайт, ін.
Комунальні платежі
Поповнення основних засобів

3403,00

535,47

3938,47
3587,00

3587,00
44435,30

28803,17

73238,47

52034,30

24947,24

76981,54

За звітний період ліцеєм проведено поточні ремонти та витрачено кошти
на утримання матеріально-технічної бази на суму:
Поточні ремонти, матеріали
11 вікон біля сходів у
навчальному корпусі
книголенд
Придбано 50 підручників
ФОП Василець Д.В. - задвижки,
коліна
ТОВ "КТ-СТАЛЬ" - труби
Блискавкозахист

37076,00

26726,00

63802,00

17800,00

17800,00

3587,00

3587,00
10977,60
12440,00
535,47

10977,60
12440,00
535,47

Наявність колективного договору та дотримання його умов
Працівники ліцею є членами первинної профспілкової організації
обласної профспілки освіти і науки України. Укладений та діє колективний
договір між адміністрацією та трудовим колективом, який відповідає
чинному законодавству і виконується. Кожного року директор звітує щодо
виконання умов колективного договору між адміністрацією Люботинського
професійного ліцею залізничного транспорту і профспілковим комітетом.
Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з
кадровим резервом
Якісний склад педагогічних працівників станом на 25.04.2014р. складає:
«Спеціаліст вищої категорії» - 9 чол., «Спеціаліст I категорії» - 9 чол,
«Спеціаліст II категорії» - 3 чол, «Спеціаліст» - 2 чол., 12 тарифний розряд - 5
чол., 11 тарифний розряд - 3 чол., 10 тарифний розряд - 6 чол., 9 тарифний
розряд - 7 чол., педагогічне звання «Викладач-методист» - 1 чол.
4 педагогічних працівники мають дипломи магістра за спеціальністю
«Управління навчальним закладом» та кваліфікацію професіонала з

управління навчальним закладом, 1 - диплом магістра за спеціальністю
«Педагогіка вищої школи».
Мають державні нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти» - 1,
«Мати-героїня» - 1, «І. Ткаченко» - 1; нагороджені грамотами МОНУ - 7.
Дотримання

вимог

нормативно-правових

актів

щодо

створення

та

забезпечення умов праці педагогічних працівників.
1.

Педагогічні працівники ліцею забезпечені робочими місцями у

відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01. Природне та штучне
освітлення, колір поверхні стелі, стін, меблів відповідають вимогам вказаних
правил.
2.

Повітряно-тепловий режим забезпечується належним опаленням і

повною заміною вікон на металопластикові склопакети, що зменшує втрату
тепла та створює можливість герметизації вікон і провітрювання приміщень.
3.

Ліцей забезпечений достатнім водопостачанням, працюють

внутрішні туалети.
4.

Режим

роботи

педагогічних

працівників

визначається

нормативно-правовими актами у погодженні з державною санітарноепідеміологічною службою.
Ефективне використання та збереження державного майна
Продовжується модернізація системи опалення заміною чуваних
регістрів на сталеві радіатори з клапанами випуску повітря, які відрізняються
високою тепловою віддачею, невеликими об'ємом води, вагою та шириною і
великою площею нагрівання, відповідно, швидшим нагріванням, потребою
меншої температури теплоносія для нагрівання, незначною тепловою
інерцією. Всі дії та новації директора направлені на примноження та
збереження державного майна.

Завдання на 2016/2017 н.р.
1. Навчально-виховний процес в Люботинському професійному ліцеї
залізничного транспорту проводити на рівні державних стандартів якості
освіти в межах підготовки робітників відповідного рівня кваліфікації.
2. Виконувати в повному обсязі Державне замовлення та договірні
зобов'язання з підготовки робітників для потреб залізниці.
3. Забезпечувати навчально-методичну роботу з педагогічними кадрами
через підвищення їх кваліфікації.
4. Не допускати заборгованості заробітної плати. Дотримувати порядок
обслуговування та використання спеціальних коштів.
5. В повному обсязі виконувати Державні освітянські програми.

