Звіт
директора Іванівського професійного аграрного ліцею за підсумками
2017 року
Організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесів
в Іванівському професійному аграрному ліцеї здійснюється згідно вимог
положення про професійно-технічний заклад. У своїй роботі ліцей керується
Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту в
Україні», «Статутом» та іншими нормативно-правовими документами.
Навчально-виробничій процес в ліцеї здійснюється відповідно до
робочих навчальних планів і програм згідно Державного стандарту за трьома
професіями:
- Робітник фермерського господарства – 125
- Кухар – 101
- Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних – 24
- Всього 250 учнів
Заборгованість по заробітній платі, по розрахунках з пенсійним фондом,
фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
фондом по безробіттю, фондом соціального страхування від нещасних
випадків – відсутня, як по загальному так і по спеціальному бюджету.
За 2017 рік були слідуючи показники
господарства,виробничої практики учнів та ін..

по

роботі

учбового

В 2017 році станом на 31 грудня отримано власних коштів в сумі –
484717,45 грн. в тому числі:
-

За навчання учнів – 20700,00 грн.
За обслуговування вишки «Київстар» - 10604,54 грн.
За навчання безробітних – 8067,07 грн.
На харчування учнів – 19725,02 грн.
За рекламний щит – 2400,00 грн.
Дохід від спільної діяльності – 423220,82 грн.

Використано – 481135,48 грн. з них:
- На виплату заробітної плати – 22203,67 грн.
- На харчування учнів – 21892,74 грн.
- Придбання предметів та матеріалів – 306506,62 грн.

-

Вхідні двері 2 шт. – 12895,00 грн.
Металопластикові вікна 23 шт. – 89200,00 грн.
ПММ – 92637,84 грн.
Дизинфікуючі та миючи засоби – 4733,00
Канцтоварів – 7379,00 грн.
Електротовари (ел.конвектор 1 шт. ел. пилка 1 шт. ел. плита) –
5605,00 грн.
Гардинне полотно – 5763,50 грн.
Столи 9 шт. – 6100,00 грн.
Господарських товарів – 49476,00 грн.
Підписка періодичних видань – 2241,28 грн.
Посуд – 2430,00 грн.
м’ячі – 2580,00 грн.
послуги – 42074,75 грн. (послуги зв’язку, повірка лічильника,
підтримка програмного забезпечення, ремонт тракторних запчастин)
навчання на знання правил технічної експлуатації теплових установок
та мереж – 250,00 грн.
енергоносії – 1807,17
пеня, податки: на землю, екологію та збір за спеціальне
водокористування – 54713,53
придбано кондиціонер – 21300,00 грн.
принтер – 6400,00 грн.
системний блок до комп’ютера – 3987,00
Отримано коштів за дорученнями – 21952,00 грн. в тому числі:
Обласна стипендія «Учень року» - 150,00 грн.
Дарунки: посуд 1802,00 грн.
Інтерактивна дошка – 20000,00 грн.

В 2017 році Іванівський ПАЛ отримав коштів в сумі – 6 558 115 грн., а саме
з:
- обласного бюджету – 5 139 077 грн.
- освітньої субвенції – 722 501 грн. (з/п вчителів з загальноосвітніх
предметів)
- стабілізаційної дотації з державного бюджету – 6965 37 грн. ( на
з/плату та стипендію)
- Залишок освітньої субвенції – 1880 786 грн.
Витрачено на: заробітну плату – 4 809 137 грн.
- придбання засобів гігієни та одягу для дітей-сиріт – 2 326 грн.
- медикаменти – 1 500 грн.
- харчування – 115 865 грн.
- вивіз сміття – 4 169 грн.

-

послуги зв’язку – 1 831 грн.
водопостачання – 662 грн.
електроенергію – 301 000 грн.
вугілля – 562 138 грн.
стипендію – 736 245 грн.
допомогу дітям-сиротам при працевлаштуванні - 19 507 грн.
придбання підручників для дітей-сиріт – 3 735 грн.

В 2017 році чимало зроблено для покращення умов проведення
навчально-виховного процесу. В учбовому корпусі та гуртожитку замінені
старі вікна на металопластикові 23 вікна, в гуртожитку замінені вхідні
двері, також в гуртожитку відкрили їдальню, де учні можуть приготувати
собі гарячи страви.
Дирекція ліцею уже 2 роки підряд виділяє кошти на ремонт
сільськогосподарської техніки,відремонтовано МТЗ-80, ЮМЗ, по стадії
завершення ЮМЗ та ДТ-75. В 2018 році буде продовжено ремонт техніки.
В педагогічному кабінеті встановлено електроконвектор для обігріву та
охолодження повітря, що позитивно вплинуло на роботу педагогів,
створені умови для чергових по ліцею.
В 2017 році обласна організація Радикальної партії подарувала
навчальному закладу інтерактивну дошку.
Для підвищення якості навчально-виробничого процесу в ліцеї
здійснюється внутрішній контроль. В графіку внутрішнього контролю
передбачено вивчення
етапу викладання предметів загально-професійної,
теоретичної і професійно-практичної підготовки.

професійно-

Методична робота в ліцеї сконцентрована на діяльності методичних
комісій, зміст роботи яких спрямований на покращення навчальновиховного процесу.
Зростанню фахового рівня педагогічних працівників сприяють і масові
методичні заходи. Уже традиційним стало проведення в ліцеї конкурсів
«Педагог року», конкурсу-огляду навчальних кабінетів «Кабінет – творча
лабораторія вчителя», декади «Я атестуюсь», методичного фестивалю
імпровізаційних форм навчання, презентації роботи методичних кафедр за
підсумками навчального року.

Всі викладачі та майстри виробничого навчання працюють над
індивідуальними методичними темами,
згідно
з програмами
саморозвитку. Результатом такої роботи стали розробка інструкційнотехнологічних карт для уроків виробничого навчання, лабораторнопрактичних занять з професій: «обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних», «робітник фермерського господарства», «кухар» (Стрельцова
С.А., Чкан О.В., Костенко І.В., Бобрулько В.Ф.,)
Впроваджуючи в практику свої роботи, сучасні форми та методи
викладачі нашого закладу використовують метод проектів, інтерактивні та
комп’ютерні технології (Бараняк І.І., Сібєнкова Л.С., Савельєв М.С.,
Прасолов В.В., Гончарова С.В.)
Всі викладачі, майстри виробничого навчання, учні мають рівний
доступ до мережі Internet, де можуть завжди знайти потрібну інформацію.
Всі майстри виробничого навчання, викладачі та інші педагогічні
працівники пройшли підвищення кваліфікації та атестуються згідно
графіка.
У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив продовжив
роботу над науково-методичною проблемою « Розвиток життєвої
компетентності учнів» ( ІV етап практичний), реалізацією законів
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну
середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України у XXI
ст. та основних документів реформування профтехосвіти.
Колектив працював над поглибленням знань учнів, розвитком їх
життєвої компетентності, зростанням професійної майстерності педагогів
в умовах особистісно- орієнтваного навчання та виховання.
Проведена значна робота з оволодіння інноваційними технологіями
навчання та впровадження їх у навчально-виробничий процес.
Удосконалювалася методика використання аудіовізуальних засобів
навчання, комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.
Методична робота була спрямована на освоєння та практичне
застосування методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів,
формування в них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки,
впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, нових
виробничих технологій.
Подавалася систематична інформація про нові педагогічні технології,
методичні рекомендації, публікації щодо змісту та методики навчальновиховної роботи.

Значна увага приділялася підготовці навчально-методичних комплексів
фундаментальних та професійних дисциплін,вдосконаленню наявного
навчально-методичного комплексу дисциплін та професій відповідно до
атестаційних вимог.
Щодо моніторингу результативності навчально-виробничої роботи за
І семестр 2017-2018 н.р.
У І семестрі 2017-2018н.р. в ліцеї навчалися 250 учні в 10 групах, це
на 25учнів менше ніж у минулому році(275) це стало можливим в наслідок
зменшення регіонального замовлення на 2017-18 н.р яке склало 75 учнів в
минулому році 100 . На державному замовлення навчається 242 учні 8 на
контракній основі.З 2015 н.р відсутня професія «оператор комп’ютерного
набору. Обліковкць з реєстрації бухгалтерських даних» ( Середня
наповнюваність груп 25 (у порівнянні з минулим роком 24,1чол.). Кількість
не атестованих учнів по групах:

11
16
2-Р
2-К
21
26
1-Р
31
34
36
10 гр.

6 (3)
4(8)
4(8)
3(0)
3(4)
0(5)
0(0)
4(13)
7(9)
5(9)
36(59)

Кількість неатестованих учнів зменшилася у порівняні з минулим
роком, але є необхідність розглянути питання про відрахування або
достроковий випуск (за результатами проміжної атестації з присвоєнням
робітничого розряду) неатестованих учнів, в основному які не відвідують
заняття. За результатами успішності за І семестр 2017–2018 н.р. стипендію
нараховано 121 (133) учням 50% (54%).
Середній бал успішності по ліцею становить 6,1 що у порівнянні з
минулим роком (5,6) на 0,5 вищий. Моніторинг навчальної діяльності учнів
відображено в таблиці:

Група

К-ть учнів
за списком

К-ть пропусків на
1 учня(непов)

К-ть
н/а

Одержують
стипендію

Відмінники

Середній
бал

11

25

13,4

6

15

0

5,4

16

28

8,6

4

16

0

5,3

1-Р

26

11,7

0

8

0

5,6

2-Р

24

41,8

4

8

0

6,0

21

23

26,4

3

20

0

4,9

26

26

0,7

0

21

0

5,8

2-К

25

13

3

7

0

6,5

31

27

10,2

4

11

0

6,4

34

24

0,8

7

6

0

9,5

36

22

5,8

5

9

0

5,2

10 гр.

250

13.2

36

121

0

6,1

Низький середній бал успішності зумовлено великою кількістю учнів з
початковим рівнем засвоєння знань загальноосвітніх предметів. Дослідження
за останні три навчальні роки загальноосвітньої, загально-професійної і
професійно-практичної підготовки відображено в таблицях.
Предмет

2015 2016 2017

Предмет

2015 2016 2017

Алгебра

3,9

2,8

3,5

Інформаційні
технології

6,6

5,9

6,9

Геометрія

3,1

2,7

3,0

Охорона праці

5,5

6,1

5,9

Інформатика

6,0

4,7

5,7

Спец предмети
операторів

7,0

5,6

5,7

6,3

6,1

0

6,3

6,1

0

Фізика

3,0

2,7

3,8

Технології
комп'ютерної
обробки
інформації

Хімія

4,5

4,6

5,0

Основи
діловодства

Біологія

5,2

4,9

4,6

Бухоблік

6,7

8,0

6,4

Географія

5,9

5,0

4,3

ІСТО

7,2

7,3

4,7

Укр.мова

2,8

3,6

4,6

Осн.галуз.екон.

6,4

6.9

6,3

Укр.література

2,9

3,5

5,2

С/г машини

4,8

5,4

6,1

Заруб. література

5,1

3,8

5,0

Агротехнології

5,5

6,7

6,3

Англ.мова

4,9

3,4

4,3

Трактори

6,0

5,0

5,7

Історія України

5,3

6,0

5,5

ПДР

6,3

6,0

5,8

Всесвітня історія

7,1

6,2

5,0

СТО

6,0

6,0

5,6

6,8

6,3

6,5

Осн.правознавства

5,2

6,1

5,5

Технологія
приготування
їжі

Захист Вітчизни

5,1

6,2

5,8

Устаткування
підприємств

6,4

6,1

6,4

Фізична культура

6,5

6,4

7,0

Організація
виробництва

6,6

6,6

7,3

4,8

4,5

4,9

6,3

5,9

5,4

Рівню державних стандартів відповідає якість знань з предметів
-

Людина і світ (70% викладач Дмитровський В.М.)
Основи трудового законодавства ( 62% викладач Дмитровський В.М )
Організація виробництва (62% викладач Солов’ян М.В.)
Технологія приг.їжі (64% викладач Костенко І.В..)
Агротехнології (56% викладач Перепелко В.М.)
Машини і обладнання (57% викладач Чкан О.В)
Формування здорового способу життя (57% викладач Стрельцова С.В.)
Інформаційні технології (56,2% викладач Савельєв М.С.)
Фізична культура (64,2% викладач Дмитровський О.В)
Низький рівень якості знань зафіксовано з предметів :

- Математика (6% викладач Бараняк А.І.)
- Українська мова (17% викладач Причина Л.М.)
- Основи ветерин.медицини (12% викладач Довбня О.М.)

- трактори (33%, викладач Довбня М.Л)
- основи безпеки руху та основи безпеки дорожнього руху (31%
викладач
Довбня М.Л.)
- хімія (18% викладач Довбня О.М.)
- основи анатомії(16% викладач Довбня О.М.)
- екологія(14% викладач Довбня О.М.)
- Основи зоогігієни викладая Довбня О.М)
- Алгебра ( 12% викладач Сібєнкова Л.С.)
- Геометрія ( 7% викладач Сібєнкова Л.С.)
- Фізика( 8% викладач Сібєнкова Л.С
українська мова ( 13% викладач Гончарова С.В.)
- іноземна мова(13% викладач Гончарова С.В.)
З виробничого навчання наступні результати:

Рівню державного стандарту відповідає якість знань в групах:
 2-К (73,9% майстер в/н Костенко І.В.)
 16 (88,9 % майстер в/н Соскова Л.В.)
 36 (72,7 майстер в/н Шатова М.А.)
 11 (69,6 % майстер в/н Чкан О.В.)

Середній рівень професійно-практичної підготовки зафіксовано в
групах:






2-Р (50% майстер в/н Перепелко Є.В.)
31 (44,0 % майстер в/н Прасолов А.О)
34 ( 44,4 % майстер в/н Стрельцова С.А)
1-Р ( 30,3 % майстер в/н Базик М.О.)
Не виконання навчальних планів і програм – 6 чол.

1
2
3
4
5
6

Кузьміна Олена Іванівна
Золотарь Дмитро Сергійович
Причина Дмитро Олександрович
Салівонов Геннадій Михайлович
Нехороша Тетяна Сергіївна
Скрипник Тамара Олександрівна

Гр.№1-К
Гр.№24
Гр№.31
Гр.№34
Гр.№34
Гр.№34

Наказ
Наказ
Наказ
Наказ
Наказ
Наказ

8-В-УДЗ від30.08.2017
5-В-УДЗ від30.08.2017
5-В-УДЗ від30.08.2017
12-В-УДЗ від30.08.2017
12-В-УДЗ від30.08.2017
12-В-УДЗ від30.08.2017

Виїзд за межі області - 4 чол.
1
2
3
4

Василенко Аліна Олександрівна
Кошка Сергій Володимирович
Хасанова Сонгуль Шавкатівна
Тимченко Анатолій Анатолійович

Гр.№26
Гр.№2-Р
Гр.№26
Гр. №26

Наказ
Наказ
Наказ
Наказ

1-В-УДЗ від30.08.2017
14-В-УДЗ від30.08.2017
12-В-УДЗ від30.08.2017
11-В-УДЗ від30.08.2017

Переведено до інших навчальних закладів
Алінгорський Артем Григорович гр..№11 наказ №4 В-УДЗ від 30.08.2017 р.

Вся виховна робота в ліцеї спрямована на формування конкурентноспроможної особистості, почуття відповідальності, життєвої компетентності,
створення умов для індивідуального розвитку учнів, творчої активності у
різних видах діяльності.
В учнівських групах виховання будується також з урахуванням
індивідуальних здібностей, інтересів, потреб учнів. З цією метою керівники
всіх навчальних груп використовують як традиційні, так і нетрадиційні
форми та методи роботи.

Перед плануванням виховної роботи класні керівники, майстри
виробничого навчання, практичний психолог, соціальний педагог, вихователі
гуртожитку, бібліотекар, керівники художніх гуртків та спортивних секцій
особливу увагу приділяють вивченню особистості учня, намагаються
координувати роботу так, щоб виховною роботою охопити весь контингент
учнів, залучити до проведення позакласних заходів якомога більше учнів.
До системи заходів з вивчення особистості входять індивідуальні
бесіди, анкетування, тестування, години спілкування, відвідування батьків,
знайомства з умовами проживання учнів, батьківські збори, запрошення
батьків до ліцею, консультації практичного психолога, соціального педагога,
спостереження, вивчення кола оточуючих тощо.
Класні керівники, майстри в/н, психолог, соціальний педагог ведуть
цілеспрямоване спостереження за учнями під час спілкування, навчання,
праці.
В ліцеї навчаються учні-сироти та учні, позбавлені батьківського
піклування: 7 учнів.
Ліцей приймав активну участь в обласних конкурсів, які
проводив «Будинок художньої творчості», як серед учнів, так і серед
педагогічних колективів і показував добрі результати.
Обласний конкурс художньої самодіяльності між педагогічними
колективами «Сузір’я талантів»
Диплом І ступеня – Гончарова С.В. (номінація «Вокал»)
Диплом І ступеня – Стубров Ю.А. (номінація «Вокал»)
Диплом І ступеня – Довбня М.Л. (номінація «Музичне виконавство»)
Диплом І ступеня – Довбня М.Л. (номінація «Вокал»)
Диплом І ступеня – Причина Л.М. (номінація «Художнє читання»)
Диплом І ступеня – Жукова С.В. («Театр мод»)
Диплом ІІІ ступеня – Жукова С.В. (хореографічний колектив «Подоляночка»)
Обласний конкурс художньої самодіяльності учнів
«Надія, Молодість, Майбутнє»
Диплом ІІІ ступеня – Гончарова С.В. ( номінація «Театральне мистецтво»)
Диплом ІІ ступеня – Жукова С.В. (номінація «Театр мод»)

Обласний конкурс-виставки новорічних та різдвяних композицій
«Альтернативна ялинка»
Диплом І ступеня – Верещака Анна (номінація «Новорічний вінок»)
Ліцей має необхідну кількість вугілля та дров, щоб підтримувати
нормальний температурний режим, але сама опалювальна система потребує
заміни або, хоча б капітального ремонту.
Навчальний заклад може виконувати покладені на нього функції
по підготовці кваліфікованих робітників. Регулювання і координація
навчально-виробничої діяльності через педагогічні ради, тижневі наради при
директору, інструктивно-методичні наради, засідання методичних комісій,
індивідуальну роботу з викладачами та майстрами виробничого навчання.
Цього достатньо для вироблення колегіальних і управлінських рішень.

