Звіт директора
Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту
О.О. Агєєвої щодо виконання умов контракту
за період з 01.09.2017 по 31.08.2018
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 2017/2018 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 2017/2018 навчальному році колектив ліцею працював над методичною
темою «Формування професійних компетентностей учнів засобами сучасних

педагогічних технологій як основа становлення та самореалізації
кваліфікованих робітників».
Заслухавши та обговоривши на педагогічній раді питання щодо
підготовки висококваліфікованих робітників для залізничного транспорту,
колектив ліцею визначив актуальність та значимість якісної підготовки
кваліфікованих робітників для транспорту. Вирішальним чинником

забезпечення високого рівня цієї підготовки є підвищення якості навчальновиховного процесу.
У 2017/2018 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
Касир квитковий.
Слюсар з ремонту рухомого складу.
Касир товарний (вантажний).
Помічник машиніста електропоїзда
Провідник пасажирського вагона
Оператор комп’ютерного набору.
Касир квитковий.
Секретар керівника (організації,
Провідник пасажирського вагона
підприємства, установи)
Навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб
Слюсар з ремонту рухомого складу
Помічник машиніста електропоїзда
Станом на 01.01.2018 загальна кількість учнів у ліцеї 322 особи, які
навчалися у 13 навчальних групах. Середня кількість учнів у навчальних
групах складає 27 осіб.
Виконання
обсягу
державного
замовлення
на
підготовку
кваліфікованих робітників на 2017/2018 навчальних рік склало 100%.
Аналітичні дані виконання обсягів державного замовлення
Рік
2014
2015
2016
2017
Замовлення, осіб
135
150
114
135
Виконання, %
100
100
91,2
100
У 2017/2018 навчальному році випуск учнів складав – 67 осіб, (з них – 24
особи, що навчалися понад державне замовлення за рахунок фізичних та
юридичних осіб).
Дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою отримали 15
випускників, що складає 11,3% від загальної кількості випускників.
Група
ППВПМЕП-1с ПМЕ-3 ПМТЕ-15 ПМЕП-5/11 ОС-11
109
Кількість, осіб
6
4
2
3
0
0
Навчальний процес здійснюється у відповідності до робочих навчальних
планів, які розроблені відповідно до Державних стандартів професійнотехнічної освіти з професій, Державного стандарту загальної середньої
освіти, Типової базисної структури навчальних планів для підготовки
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах,
затвердженої наказом МОН України від 13.10.2010 № 947, Типових

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню,
затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (із змінами),
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ,
затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 № 419 (зі змінами).
Робочі навчальні плани та програми з професій у навчальному році
виконані в повному обсязі.
Перехідний контингент на 01.07.2018 складає 228 учнів.
За результатами навчальних досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік
5 учнів переведені умовно на наступний навчальний рік.
Група
ППВ-110
ПМТЕ-17
ПМТЕ-18
Прізвище Духновський
Олексієнко
Хадневіч
Тридуб
Чичкан
М.
А.
К.
М.
О.
Протягом навчального року організовано і проведено 19 виробничих
практик на підприємствах для учнів, які оволодівають професіями:
- Касир квитковий 2, 1 категорії;
- Касир товарний (вантажний) 2,1 категорії;
- Провідник пасажирського вагона;
- Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду;
- Помічник машиніста тепловоза;
- Помічник машиніста електровоза;
- Помічник машиніста електропоїзда;
- Секретар керівника (організації, підприємства, установи).
Загальна кількість укладених договорів про навчально-виробничу
практику за 2017/2018 навчальний рік - 37, з них: 16 договорів – за груповою
формою, 21 - за індивідуальною.
Основні
підприємства залізничної галузі - виробничі підрозділи
регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця»:
«Слюсар з ремонту рухомого складу», «Помічник машиніста
тепловоза», «Помічник машиніста електровоза», «Помічник машиніста
електропоїзда»:

-

- «Касир квитковий», «Касир товарний (вантажний)», «Провідник
пасажирського вагона»:

У мережу соціального партнерства ліцею з питань професійнопрактичної підготовки, працевлаштування та продовження
навчання
випускників у 2017/2018 навчальному році
включено виробничий
підрозділ «Станція Основа» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ
«Українська залізниця»; Жилинський Університет у Словаччині;
агропромислова компанія КERNEL.
Для професійно-практичної підготовки з професій «Секретар керівника
(організації, підприємства, установи)» укладені договори про навчальновиробничу практику з підприємствами та організаціями різної форми
власності:
1. Пісочинська ЗОШ Харківського району Харківської області;
2. Державне підприємство «Клінічний санаторій «Роща» ЗАТ
«Укрпрофоздоровниця»;
3. ТОВ ВКФ «Явір» м. Люботин;
4. Люботинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Люботинської міської ради
Харківської області;
5. Люботинський навчально-виховний комплекс №2 Люботинської
міської ради Харківської області;
6. Пісочінська ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської області.
7. Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Валківського району Харківської
області;

8. Фізична особа підприємець «Мєуш»;
9. Манченківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Харківської районної ради
Харківської області;
10. Фізична особа підприємець «Ломакін Олександр;
11. Люботинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат
Люботинської міської ради Харківської області.
Основні завдання теоретичної та професійно-практичної підготовок
на 2017/2018 навчальний рік:
1. Здійснювати підготовку кваліфікованих робітників відповідно до
законодавства з питань освіти та ДСПТО.
2. Продовжувати роботу щодо підвищення якості теоретичної та
професійно-практичної підготовок учнів.
3. Продовжувати роботу із соціальними партнерами та розширювати
мережу соціального партнерства.
4. Забезпечити ефективну організацію, проведення та контроль
навчального процесу, виробничого навчання та виробничої практики на
підприємствах.
5. Забезпечити учнів випускних груп трьохсторонніми договорами про
надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником
робітничих кадрів, фізичною особою та професійно-технічним навчальним
закладом.
6. Забезпечити контроль щодо закріплення випускників 2017 року на
першому робочому місці.
7. Сприяти забезпеченню 100% зайнятості випускників 2018 року у
відповідності до присвоєних кваліфікаційних рівнів професій.
8. Забезпечити
своєчасну
підготовку
плануючої
документації
теоретичної підготовки та комплектів навчально-методичної документації з
професійно-практичної підготовки.
Методична робота в 2017/2018 навчальному році організована у відповідності
до Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах
(наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582) і спрямована на
підвищення науково-теоретичного, 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 «Формування професійних

компетентностей учнів засобами сучасних педагогічних технологій як основа
становлення та самореалізації 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
Нестандартні форми проведення педрад: рада-диспут «Професіоналізм
педагогічного колективу як основа формування професійних компетентностей
учнів», колективна творча справа – методична тема ліцею, дали змогу налаштувати

членів колективу на плідну роботу протягом року. Викладачі та майстри стали
активними учасниками семінарів та тренінгів, що проводилися на засіданнях
методичних комісій. Проведенні заняття у школі педагогічної майстерності:
“Сучасний урок – основна форма організації підготовки кваліфікованих
робітників”; “Що таке майстер-клас”.
Велика увага приділялася індивідуальній роботі, спрямованій на задоволення
особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників. Майстри
виробничого навчання Яловенко Ю.К. та Саакян Л.Є. отримали інформаційнометодичну підтримку стосовно запровадження коучингової технології при
проведенні уроків виробничого навчання. Викладачі Сватовський І.П., Коваленко
Т.В. працюють над запровадженням ситуаційного навчання. Вирішувались питання
планування навчальної діяльності у групі, що навчається за експериментальним
робочим планом з використанням елементів дуальної форми навчання. Надана
методична допомога викладачам при підготовці робіт для участі у обласній
виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів викладачів професійнотехнічних навчальних закладів за темою: «Творча співпраця учасників навчальновиховного процесу як умова підвищення якості підготовки сучасного
кваліфікованого робітника».
У навчальному році в ліцеї працювали методичні комісії, мета та завдання яких
були направлені на досягнення загальної методичної теми ліцею:
- Методична комісія професій залізничного профілю, мета якої «Підвищення
професійних компетентностей викладачів та майстрів виробничого навчання запорука успішної підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників»
- Методична комісія викладачів загальнопрофесійної та загальноосвітньої
підготовки, мета якої «Формування ключових компетентностей учнів засобами
сучасних педагогічних технологій»;
- Методична комісія майстрів в/н та класних керівників з питань виховної
роботи, мета якої "Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як
основа становлення та самореалізації кваліфікованих робітників"
- Творча група, що організовує інноваційну діяльність, мета якої «Підвищення
рівня професійної компетентності педагогів у просторі сучасних освітніх
технологій»
Протягом навчального року методичними комісіями проведені заходи:
- Проблемний семінар «Успіх учня-успіх викладача. Обдарована дитина:
успіхи, проблеми, перспективи».
- Семінари «Скарбничка педагогічного досвіду: підвищення якості та
результативності сучасного уроку через упровадження інноваційних технологій»,
«Нестандартні підходи до проведення виробничого навчання», «Застосування
дистанційного навчання при вивченні іноземної мови», «Переваги та недоліки
інтерактивного навчання».
- Педагогічний консиліум «Робота з невстигаючими учнями на шляху
підвищення якості їх навчальних досягнень».
- Педагогічний аукціон інноваційних технологій у навчально-виховному
процесі.
- Майстер-клас для майстрів в/н, які готують кваліфікованих робітників з
професії «Касир товарний (вантажний), на тему: «Визначення провізних плат за
перевезення вантажів».

- Тренінг «Учень та педагог – партнери у рамках сучасного уроку: види і
форми проведення тематичних атестацій, їх ефективність і виправдання
проведення».
- Комунікативна атака «Педагогічне спілкування: розвиток комунікативних
умінь учнів та педагогів».
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 професійноособистісної 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:
- конкурс фахової майстерності «Кращий знавець предмета «Будова та ремонт
рухомого складу» серед учнів навчальних груп ІІ, ІІІ курсів, які мають кваліфікацію
«Слюсар з ремонту рухомого складу 2 розряду».
- конкурс фахової майстерності «Кращий квитковий касир» в групах ППВ-11, 111
(майстри в/н Заводовська С.А., Кропивка Н.І.)
- конкурс фахової майстерності «Компетентності провідника пасажирського вагона»
у формі квесту з учнями групи ППВ-9 (викладач професійно-теоретичної
підготовки Свистун В.В.)
- олімпіаду з креслення (викладач Каліненко С.Д.)
- фольк-етно подорож «Японія в барвах і славі» (викладач художньої культури
Підченко Л.М.);
- позаурочний захід «Зоряний час» (викладач англійської мови Барамикова Є.О.);
- квест з інформатики «Країна Інтернет» (викладач інформатики Рожкова Т.Д.);
- тренінг «Безпека в Інтернет» (викладач інформатики Рожкова Т.Д.);
- бібліотечний non-stop (бібліотекар Підченко Л.М.);
- вікторина «Свої права ти добре знай,
їх шануй і захищай» (викладач
Гребенюк В.О.).
відкриті уроки з предметів:
- українська література у групі ПМТЕ – 19 «Життєвий і творчий шлях
Карпенка – Карого. Багатогранна діяльність. Жанрова різноманітність творів.
Карпенко-Карий «театр корифеїв» (викладач Дякунчак Н.Я.)
історія України у групі ППВ-10 «Звільнення України від окупантів»
(викладач Гребенюк В.О.)
«Технічне креслення» у групі ПМТ -36 «Характеристика та
зображення розрізів» (викладач Каліненко С.Д.)
Інформатика «ЗНО-2018» у групах ППВ-9, ПМТЕ-17 (викладач
Рожкова Т.Д.).
«Будова та ремонт електровоза» у групі ПМТЕ-16 «Струмоприймач»
(викладач Сватовський І.П.)
«Будова та ремонт рухомого складу» в групі ПМТ-36. «Шатуннопоршнева група» (викладач Тридуб Є.Г.)

виробниче навчання у групі ПМЕП – 3/9 з професії «Слюсар з
ремонту рухомого складу 1 розряду» «Нарізання різьби» (майстер в/н Саприкін
О.О.).
виробниче навчання у групі ПМТЕ -19 з професії «Слюсар з ремонту
рухомого складу 1 розряду» «Рубання металу» (майстер в/н Яцина С.В.)
виробниче навчання у групі ПМТЕ – 17 з професії «Помічник
машиніста тепловоза» «Технічне обслуговування та догляд за електричним
обладнанням тепловоза» (майстер в/н Яловенко Ю.К).
виробниче навчання та «Оформлення проїзних та перевізних
документів» у групі ППВ-11 з професії «Касир квитковий 2 категорії», на тему:
«Види проїзних документів. Оформлення та продаж» (викладач Саакян Л.Є.,
майстер в/н Мельник Т.В.)
Відкриті уроки та позаурочні заходи проведені на достатньому та високому
рівні, обговорені на засіданнях відповідних методичних комісій.
На базі ліцею проведені:
обласні школи передового педагогічного досвіду:

викладачів
математики “Комплексно-методичне забезпечення
викладання математики можливостями кабінету” під керівництвом методиста НМЦ
ПТО Дробної В.А. Викладач Коваленко С.І. ділилася досвідом з колегами на
майстер-класі методичний калейдоскоп “Навчальний кабінет — творча лабораторія
педагога”;

заступників директорів з навчально-виробничої роботи «Соціальне
партнерство: модель взаємодії, перспективи співпраці» керівником була призначена
Родченко О.Л.. досвідом роботи з соціальними партнерами у ліцеї ділилися
Старший майстер Чаговець З.М., методист Рожкова Т.Д., майстри Перва О.С. та
Яловенко Ю.К.
обласні семінари-практикуми:

викладачів іноземної мови «Якість мовної освіти як фактор
особистісного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів під
керівництвом методиста НМЦ ПТО Ярошенко Ю.О. Викладач іноземної мови
Барамикова Є.О. провела позаурочний захід «Зоряний час»;

педагогічних працівників професій електротехнічного напрямку та
викладачів предмета «Електротехніка» за темою «Використання інтерактивних
технологій навчання з метою формування та розвитку професійних компетенцій»
під керівництвом методиста НМЦ ПТО Назарової Т.С. Викладач Говор К.В. провела
позаурочний захід «Кращій знавець електротехніки»;
 викладачів історії за темою «Використання сучасного дидактичного
забезпечення уроку як умова підвищення якості історичної освіти та розвитку
творчих здібностей учнів закладів професійної освіти» під керівництвом методиста
НМЦ ПТО Сухіліна М.В. викладач Гребенюк В.О. розкрив тему семінару під час
проведення уроку «Запровадження НЕПу, утворення СРСР»;
голів методичних комісій, які організовують інноваційну діяльність, за темою
"Передові сучасні технології - запорука ефективності сучасного уроку"під
керівництвом методиста НМЦ ПТО Липчанської Ю.О. Досвідом про організацію

інноваційної діяльності у ліцеї ділилися методист Рожкова Т.Д., викладач
Свистун В.В., керівник філії НТУ «КРАЗЕ» Говор К.В.
Наші педагоги діляться досвідом на сторінках Інтернет - видань:
- робота "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній
процес ПТНЗ", викладач Коваленко Т.В. на «Відкритий урок: форум педагогічних
ідей»;
- Коваленко С.І. ділиться досвідом своєї роботи на сторінках електронного
видання «Учительский журнал он-лайн» видавничої групи «Основа», про що
свідчать отримані сертифікати;
- Рожкова Т.Д. має публікації на сайтах naurok.com.ua, osvita.ua, про що
свідчать отримані сертифікати.
Протягом
навчального року педагогічні працівники оновлюють та
систематизують комплексно-методичного забезпечення предметів та професій в
програмі Front Page на ліцейному файл-сервері.
Викладачі-предметники працювали над створенням методичних та
дидактичних матеріалів за темою «Творча співпраця учасників навчальновиховного процесу як умова підвищення якості підготовки сучасного
кваліфікованого робітника» у 2017/2018 н.р. в рамках обласної виставки-огляду з
урахуванням організаційно-методичних рекомендацій НМЦ ПТО в Харківській
області від 30.10.2017 № 01- 395. За підсумками команда викладачів посіла 2-е
рейтингове місце.

Порівняльна результатів робіт викладачів
Предмет
Правознавство
Історія України
Українська мова та
література
Математика
Фізика
Хімія
Інформатика
Іноземна мова
Біологія
Зарубіжна література
Людина і світ
Технології
Географія
Економіка
Художня культура
Рейтинг по області

2014-2015
10
17
-

2015-2016
-

2016-2017
-

2017-2018
-

7
10
2
6
16
4
23
5

2
12
11
10
10
10

8
6
4
10
8
5

11
5
7
2
3
2

Результати участі в обласній олімпіаді з охорони праці та виставці-конкурсі
дидактичних матеріалів викладачів предмета «Охорона праці»:
- в обласній олімпіаді: учень Ткач С. зайняв 3 рейтингове місце.
- Робота за темою «Інноваційні підходи до організації навчального процесу.
Розвиток критичного мислення учнів на уроках предмета "Охорона праці»
викладача Каліненко С.Д. посіла 3 місце у виставці-огляді інформаційнометодичного забезпечення предмета “Охорона праці”

-

методична розробка позаурочного заходу.
Команда учнів ліцею брала участь у ІІІ-му (обласному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів ПТНЗ Харківської області,
де за підсумками посіла 3-е рейтингове місце.

Порівняльна результатів ІІІ (обласного етапу) Всеукраїнських предметних
олімпіад
Предмет
Фізика
Хімія
Українська мова
Іноземна мова
Біологія
Право
Історія
Математика
Інформатика
Рейтинг по області

2014/2015
5
6
1
1
5
7
1
1
6
1

2015/2016
8
23
20
16
25
4
4
1
11
11

2016-2017
10
1
23
27
25
3
5
1
8
6

2017-2018
3
10
15
10
13
1
3
3
10
3

В цьому навчальному році учні ліцею були учасниками:
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу МАН «Майбутнє України» робота Курова Дмитра (керівник Говор К.В. ) «Перспективи використання
двигуна з магнітною левітацією у приміському залізничному сполученні»
посіла 2 місце;
- обласної учнівської науково-практичної конференції
Харківського територіального відділення Малої академії
наук України, що проводилася у Харківському
національному університеті імені В.Н. Каразіна участь у роботі конференції взяв учень філії НТУ «КРАЗЕ» Куров Дмитро
-

.
- ІІІ-го (обласного) етапу ХVІІІ-го Міжнародного конкурсу знавців
української мови імені Петра Яцика: Корольов Рустам - 29 (ІІ курс, ПМТЕ-18),
Перепадя Анастасія – 26 ( ІІІ курс, ППВ-9)
- ІІ-го етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка: Бортняк Анастасія -21 (І курс,
ППВ-11), Нестеренко Єлизавета - 11 (ІІ курс, ППВ-10), Перепадя Анастасія - 32
(ІІІ курс, ППВ-9), Куров Д. – 24 (ІІІ курс, ПМТЕ-16).
На превеликий жаль на обласних етапах цих конкурсів учні ліцею
показали низькі результати.
З метою 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
були
проведені:
Декада
загальноосвітніх предметів, Фестиваль
професій.. Заходи проведені на
високому та достатньому рівнях.
Протягом Всеукраїнського тижня права з метою формування та розвитку
соціальної компетенції учнів проведені:
 Лекція «Мої права»;
 Правові дебати: «Знати сьогодні, щоб жити завтра»;

 Виховна година: «Людина і закон»;
 Брейн-ринг: «Немає права без обов’язків» ;
 Всеукраїнський урок : «Конвенція ООН про права дитини. Закон і
реальність».
На педагогічній раді «Майстер своєї справи» за «круглим столом» пройшла
презентація досвіду роботи педагогічних працівників, що атестувалися у
2017/2018 н.р.
Впродовж навчального року викладачами загальноосвітніх предметів
проводилася робота щодо підготовки учнів до участі у зовнішньому незалежному
оцінюванні згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України:
- Заступник директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л.
проінструктувала педагогічних працівників з питань проведення «ЗНО2018»;
- Проведені збори учнів груп та батьківські збори у групах, що складатимуть
ЗНО:
- Гр. ППВ-9 – майстер в/н Саакян Л.Є. та кл. керівник Коваленко С.І.;
- Гр. ПМТЕ – 17 - майстер в/н Яловенко Ю.К. та кл. керівник Говор К.В.
- Гр. ПМТЕ – 16 - майстер в/н Перва О.С.
- Проведень бесіди з учнями груп - заступник директора з НВР Родченко О.Л.;
- Проведено урок з інформатики у гр.ППВ-9 та гр.ПМТЕ-17 «ЗНО-2018» викладач Рожкова Т.Д.
- Інструктування учнів стосовно реєстрації та участі у пробному ЗНО у гр.
ППВ-9, ПМТЕ-17, ПМТЕ-16 – методист Рожкова Т.Д.
- Реєстрація учнів до участі у ЗНО;
- Проведені консультації по підготовці до ЗНО з української мови та
літератури – викладач Дякунчак Н.Я.

Основні завдання методичної роботи на 2016/2017 навчальний рік:
- Сприяти розвитку рівня педагогічної майстерності викладачів та
майстрів виробничого навчання, вдосконалення їх професійної діяльності.
- Забезпечити системну реалізацію різних форм, методів, методичних
прийомів навчання та використання новітніх, інноваційних технологій,
особистісно-орієнтованого підходу при проведені уроків теоретичного,
виробничого навчання та позаурочних заходів.
- Сприяти подальшому використанню у навчально-виховному процесі
ІКТ та сучасного програмного забезпечення.
- Продовжити роботу щодо систематизації комплексно-методичного
забезпечення предметів та професій.
- Сприяти оновленню комплексно-методичного забезпечення предметів
та професій за допомогою програми Front Page.
- Створити інформаційний супровід методичної роботи в програмі Front
Page.
- Вивчити та сприяти практичній реалізації педагогічного досвіду
педагогічних працівників, які займаються інноваційною діяльністю.
- Проводити моніторингові дослідження рівнів навчальних досягнень
учнів,
рейтингу участі педагогічних працівників у методичній роботі.

- Сприяти організації та проведенню колективних та індивідуальних
форм методичної роботи.
Виховна робота протягом навчального року здійснювалася на основі
комплексно-цільового підходу до організації виховного процесу. Згідно з
річним планом виховна діяльність у ліцеї проводилася за такими основними
напрямками: патріотичне, громадянське, морально-правове, трудове,
художньо-естетичне, екологічне, фізичне виховання, формування здорового
способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.
В роботі ліцею використовувались різні форми виховної діяльності:
загальноліцейні заходи, вечори-зустрічі, «круглі столи», тренінги, конкурси,
диспути, акції, презентації, екскурсії, виховні години, бесіди та інші.
Проведені заходи:
- до Дня працівників освіти «Учитель перед іменем твоїм…» (учні груп
ППВ-109 та ППВ-110, майстри виробничого навчання Кропивка Н.І. та
Бровченко Т.М.);
- до Дня залізничника «Моя професія – моя гордість!» (учні групи
ПМТЕ-15, майстер виробничого навчання Яцина С.В. та кл. керівник
Гребенюк В.О.);
- новорічне свято «Вітаємо з Новим роком та Різдвом Христовим!»
(учні групи ППВ-10, майстер виробничого навчання Мельник Т.В. та кл.
керівник Каліненко С.Д.);
- концерт-реквієм «Ми йшли до тебе, Перемого!» (учні групи ПМТЕ-17,
майстер виробничого навчання Яловенко Ю.К. та кл. керівник Говор К.В.).
Заходи до Дня працівників освіти, новорічне свято та концерт-реквієм
проведені на високому методичному рівні, а святковий концерт до Дня
залізничника – на достатньому, у зв’язку з порушенням тематики та участь у
святі випускників ліцею і мешканців міста.
Проведені відкриті виховні години:
- «Ти кажеш, не було голодомору? І не було голодного села?» до 83-ї
річниці Дня пам’яті жертв голодомору (майстер в/н Заводовська С.А. та кл.
керівник Рожкова Т.Д.).
- до Дня збройних сил України вечір-зустрічі «З Україною в серці!» із
запрошенням бійців АТО (кл. керівник Барамикова Є.О.).
- З нагоди 28-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських
військ з Афганістану виховна година «Далекий та чужий Афганістан»
(майстер в/н Перва О.С., кл. керівник Коваленко Т.В.)
- Година-диспут «Вогонь Прометея», присвячену 31-ій річниці
Чорнобильської аварії (майстер в/н Яловенко Ю.К. і кл. керівник Говор К. В.)
На виконання Указу Президента України від 11.01.2017 року №1/2017
«Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні» проведено:
- у читальний залі бібліотеки організовано виставку літератури,
фотоматеріалів, малюнків, ілюстрацій на дану тематику, виставку творчих
робіт учнів «Оригамі – мить вічності»;
- виховні години у навчальних групах «Культура Японії», «Світ
оригамі», «Дві культури – одна єдність», «Доторкнися до сходу сонця»;
- семінар для педагогічних працівників ліцею «Думки про навчання та

творчість у системі освіти. Вплив творів мистецтва на духовний розвиток
дітей, розкриття творчості»;
- майстер-клас для працівників ліцею «Виготовлення кусудамі» з
практичною роботою в межах підготовки конкурсних виробів до обласного
огляду декоративно-прикладної творчості;
- майстер-клас приготування Суші для учнів, які проживають у
гуртожитку.
Протягом 2017/2018 навчального року велика увага приділялася роботі
з попередження правопорушень серед учнів. Діяв Штаб профілактики
правопорушень, засідання якого проводилися щомісяця і відповідно
оформлювалися протоколи. За навчальний рік жоден з учнів ліцею не скоїв
кримінального правопорушення. (1 учень з числа дітей, позбавлених
батьківського піклування перебуває на обліку в ювенальній поліції за скоєння
правопорушення ще до вступу в ліцей – Хадневич Кирило Андрійович, учень
групи ПМТЕ-18). На внутрішньоліцейному обліку перебуває 6 учнів.
Класні керівники та майстри виробничого навчання здійснювали
постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю, проводили
необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежували умови
проживання дітей в сім’ї, вивчали характер та прояви особистості учнів,
здійснювали виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічалися з
учнями та їх батьками за місцем проживання, проводили роботу по
залученню учнів в гуртки та секції за інтересами.
Проведено єдині дні правових знань з участю представників
правоохоронних органів, благодійних фондів «Добробут України», «Благо»,
«Бюро правової допомоги» та з представниками центру зайнятості.
Приділялася велика увага розвитку наставництва. Відповідно до наказу
по ліцею від 05.09.2016 №143 «Про організацію наставництва в ліцеї» за
кожним учнем закріплено наставника, із числа педагогічних працівників
(майстрів виробничого навчання, класних керівників та адміністрації).
Організована співпраця з громадськими організаціями щодо
проведення різноманітних заходів з учнями:
- цикл лекцій «Правда про наркотики» провела (Фонд рятування дітей
та підлітків України від наркотиків);
- правовиховний захід у формі відео лекторію з профілактики
правопорушень (Люботинське бюро правової допомоги);
- тренінгове заняття «Протидія торгівлі людьми» (БО «БФ «КарітасХарків»);
- відео лекторій «Права людини», бесіду «Шляхи вирішення
конфліктів», тренінг «Молодь за діалог та рівність», дебати «Демократія» та
«Культура спілкування», коло порозумінь «Культура для мене – це …» (БО
БФ «Добробут України»).
Проведені екскурсії до екопарку
О. Фельдмана (групи-переможці
ліцейного огляду-конкурсу «Група року» - група ПМТЕ-16 та ПМЕ-3); учні
різних груп відвідали фотовиставку «Якби не війна», яка була організована в
інформаційно-виставковому центрі ХНАТОБа міста Харкова; двічі
виїжджали до театру юного спостерігача на виставу «Лісова пісня» та «Назар
Стодоля» (учні групи ППВ-10); відвідали музей залізничного транспорту на

Південній залізниці (учні групи ППВ-110); Моторвагонне депо Люботин (всі
навчальні групи, які виходили на виробничу практику); музей бойової слави в
ліцеї (учні І курсу).
У рамках екологічного виховання та ціннісного ставлення до природи
відбулися екологічні акції «За чисте довкілля» та «Чистоfest» з покращення
та благоустрою прилеглої до ліцею території, в яких брали участь учнівський
та педагогічний колективи.
Результативною була робота учнівського самоврядування:
- Президент учнівського самоврядування брала участь у обласному
зборі лідерів, підготувала статтю у обласну газету «Вісник самоврядування»
на тему «День без паління: Ми проти паління! Ми – здорове покоління!».
- проведені акції: до Міжнародного дня відмови від куріння «День без
куріння: Ми проти куріння! Ми – здорове покоління!», в рамках якої
проведено виставку учнівських плакатів «Паління – зло!», бліц-опитування
серед учнів стосовно тютюнопаління, аукціон «Міняємо цигарку на цукерки»
та «Яблуко замість цигарки»;
- до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Зупинимо СНІД разом!».
- Волонтери групи ППВ-9 до Міжнародного дня людей похилого віку і
Дня ветерана відвідали Сидоренко Анну Семенівну та привітали із святами,
побажали міцного здоров’я та миру.
У ліцеї працювало сім різнопланових гуртків і спортивних секцій:
художньої самодіяльності – 3 гуртки, в яких займався 71 учень; предметні – 2,
в них займалося 49 учнів; пошуковий – 1, налічував 25 учнів; спортивна
секція – 1, у якій займалося 25 учнів. Загальна кількість учнів, яка займалася
в гуртках – 56,7% від загальної кількості контингенту.
Підсумком роботи гуртків художньої самодіяльності є друге місце в
обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності під девізом «Натхненні
вірою в Україну!» та ІІІ місце – у виставці технічної та декоративноприкладної творчості серед ПТНЗ Харківської області.
У рамках обласного огляду методичної роботи ПТНЗ Харківської
області був підготовлений матеріал на тему «Інформаційно-методичний
супровід конкурсу на кращу навчальну групу». За результатами даного огляду
робота набрала максимальну кількість балів.
Учениця ІІ курсу Перепадя Анастасія прийняла участь у
Всеукраїнському конкурсі «Знайди героя Чорнобиля поруч», написавши есе
та власні вірші на дану тематику. За результатами конкурсу вона нагороджена
дипломом переможця у номінації «Креативність дизайну».
Учні групи ППВ-9 прийняли участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі
«Моральний вчинок», створивши фоторепортаж з описом діяльності на тему
«Зробимо наше місто чистим».
Протягом навчальному періоду 2017/2018 року члени методичної
комісії майстрів виробничого навчання та класних керівників з питань
виховної роботи працювали над методичною проблемою: «Особистісне
зростання педагогічної майстерності майстра виробничого навчання та
класного керівника - шлях до успішної підготовки всебічно розвинутого
кваліфікованого робітника». Проведено 11 засідань, на яких були заслухані
доповіді і виступи всіх педагогів - членів МК. Класні керівники ділилися

досвідом роботи на сайті Учительського журналу on-line, розміщували
розробки виховних годин.
З 12 по 16 грудня 2017 року проведено тиждень вихованості, мета якого
формування та розвиток духовності учнів, соціально значущих цінностей,
високих моральних цінностей, етнічної та національної самосвідомості,
любові до рідної землі, держави, зміцнення та духовної єдності всіх регіонів
України.
Протягом тижня проведено:
- виставка стіннівок;
- лицарський турнір «Секрети вихованої людини» (бібліотекар
Підченко Л.М.);
- виховні години в навчальних групах за темами: «Сучасний етикет»,
«Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування», «Вихована
країна», «Лихослів’я – вірус-вбивця», «Добре слово лікує, а недобре
калічить» (майстри та класні керівники);
- диспут «Особливості ділового телефонного етикету»;
- дебати «Культура спілкування» (БФ «Добробут України»).
Виховна робота у гуртожитку велася за такими напрямками:
індивідуальна робота, організація колективу, розвиток пізнавальної
діяльності, патріотичне виховання, формування здорового способу життя,
моральне виховання, робота з батьками. Вибрані основні напрямки, форми та
методи роботи з учнями позитивно впливали на залучення учнів до
діяльності і спілкування.
Вихователем оформлено інформаційні стенди, які постійно
оновлювалися: «Вітаємо з днем народження», «Матеріали Ради гуртожитку»,
«Нормативно-правові документи», «Екран чистоти», куточки з охорони праці
та безпеки життєдіяльності.
Аналітична робота з вивчення виховного процесу в ліцеї ведеться
постійно, в процесі реалізації всіх функцій.
Найчастіше в роботі
використовується: поточний аналіз, аналіз стану виховної роботи за звітний
період.
Необхідно відзначити роботу протягом року на високому рівні таких
класних керівників як Коваленко С.І. та Говор К.В., які створюють умови для
організації змістовного дозвілля учнів, проводять виховну роботу із учнями з
урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх
нахилів, інтересів, творчо підходять до планування виховної роботи у
навчальній групі; на достатньому рівні – Каліненко С.Д., Гребенюка В.О.,
Коваленко Т.В., Рожкової Т.Д. та Барамикової Є.О.
З метою виявлення учнів пільгових категорій та учнів, які потребують
особливої уваги і допомоги постійно вівся соціальний моніторинг.
За результатами моніторингу станом на 01.10.2017 року в ліцеї серед
загальної кількості учнів пільговий контингент складав:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх
числа - 19 уч.;
- напівсироти - 25 уч.;
- діти з неповних сімей - 30 уч.;
- діти з багатодітних сімей - 20 уч.;

- діти з малозабезпечених сімей – 5 уч.;
- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0 уч.;
- діти, які є переселенцями із зони АТО – 4 уч.
Станом на 01.02.2017 року пільговий контингент складав:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх
числа - 18 уч.;
- напівсироти - 26 уч.;
- діти з неповних сімей - 29 уч.;
- діти з багатодітних сімей - 18 уч.;
- діти з малозабезпечених сімей – 2 уч.;
- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0 уч.;
- діти, які є переселенцями із зони АТО – 4 уч.
Станом на 01.07.2018 року пільговий контингент складав:
- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх
числа - 13 уч.;
- напівсироти - 18 уч.;
- діти з неповних сімей - 15 уч.;
- діти з багатодітних сімей - 11 уч.;
- діти з малозабезпечених сімей – 2 уч.;
- діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0 уч.;
- діти, які є переселенцями із зони АТО – 3 уч.
Всі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з
їх числа забезпечені єдиними квитками. Влітку 2017 року діти, позбавлені
батьківського піклування до 18 років (Токар Ірина та Заєць Володимир)
оздоровлюватимуться в ДП «Санаторій «Ялинка» Харківської області.
Значну роботу проведено щодо працевлаштування випускників.
Основні завдання виховної роботи у 2017-2018 навчальному році:
 особливу увагу приділяти громадянському та національнопатріотичному вихованню молоді, шляхом проведення різних заходів.
 активізувати роботу учнівського самоврядування.
 класним керівникам та майстрам виробничого навчання:
- творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над
підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні
питання стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на
практиці;
- працювати над створенням умов для самореалізації особистості
відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
- підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;
- виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи
виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в межах
групової виховної моделі;
- формувати в учнів свідоме ставлення до свого здоров'я як найвищої
цінності, формувати навички здорового способу життя, збереження та
зміцнення фізичного й психічного здоров'я;
- ділитися досвідом з питань виховної роботи на шпальтах різних
журналів, газет, розміщення заходів на різних порталах та сайтах;

 розглянути на засіданні педагогічної ради питання «Роль класного
керівника й майстра виробничого навчання у виховному процесі»;
 використовувати інноваційні педагогічні технології;
 продовжити роботу по створенню учнівських проектів з подальшим їх
захистом перед аудиторією.
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
2016/2017
2017/2018
Кількість учнів (% від загальної
кількості)
День «Здоров’я»
263 (74,09%) Першість з футболу
123(34,6%)
День українського козацтва
95(26,7%)
85 (28,3%)
До Дня Збройних сил України
112(31,5%)
90 (30%)
Першість з міні-футболу
120(33,8%)
75 (25%)
Всеукраїнський Олімпійський
101(40,4%)
112 (37,3%)
день
Першість з настільного тенісу
32+12 (12,9%) 16+10 (8,6%)
Першість з баскетболу
86(24,2%)
60 (20%)
«Нумо, дівчата!»
30 (11%)
35 (35%)
Першість з волейболу
112(31,5%)
50 (16,6%)
Першість з шашок
28+16(12,3%) 8 (8%)
Кубок імені викладача Захарченко 35 (11,6%)
з футболу
В обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ Харківської області ліцей
виборов VІ рейтингове місце. Команди учнів проявили себе у змаганнях:
Змагання
2016/2017
2017/2018
Легка атлетика
12 місце
2 місце
Легкоатлетичний крос
3 місце
Настільний теніс
6 місце
4 місце
Міні-футбол
5місце та 6 місце
5 місце
Стрітбол
2 місце
1 місце та 4 місце
Туризм
2 місце
1 місце
У ліцеї організовані спортивні секції, в яких займаються 57 учні, що

складає 19% від загального контингенту:
- футбол - 25 учнів;
- важка атлетика – 17 учнів;
- настільний теніс - 15 учнів.
Учнівська молодь бере участь в міських змаганнях, які проводить
Комунальний міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
при Люботинській міській раді.
Основні завдання спортивно-масової роботи на 2018/2019 навчальний рік:
- Активізувати роботу з учнями, які мають низький рівень фізичної
підготовки щодо залучення їх до додаткових занять.
- Постійно проводити роботу з фізоргами груп.
- Активізувати роботу спортивного сектору щодо проведення ранкової
гімнастики для учнів, які мешкають у гуртожитку.
В організації і проведені навчально-виховного процесу в ліцеї значну
роль відіграє бібліотека.
Книжковий фонд бібліотеки становить 25 789 примірників.
Забезпеченість підручниками предметів загальноосвітньої підготовки складає
21%, підручниками з предметів професійної підготовки – 61%.
За 2017/2018 навчальний рік бібліотека підручниками не поповнилася.
У ліцеї працює електронна бібліотека, яка налічує 290 повнотекстових
електронних ресурсів та понад 140 корисних посилань. Учні та педагогічні
працівники мають змогу користуватися електронним бібліотечним фондом у
будь-який час.
У бібліотеці ліцею зібрані тематичні папки. Зі зміною пір року міняється
ілюстративна виставка «Зимові етюди», «Весна днем красна», «Красне
літечко», «Барви осені».
Постійно оновлюється «Календар знаменних та пам’ятних дат».
У читальній залі бібліотеки оформлені:
- постійно діюча виставка «Література рідного краю», де окремо зібраний
матеріал «Літературна Слобожанщина», «Земля моя багата на таланти (митці
Люботина) та «До джерел з любов’ю».
- тематичні полички: «Моя професія – моя гордість»; «Збережемо пам'ять
про подвиг»; «Священна і вічна»; «Земля на долонях турботи»; «Голгофа
голодної смерті»; «Хто не цінує життя, той його не заслужив»; «На допомогу
майстрам виробничого навчання»; «Права людини»; «Видатні педагоги ХХ
століття».
- картотеки: з краєзнавства; періодичних видань.
Систематично бібліотека бере участь у проведенні тематичних тижнів
(пошук матеріалів, допомога учням у оформленні тематичних доповідей,
рефератів, випуску газет).
Протягом навчального року в читальній залі бібліотеки були підготовлені
тематичні книжково-ілюстративні виставки:
до Дня Гідності та Свободи «Україна гідна свободи», до Дня пам’яті та
примирення і 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «І

тільки пам'ять не сивіє», до Дня Європи «Україна – держава європейська», до
роковин Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль не має минулого часу», до
Дня Святого Миколая «Йде Святий Миколай, ти добром його стрічай!», до
Всесвітнього дня охорони праці «Цінність життя і здоров’я», до проведення
Всеукраїнської соціально-екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!»
- «Книга. Природа. Екологія», до пам’ятних дат письменників.
Проводилися:
- віртуальний екскурс «Скарби скіфських курганів»;
- віртуальний тур «Андріївська церква – шедевр світового бароко»;
- бібліотечний урок «Основні інформаційні джерела. Журнали,
довідники, енциклопедії»;
- бібліографічні огляди літератури: «Нас було тільки триста» до Дня
пам'яті Крутів, «І гіркота пече полинна» до Дня вшанування учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
- бесіда-огляд сучасних книг українських письменників «Учням про
Україну: цікаво, доступно, популярно»;
- літературна гра «Що я знаю про Святого Миколая» з бібліографічним
списком літератури;
- бібліографічний екскурс «На розпеченому серці реактора» з
бібліографічним оглядом літератури;
- у рамках Тижня вихованості лицарський турнір «Секрети вихованої
людини»;
- До Всеукраїнських конкурсів «Знайди героя Чорнобиля поруч» та
«Моральний вчинок» - «Зробимо наше місто чистим» підібраний матеріал та
написані творчі роботи;
У рамках Року Японії в Україні підготовлена виставка літератури,
фотоматеріалів, малюнків та проведений семінар для педагогічних
працівників на тему «Думки про навчання та творчість у системі освіти,
вплив творів мистецтва на духовний розвиток дітей, розкриття творчості»
Бібліотека систематично веде роботу з оформлення картотек, тематичних
папок, документації, пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої
літератури, оформленням періодичних видань, одержанням підручників,
видачі та зберіганням їх.
Читальний зал бібліотеки оснащено комп’ютерною технікою (4 одиниці),
які підключені до ліцейної локальної мережі та мають доступ до мережі
Інтернет.
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 01.09.2018р. 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 «Старший викладач» - 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».
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 нормативноправовими актами у погодженні з державною санітарно-епідеміологічною
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; заміна вікон на металопластикові вікна, поточний ремонт
гуртожитку, навчального корпусу, майстерень.

