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Загальна інформація 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року 
№178 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 
громадськістю» сьогодні звітую про виконану роботу за 2018/2019 навчальний рік. 

Протягом звітного періоду робота колективу ДНЗ «Запорізький ПЛА» була 
спрямована на вирішення завдань, з яких основними є: 

- розроблення та ліцензування нових професій, які потребує сучасний ринок праці 
та підприємства регіону; 

- оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази навчально-виробничих 

майстерень ліцею та навчальних кабінетів; 
- збільшення доходів спеціального фонду за рахунок находжень від виробничої 

практики, надання платних послуг; 
-  організація та проведення ефективної профорієнтаціїної роботи; 
- залучення до замовлення підготовки робітничих кадрів крупних промислових 

підприємств, налагодження з ними плідної співпраці; 
- збереження висококваліфікованого педагогічного колективу з мотивацією його 

постійного самовдосконалення, професійного розвитку. 
Триває робота з приведення у відповідність до вимог чинного законодавства 

правовстановлюючих документів ліцею: проведено технічну інвентаризацію 
нерухомого майна ліцею, оформлено нарешті земельну ділянку під гуртожитком. Всі 
документи передано на розгляд в Міністерство освіти і науки України з метою 
отримання наказу про закріплення держаного нерухомого майна на праві 
оперативного управління за ліцеєм. 

В цьому навчальному році на базі  ліцею проведено зовнішнє незалежне  
оцінювання з української мови та літератури та історії України, участь у якому 

приймали понад 450 осіб. Більшість педагогічного колективу та інші працівники 
закладу були залучені до організаційного забезпечення проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

 

Навчально-виробнича робота 

 

Державний план набору на 2018-2019 навчальний рік становив 195 учнів, 
фактично прийнято – 165 учнів (84,6 %).  

З них: 
Відділення на базі неповної середньої освіти (СПТУ) – 60 учнів. 
Відділення на базі неповної середньої освіти (ПТУ) – 28 учнів. 
Відділення на базі повної середньої освіти (ТУ) – 77 учнів. 
Контингент на 01.09.2018 року склав – 366 осіб, а на 01.10.2018 – 387 осіб, а 
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саме: 
14 груп, з них навчається у групах СПТУ – 201 особа (7 груп), у групі ПТУ – 28 

осіб (1 група), у групах ТУ – 158 осіб (6 груп); середня наповнюваність груп: СПТУ – 

28 учнів, груп ПТУ – 28 учнів, груп ТУ – 26 учнів. 
Залишається проблемою збереження контингенту учнів. Причиною 

відрахування є зміни професійної підготовки, виїзд батьків в інші регіони та країни, 
зміни сімейного стану та працевлаштування. Питання комплектування, збереження 
контингенту учнів, слухачів заплановані і систематично розглядаються на 
педагогічних радах та інструктивно-методичних нарадах. За 2018-2019 н.р. зі складу 
учнів відраховано 3 особи: 

 -    за переводом до інших навчальних закладів – 2 особи;  
- з інших причин – 1 особа. 

Формування учнівського складу ліцею проводиться виходячи з потреб регіону 
та міста Запоріжжя в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, 
ліцензійного обсягу прийому на навчання та відповідно Правил прийому до ліцею. 
Ліцей постійно проводить моніторинг попиту на професії серед підприємств і установ 
міста та населення. 

 

Випуск учнів за 2018 – 2019 навчальний рік склав 137 осіб, з них: 
№ 
з/п 

Професія Кількість учнів 

1 

Слюсар з ремонту автомобілів, водій 
автотранспортних засобів категорії “В і C”  
(група № 18)  

28 

2 

Слюсар з ремонту автомобілів, водій 
автотранспортних засобів категорії “В і C”  
(група № 19) 

28 

3 Електрогазозварник (група № 11) 25 

4 

Слюсар з ремонту автомобілів, Стропальник, Водій 
автотранспортних засобів категорії “C”, Машиніст 
крана автомобільного (група № 14) 

25 

5 

Слюсар з ремонту автомобілів, водій 
автотранспортних засобів категорії “В і C” (група 
№7) 

30 

6 

Достроковий випуск з наданням свідоцтва про 
присвоєння кваліфікації: 
Слюсар з ремонту автомобілів, водій 
автотранспортних засобів категорії “В і C” (група 
№20) 

1 

 Всього: 137 

 

В червні місяці поточного року до ліцею зараховано за переведенням з ДНЗ 
«Запорізьке машинобудівне вище професійне училище» 25 учнів, на ІІ курс, на основі 
базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти, 
навчальна група № 8 за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, 
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Водій автотранспортних засобів категорії «В і С». 

 Перехідний контингент ліцею складає 271 учнів, 10 груп, СПТУ – 6 груп – 170 

учнів, ПТУ – 1 група – 27 учнів, ТУ – 3 групи – 74 учня.  
Регіональний план набору на 2019-2020 навчальний рік становить 195 учнів (7 

груп). При виконанні плану набору в ліцеї на 01.09.2019 контингент складе 466 учнів 
(17 груп). 

 

Навчально-методична діяльність  
 

Педагогічний колектив ліцею протягом 2018-2019 навчального року працював 
над науково-методичною проблемою «Підвищення рівня майстерності педагога як 
умова всебічного розвитку та формування компетентностей учнів». 

 Адміністрацією ліцею  розроблено заходи реалізації  навчально-методичної 
проблеми на відповідний період та розроблено  основні напрямки роботи. 

 Сьогодні навчально-виховний процес у ліцеї здійснює педагогічний колектив: 
6 - старші викладачі, 6 - педагогів із вищою кваліфікаційною категорією, 1 викладач 
має І кваліфікаційну категорію, 4 – ІІ кваліфікаційну категорію, 6 - спеціалісти. Із 
майстрів виробничого навчання: 10 майстрів – 12 тарифний розряд, 3 – 11 тарифний 
розряд. 

В ліцеї здійснюється колективна, групова  та індивідуальна методична робота. 
З колективних форм методичної роботи в ліцеї найбільш дієвим є педагогічна рада, 
робота методичних комісій відповідно до профілів, інструктивно-методичні наради, 
які систематично проводяться з метою своєчасного і оперативного інформування 
педагогічних працівників, обговорення і вивчення нормативних документів, 
семінари, практикуми, школи педагогічної майстерності та інше.         

Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою 
виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, 
накопичення навчально-методичного забезпечення предметів, професій. 

Для здійснення методичної роботи в ліцеї працює методичний кабінет, в якому 
створені всі умови для індивідуальної та колективної форм роботи. Надають 
допомогу педагогам у підвищенні фахового рівня три методичні комісії:  

методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання зварювальних 
професій (голова методичної комісії Рогачевська Л.І., викладач вищої категорії, 
старший викладач);  

методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання з професій 
«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»; «Водій автотранспортних 
засобів категорій «В» і «С»» (голова методичної комісії Варьонов О.П., викладач ІІ 
категорії); 

методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів (голова методичної 
комісії Галенко М.В.,  викладач вищої категорії, старший викладач). 

 Відповідно до плану реалізації науково-методичної проблеми ліцею  члени 
методичних комісій знайомились та впроваджували в навчальний процес сучасні 
перспективні педагогічні технології та методи навчання. Тому метою роботи 
методичної служби було створення умов для всебічного розвитку особистості 
педагога, озброєння кожного викладача необхідними для цього знаннями, уміннями 
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й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі 
педагогів.  

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої 
навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, 
виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення 
техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку загальнопрофесійної та професійної 
підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення 
предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих 
технологій. Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичної 
комісії є практична робота: моделювання уроку або фрагменту, розв’язування 
ситуаційних задач, проведення диспутів, організація динамічних ситуацій на 
одержання викладачами інформації про досягнення науки та передового 
педагогічного досвіду.  

Методичні комісії в ліцеї постійно працюють над вивченням і використанням в 
навчальному процесі нових технологій, передового досвіду, досягнень сучасної науки 
та техніки. 

В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і схвалюються 
переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика письмових екзаменаційних 
(творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних  комісій 
проводяться відкриті уроки. На засіданнях методичної комісії класних керівників 
розглядаються питання: підвищення методичної майстерності класних керівників, 
соціальний захист учнів, розвиток творчих здібностей учнів, попередження 
правопорушень, превентивне виховання.  

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню 
педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою 
організовано школу молодого педагога, школу молодого майстра виробничого 
навчання.  

У роботі школи молодого педагога та молодого майстра навчаються молоді 
викладачі і майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних 
закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. 
На заняттях школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки 
і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, 
надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки 
у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом 
роботи, дають поради та рекомендації. 

В минулому навчальному році на базі навчального закладу 
проведений обласний захід: 

04.03.2018  - обласний cемінар-практикум викладачів предмета «Фізична 
культура» та керівників фізичного виховання на тему «Розвиток фізичних якостей 
учнів під час проведення занять з теми «Баскетбол»» 

Обласний cемінар-практикум пройшов на високому рівні, цьому сприяла плідна 
робота як педагогів так і адміністрації ліцею. 

Ще однією з важливих сторінок методичної роботи – є проведення відкритих 
уроків. Загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого 
досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики 
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(наприклад, розвиток пізнавальної самостійності учнів, комплексне використання 
засобів навчання тощо). Без відкритого уроку (виховного заходу) неможливо 
здійснити поширення і впровадження передового педагогічного досвіду. 

Відкритий урок - візитна картка педагога. Скільки б ми не сперечалися про 
«показний» характер таких уроків, про винятковість форм і методів та обсяг 
підготовки та затраченого часу, саме відкриті уроки покажуть вас як професіонала. 

Відповідно до плану роботи ліцею та графіку проведення відкритих уроків 
викладачами та майстрами виробничого навчання у поточному році було проведено 
наступні відкриті уроки: 

  «О.Гончар. «За мить щастя» Краса і сила кохання як матеріал художнього 
осмислення. Узагальнений образ миті щастя, філософія миті щастя людини» - 
Галенко М.В. 

 «Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалежної України» - Медведенко 
О.Д. 

 «Віруси, віроіди, пріони. Особливості їхньої організації та функціонування» - 
Шавлак. О.В. 

 «Життя ніщо проти спорту» - Вдовицька С.Г. 
 «Встановлення нацистської диктатури в Німеччині» - Булат Т.В. 
 «Основні положення МКТ. Будова речовини та її дослідні обгрунтування» - 

Лятіфов І.Ш. 
 «Найпростіші тригонометричні рівняння» - Лєпєхіна О.Е. 
 «Різноманітність професій» - Шаганенко Ю.С. 
 «Уживання великої літери» - Шкроботько О.О. та інші. 

Педагогічна рада ліцею є вищим колегіальним органом, який координує 
питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої 
діяльності. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи, а 
також визначає конструктивні рішення з важливих питань роботи педагогічного 
колективу.   

Найбільш ефективною в підвищенні професійного рівня педагога є його 
самоосвіта та індивідуальна науково-методична діяльність. Тому задача методичних 
комісій в цьому напрямку полягає в забезпеченні неперервності самоосвіти: 
розроблені та проведенні методичних заходів, організації обміну досвідом роботи, 
ознайомленні з новинками педагогічної та наукової літератури, ІКТ. Працюючи над 
індивідуальними проблемними темами, педагоги знайомляться з досвідом колег, 
наставників, вчених.  

Одним із способів удосконалення професійної майстерності педагога є 
підвищення кваліфікації. У ліцеї є перспективний план курсової перепідготовки 
викладачів, майстрів, на підставі якого кожен викладач, майстер обов’язково один раз 
на п’ять років проходить курси підвищення кваліфікації. В 2018-2019 навчальному 
році підвищили кваліфікацію на базі КЗ «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» 8 майстра виробничого навчання та 10 
викладачів. 

Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів 
виробничого навчання сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2018-
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2019 навчальному році за результатами атестації одному викладачу присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  трьом викладачам 
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», підтверджено 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - одному викладачу та одному 
майстру виробничого навчання підтверджений 12 тарифний розряд. 

ІІ. Методичне забезпечення професійної підготовки з вимогами та потребами. 
Ліцей здійснює професійну підготовку за 7 ліцензованими професіями: 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», ««Водій автотранспортних 
засобів категорій «В» і «С»», «Стропальник», «Машиніст крана автомобільного», 
«Маляр. Штукатур», «Монтажник будівельний», «Електрогазозварник». Відповідно 
до кожної професії розроблені, відкориговані навчальні плани і програми, які 
відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, державним стандартам ПТО, 
адаптовані до конкретних умов виробництва. 

Центральною ланкою методичної роботи завжди залишається реалізація 
науково-методичної проблеми закладу, а метою - стимулювання творчого потенціалу 
педагогів та вдосконалення їхньої педагогічної майстерності. Основними ж 
принципами методичної роботи вважаємо: системність і дієвість усіх методичних 
заходів, щоденну самоосвіту, взаємодопомогу педагогів та випереджальний характер 
методичної роботи. 

Для вдосконалення комплексного методичного забезпечення професійної 
підготовки розроблено  заходи, які спрямовані на : 

- впровадження нетрадиційних форм проведення занять теоретичного та 
виробничого навчання, 

- використання інноваційних та інтерактивних технологій навчання для 
розвитку логічного мислення,      

-  підвищення інтересу до навчання, якості знань, умінь та навичок учнів. 
- впровадження в навчальний процес передового педагогічного досвіду. 
В процесі своєї роботи методична комісія розробляє та здійснює заходи по 

підвищенню рівня навчально виховного процесу, обговорюються питання теорії та 
практики, ефективної підготовки кваліфікованих робітників, активних форм та 
методів навчання: 

- вивчаються та аналізуються навчальні програми, виносяться необхідні 
доповнення, корегуються навчальні програми та узгоджуються перспективно 
тематичні плани. 

- обговорюється і затверджується перелік кваліфікаційних теоретичних 
дипломних робіт. 

- проводяться поетапна та державна кваліфікаційна атестація по розрядам в групах 
та робиться аналіз. 

- перевіряється та аналізується комплексно-методичне забезпечення по предметам. 
- проводиться знайомство з методичними новинками, з новими підручниками, 

посібниками, журналами ПТО та періодичною літературою. 
- надається методична допомога молодим, починаючим викладачам і майстрам 

виробничого навчання. 
- забезпечується робота предметних гуртків, де на заняттях проводиться робота з 

відстаючими учнями, виготовляються макети, стенди, наочні посібники, тестові 
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завдання, пишуться реферати, робляться плакати та газети. 
- викладачі і майстри виробничого навчання приймають участь в методичних 

секціях, де вивчають передовий педагогічний досвід та на засіданнях методичної 
комісії діляться своїм досвідом. 

Одним із традиційних заходів, який активізує творчість педагогів і учнів є 
тиждень професій.  Цього року тижні проводилися згідно з планом-графіком за 
орієнтованою структурою. У рамках проведення тижнів проходили: предметні 
олімпіади, конкурси, вікторини учні виконували творчі завдання, кросворди, 
реферати малювали стінгазети. Методичними комісіями розроблені заходи до тижнів 
професій, завдання до конкурсів «Кращий з професії». У проведенні тижнів професій 
активну участь взяли всі викладачі та майстри виробничого навчання. Під час 
проведення конкурсів  фахової майстерності учні продемонстрували гарні знання 
теоретичного матеріалу із предметів професійно – теоретичної підготовки та високу 
професійну майстерність. Були проведені наступні предметні тижні: тиждень 
охорони праці, тиждень спеціальних предметів, тиждень спецтехнології. 

 Проведено відкриті уроки: «Навчання, інструктування, та перевірка знань з 
питань охорони праці» - Рогачевська Л.І.; «Побудова третього виду деталі за двома 
заданими» - Лятіфов І.Ш.; «Зварювання нескладних металевих конструкцій» - Чорний 
П.В.; «Зварні з’єднання» - Рогачевська Л.І.; «Змінний струм» - Старовойт Н.П.; 
«Зварювання пластин встик у горизонтальному положенні шва з низьковуглецевої 
сталі» - Чорний П.В.  
ІІІ. Методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки. 

Висвітлюючи стан методичної роботи із загальноосвітньої підготовки можна 
сказати, що в ліцеї традиційно проводяться педагогічні читання, круглі столи, 
семінари практикуми, учні ліцею беруть активну участь у Всеукраїнських та 
Міжнародних конкурсах та науково-практичних конференціях: 

o Всеукраїнський мовно-літературний конкурс з української мови імені 
Т.Г. Шевченка; 

o Міжнародний конкурс з української мови імені П. Яцика; 
o  XVІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, «Обєднаймося ж, 

брати мої»; 
o Науково-практична конференція учнів професійно-технічних навчальних 

закладів Запорізької області «Україна очима молоді»; 
o Науково-практична конференція «Хортицькі читання»; 
o Конкурс рекламних проектів з іноземної мови «Моя професія найкраща» 

Щорічно відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України 
та  Департаменту освіти і науки облдержадміністрації проводяться внутріліцейні 
олімпіади з усіх предметів загальноосвітньої підготовки.  

Традиційно проводяться предметні тижні, за звітний період проведено:  
o Тиждень української мови та літератури (викладачі Галенко М.В.); 
o Шевченківські дні (викладачі Галенко М.В.); 
o Тиждень історії (викладач Булат О.В.); 
o Тиждень правознавства (викладач Булат О.В.); 
o Тиждень толерантності (викладач Галенко М.В.); 
o Тиждень математики (викладач Лєпєхіна О.Е.); 



8 

 

o Тиждень фізики (викладач Лятіфов І.Ш.) 
o Тиждень англійської мови (викладач Вдовицька С.Г.) 

В ліцеї шляхом планового вивчення стану навчально-виховного процесу, 
відвідування уроків, аналізу роботи викладачів, виявляються кращі викладачі, 
пропонується вивчення і поширення їх педагогічного досвіду, впровадження його в 
практику роботи. За всіх обставин у процесі ознайомлення з досвідом роботи за 
основу береться – кінцевий результат навчально – виховного процесу. Як результат 
роботи над завершенням проблемної теми викладачі та майстри виробничого 
навчання підготували методичні розробки уроків, методичні рекомендації з 
актуальних проблем викладання навчальних предметів та професій. Протягом 
звітного періоду у ліцеї вивчався та узагальнювався досвід роботи викладача історії 
Медведенко О.Д., методична тема «Використання інтерактивних технологій  на 
уроках як умова створення середовища для самореалізації толерантної особистості, 
яка розуміє своє значення у розбудові громадянського суспільства», викладача Булат 
Т.В., методична тема «Педагогічна майстерність викладача як умова формування 
ключових компетентностей учнів» та викладача професійно – теоретичної підготовки 
зварювальних професій Рогачевської Л.І., методична тема «Впровадження 
інноваційних технологій в процесі навчання для підвищення професійної 
компетентності учнів на уроках спеціальної технології». 

Завданнями методичної роботи на наступний 2019-2020 навчальний рік 
залишаються: 

- створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами; 
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської 

молоді; 
- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, 

їх загальної культури, створення мотивації, умов для професійного вдосконалення, 
самоосвіти; 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 
педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки в будівельній 
галузі та автотранспорту, передового педагогічного та виробничого досвідів; 

- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, 
експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових 
досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо; 

- удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, 
розробка та видання методичних рекомендацій, опорних конспектів, електронних 
підручників та посібників; 

- підготовка та проведення атестації педагогічних працівників щодо 
узагальнення досвіду роботи з методичної проблеми. 

 

Організація виховної діяльності, соціального захисту учасників 
навчально-виховного процесу 

 

У 2018-2019 навчальному році організація навчально-виховної діяльності ДНЗ 
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту» здійснювалася відповідно до 
чинного законодавства, за Примірним положенням про організацію і проведення 
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виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і 
науки (наказ МОіН України від 16.04.2002р. № 257), Концепцією виховання дітей та 
молоді у національній системі освіти, Концепцією національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, (наказ МОН № 641 від 16.06.15 року) та Методичними 
рекомендаціями щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-

технічному закладі. 
У програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», що затверджена наказом МОН, молоді та спорту 
України від 31.10. 2011 р. № 1243 зазначено, що основою сучасного виховного 
процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає 
формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного 
довкілля та самої себе. 

Метою виховання, наголошено у документі, є формування морально-духовної 
життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 
громадянин, сім’янин, професіонал. 

Враховуючи вимоги сьогодення до підготовки кваліфікованих робітників, 
виховну роботу в професійному ліцеї здійснюють адміністрація, викладачі, майстри 
виробничого навчання, керівник фізичного виховання, керівники гуртків, 
бібліотекар, органи учнівського самоврядування, члени батьківського комітету. 

Метою виховного процесу в навчальному закладі є формування громадянина 
через його громадянську, правову, економічну, культурну освіченість, через 
практичну участь у суспільно значущих справах. Сучасний підхід до виховної роботи 
повинен враховувати нові форми позаурочної діяльності, від якої значною мірою 
залежить: інтелектуальний та емоційний розвиток майбутнього робітника, 
формування його ціннісних орієнтацій, соціальних, етичних і естетичних ідеалів, 
одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття досвіду творчої діяльності. 

Виховний процес здійснювався згідно з планом роботи педагогічного 
колективу на навчальний рік. Виховні заходи плануються в розділі «Виховна робота». 
План виховної роботи ліцею складається з урахуванням пріоритетних напрямків 
виховання: національно-патріотичне виховання; духовно-моральне виховання; 
превентивне виховання, правова освіта; художньо-естетичне виховання; професійне 
виховання; фізичне виховання; індивідуальна робота з учнями; організація 
соціального захисту учнів; робота з батьками; робота у гуртожитку; професійно-

орієнаційна робота. 
На основі річного плану педагогічними працівниками розробляються плани 

виховної роботи на місяць. 
За навчальний рік питання виховної спрямованості систематично 

заслуховуються на педагогічній раді та інструктивно-методичних нарадах. 
Одним із пріоритетних напрямків виховної роботи у навчальному закладі є 

виховання ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, історичних, 
культурних і духовних надбань рідного краю. На виконання даних принципів у ліцеї 
проводяться виховні години, засідання за «круглим столом», книжкові виставки та 
загальноліцейні заходи до відзначення знаменних та пам’ятних дат: День знань – 1 

вересня, святковий концерт до Дня автомобіліста, святкування Нового року, Дня 
Пам’яті та Примирення, військово-спортивне свято до Дня Захисника України, заходи 
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до Дня української писемності та мови, до Дня пам’яті жертв Голодоморів, до Дня 
пам’яті Героїв Небесної Сотні, реквієм до Чорнобильської трагедії, цикл виховних 
години: «Символи незалежної України», «Створення УПА», «Річниця Акту злуки», 
«Ми пам’ятаємо героїв Крут», заходи до Дня Незалежності, Дня Конституції України 
та ін. Крім цього: 

- 11 вересня 2018 року учні першого курсу разом з майстрами виробничого 
навчання та класними керівниками відвідали КЗ «Обласний центр патріотичного 
виховання молоді» та взяли участь у проведенні урочистого заходу «Відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917-1921 років». 
- 27-29 вересня 2018 року учнівська команда вдруге брала участь у Обласній 

національно-патріотичній акції для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Запорозька 
слава», присвяченій Дню захисника України. Цього року урочисте відкриття заходу 
відбулося на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ». У заході 
брали участь 12 команд з усієї області. До складу команди ДНЗ «Запорізький 
професійний ліцей автотранспорту» під назвою «Вогонь». 

- 03 листопада 2018 року група учнів ліцею разом з викладачем була в поході-
екскурсії на острові Хортиця. Відвідали відтворений історико-культурний комплекс 
«Запорізька Січ». Екскурсію національно-історичною пам’яткою проводив віце-

президент Запорізької обласної Федерації козацького бойового мистецтва «Спас» – 

Константин Рижов. Окрім самої екскурсії, в учнів була можливість ознайомитися з 
видами основної козацької зброї. Вони стріляли з лука, метали ножі, змагалися на 
шаблях. 

- 21 листопада 2018 року учні групи № 23 разом з майстром виробничого 
навчання взяли участь в урочистому заході до Дня Гідності та Свободи. Мітинг та 
покладання квітів відбулися біля пам’ятного знаку Героям Революції Гідності на 
Майдані Героїв м. Запоріжжя. 

- 17 грудня 2018 року учнівська молодь груп № 23 та № 16 разом з майстрами 
виробничого навчання брали участь у церемонії складання присяги 
військовослужбовцями бригади територіальної оборони Запорізької області, що 
відбулася на майдані Героїв м. Запоріжжя. 

- 15 лютого 2019 року команда ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту» брала участь у ІІ Турнірі з настільної гри «УПА. Відповідь 
нескореного народу» для студентської молоді. Турнір було організовано та проведено 
на базі комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 
Запорізької обласної ради. 

З метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 20 лютого 2019 року у м. 
Запоріжжя біля пам’ятника героям Революції гідності було проведено мітинг-реквієм 
з молебнем та покладанням квітів. Вшанувати пам’ять загиблих хвилиною мовчання 
зібралися представники влади, військовослужбовці, священнослужителі, городяни. 
Участь у заході також взяли учні групи № 3 ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту». 

Напередодні професійного свята Дня рятувальника та Тижня знань з основ 
безпеки життєдіяльності 04 вересня в ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту» відбулася зустріч-тренування із співробітниками Другої самостійної 
державної рятувальної частини по охороні Вознесенівського району м. Запоріжжя, 
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ветераном ДСНС України. 
В рамках проведення Місячника безпеки життєдіяльності в листопаді в ДНЗ 

«Запорізький професійний ліцей автотранспорту» проведено майстер-клас з навчання 
учнівської молоді навичкам першої медичної допомоги постраждалим у 
надзвичайних ситуаціях. Навчання провів волонтер, тренер, інструктор з першої 
допомоги Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України 
Володимир Оспенников. 

Велика увага приділяється вихованню почуття патріотизму та готовності до 
виконання загального військового обов’язку та військової служби: 

- 14 жовтня 2018 року на площі Фестивальній м. Запоріжжя було проведено 
урочистий захід до Дня Захисника України. Представники трудового колективу, 
педагогічних працівників, учнівських груп взяли участь у святкуванні Дня Захисника 
України на площі Фестивальній та мітингу з нагоди відзначення 75-ї річниці 
визволення міста Запоріжжя від нацистських загарбників, що був проведений 12 
жовтня 2018 року біля пам’ятника льотчикам-визволителям. 

Щорічно 06 грудня в нашій державі відзначається День Збройних Сил України. 
В рамках святкування Дня Збройних Сил України серед учнівських груп ДНЗ 
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту» були проведені військово-

спортивні змагання. Змагалися майбутні захисники у таких видах: «Стройова 
підготовка», «Підтягування», «Гиря», «Військові звання», «Розбирання, складання 
автомата», «Спорядження магазину автомата». Учні показали гарні результати, як в 
командному заліку, так і в особистому. За результатами змагань учасники отримала 
грамоти. 

З 15 по 22 січня 2019 року для учнівської молоді гр. № 7 та № 23 було 
організовано та проведено навчально-польові збори з предмету «Захист Вітчизни». 
Заходи були спрямовані на практичне засвоєння учнями предметних знань та навичок 
з початкової військової підготовки та цивільного захисту, здобутих протягом двох 
років навчання на уроках «Захисту Вітчизни». Окремі елементи зборів були проведені 
на базі військових частин Запорізького гарнізону. Зокрема учні відвідали військові 
частини А1978 та А3029. Ліцеїсти ознайомились з внутрішнім розпорядком, побутом, 
озброєнням, особливостями військової служби частин різного призначення. Учням 
вдалось побувати за кермом діючої військової техніки, провести стрільби зі 
стрілецької зброї в електронному тирі, виконати вправи з розбирання та складання 
автомата, споряджання обойми автомата набоями, ознайомитись з роботою 
військового медичного закладу, їдальні. В рамках навчально-польових зборів вивчено 
порядок підготовки та несення служби добовим нарядом роти, порядок підготовки 
варти у вартовому містечку. Майбутні водії ознайомились з порядком організації 
паркової служби, дій військового водія при виїзді та поверненні в автопарк частини. 
А заступник голови ради ветеранів частини А1978 Андрієвський Ю.С. люб’язно 
погодився провести для учнів екскурсію музеєм історії військової частини. 

У питанні ціннісного ставлення особистості до сім’ї, родини, людей 
використовуються такі форми роботи, як лекції, бесіди, зустрічі за «круглим столом», 
дні відкритих дверей, батьківські збори та засідання батьківських комітетів. 

Важливе місце для майбутніх робітників відіграє ціннісне ставлення 
особистості до праці, в рамках якого організовуються виставки кращих виробів, 
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виготовлених учнями у гуртках технічної творчості і під час виробничого навчання 
та виробничої практики. Учні беруть участь в Обласному конкурсі-виставці з 
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край». 

Щороку учнівська молодь бере участь у міських заходах, таких як: Фестивалі 
сім’ї у ЦПКВ «Дубовий гай» та Покровському ярмарку на Набережній магістралі. На 
заході учні забезпечують роботу майданчика «Місто професій». 

08 листопада 2018 року в ВК «КОЗАК-Палац» м. Запоріжжя розпочала свою 
роботу 20-та спеціалізована виставка освітніх закладів «Абітурієнт – 2019». На 
виставці були представлені освітні заклади всіх рівнів акредитації: професійні 
(професійно-технічні) навчальні заклади, ліцеї, коледжі, інститути, академії, 
університети; освітній туризм; бізнес-освіта; лінгвістичні центри, освітні курси; 
центри працевлаштування, кадрові агенції; навчальна та художня література, 
підручники. ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» також взяв участь 
у роботі виставки, забезпечивши функціонування профорієнтаційної зони. 

Неодмінно увага приділяється і вихованню в учнів ціннісного ставлення до 
природи. У ліцеї організовується робота з прибирання прилеглої території. 
Традиційною стала акція «За чисте довкілля». 

Педагогічні працівники в центрі уваги тримають ціннісне ставлення 
особистості до мистецтва. Цьому сприяє залучення широкого кола учасників до 
підготовки концертних програми та номерів художньої самодіяльності. У 2018-2019 

н.р. було проведено загальноліцейні культурно-розважальні заходи День знань, День 
автомобіліста, Новий рік, гру «КВК». 

Одним із виховних завдань позаурочної зайнятості є широке залучення учнів до 
гурткової роботи, занять у спортивних секціях та молодіжних клубах. 

Змагання команд КВК - найпопулярніший серед молоді жанр. Він легкий, 
рухливий, емоційний, гумористичний. Дуже важливим у цьому жанрі є «здоровий» 
гумор, сценічна культура, жвавість, гнучкість мислися. 

У 2018 – 2019 навчальному році за ініціативи молодих викладачів та лідерів 
учнівського самоврядування було організовано та проведено ігри «КВК» серед 
учнівських груп навчального закладу. На запрошення адміністрації Запорізького 
будівельного коледжу збірна команда КВК ліцею взяла участь у фестивалі 
студентської молоді «Акорди осені», який було проведено у листопаді 2018 року. 

Формування здорового способу життя має на меті забезпечення повноцінного 
розвитку дітей і молоді, охорони і зміцненню їхнього здоров’я, формування фізичних 
здібностей особистості, гармонії тіла і духу. Для реалізації даного напрямку учні 
беруть участь у різних заходах:  

- 04 жовтня 2018 року Запорізьким обласним відділенням (філією) Комітету з 
фізичного виховання та спорту МОН України в ЦПКВ «Дубовий гай» м. Запоріжжя 
проведено зональні змагання обласних кубкових змагань з міні-футболу серед учнів 
професійної (професійно-технічної) освіти. ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту» на змаганнях представляла команда учнів. 

- 07 вересня 2018 року учнівська команда ліцею брала участь в урочистостях, 
присвячених Дню фізичної культури та спорту в Україні, що проходили в ЦПКВ 
«Дубовий гай». 

- 10 вересня 2018 року у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» 
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було проведено урочисте відкриття «Олімпійського тижня». В рамках Олімпійського 
тижня було передбачено проведення серед учнівської молоді таких заходів: 
посвячення учнів в майбутніх «олімпійців», вікторина на тему «Олімпійський рух – 

історія та сьогодення», біг на стадію 195 метрів, підняття ваги (гиря 16 кг), 
підтягування в висі, турнір з фут залу. 

- З 1 по 5 жовтня 2018 року в місті Львів відбулися фінальні змагання 
Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти «Козацька наснага». Запорізьку область представляла збірна 
команда ПТНЗ м. Запоріжжя, в складі якої були учні ДНЗ «Запорізький професійний 
ліцей автотранспорту». 

- 16 листопада 2018 року група учнів І курсу разом з викладачем завітали до 
батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області. Цю 
екскурсію для учнівської молоді організували козаки Запорозького війська Низового 
«Запорізька Січ». 

- 14 лютого 2019 року в ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» 
відбулася квест-гра, присвячена Дню закоханих. У квест-грі взяли участь 4 команди. 
Всі команди отримали конверти з пронумерованими фотокартками. Учасникам 
потрібно було вгадати місце на фото, знайти це місце, сфотографуватися всією 
командою і викласти фото з номером у соціальну мережу «Instagram», відмічаючи 
організаторів. Під час гри команди здійснювали пошук на місцевості, будували 
оптимальні маршрути переміщення. Перемогла команда, що виконала всі завдання 
швидше та креативніше за інших. Це була команда групи № 16. 

Виховання ціннісного ставлення до здоров’я формується в учнів на уроках 
фізичної культури та під час проведення позаурочних заходів. Спортивно-масові 
заходи та змагання проводяться згідно календаря змагань та наказів директора. Уроки 
фізичної культури проводяться на спортивній базі професійного ліцею та на стадіоні 
ліцею. Спортивно-масова робота включає такі заходи: 

– спортивне свято присвячене Дню фізичної культури і спорту; 
– першість ліцею з футболу; з баскетболу; з волейболу; з шахів; з шашок; 
– спартакіада з легкої атлетики; 
Всі переможці та призери змагань нагороджуються грамотами та, за 

можливості, матеріальним заохоченням. 
Кожного року команди ліцею беруть участь в обласних і районних спортивних 

змаганнях з різних видів спорту. 
Для учнів, які мешкають у гуртожитку ліцею обладнано та діє тренажерна зала. 
Організація та проведення заходів щодо попередження злочинності та 

правопорушень, протидії розповсюдження наркоманії, тютюнопаління, 
захворювання на СНІД здійснюється відповідно до Комплексної програми 
профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі. У навчальному закладі 
здійснюються зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарями, 
працівниками молодіжних організацій, соціальних служб та загальноліцейні 
тематичні виховні години. 

18 жовтня 2007 року Європейським Парламентом було встановлено 
Європейський день боротьби з торгівлею людьми. В цей день кожного року 
проходить міжнародна акція «Хода за свободу/Walk for Freedom», мета якої 
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привернути увагу громадян до такого явища, як торгівля людьми, в тому числі 
жебрацтво, проституція, трудова експлуатація, торгівля органами. Україна також 
долучилась до цієї акції. Учні ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» 
груп № 23 та № 20 разом з майстрами виробничого навчання взяли участь в 
інформаційній акції «Хода за свободу», яку було проведено на площі Фестивальній 
м. Запоріжжя. 

21 листопада 2018 року до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту» завітали медичні працівники «Клініки, дружньої до молоді» дитячої 
лікарні № 1 м. Запоріжжя. Спеціалісти розповіли юнакам яка різниця між ВІЛ-

інфекцією та СНІДом, як людина може виявити і захистити себе від інфекції, яка є 
профілактика і боротьба з захворюванням. 

З метою профілактики негативних проявів поведінки та попередження випадків 
булінгу 13 лютого 2019 року до ДНЗ «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту» завітали спеціалісти Головного територіального управління юстиції 
у Запорізькій області. В рамках зустрічі учні переглянули ряд відеороликів на тему 
«Стоп булінг», отримали корисну інформацію та відповіді на питання як вести себе у 
ситуаціях розв’язання проблем, владнання конфліктів та примирення у молодіжному 
середовищі та суспільстві загалом. 

У ліцеї постійно працює Штаб з профілактики правопорушень. На засіданнях 
штабу розглядаються питання поведінки окремих учнів, які допускають пропуски 
занять та отримують незадовільні оцінки. Заслуховуються звіти майстрів, класних 
керівників про стан виховної роботи. 

Профілактична робота проводилась, як з окремими учнями так із навчальними 
групами. Учням демонструвалися фільми з тематики ВІЛ/СНІД, наркоманія, 
тютюнопаління, торгівля людьми, протидія булінгу та ін. Педагогічними 
працівниками було проведено ряд тематичних виховних годин з популяризації 
здорового способу життя, культури взаємовідносин у соціумі, толерантного 
відношення до оточуючих та довкілля, сімейних цінностей тощо. 

Важливою умовою успішного навчання та оволодіння професією є 
прищеплення любові до книжки та підняття читацького інтересу серед учнівської 
молоді. Бібліотека навчального закладу надає допомогу в проведені предметних та 
інформаційних тижнів, виховних заходів, зустрічей. У бібліотеці постійно діють 

тематичні виставки книг. 
З метою виховання правової культури в учнів педагогічними працівниками 

серед учнівської молоді проводиться роз’яснювальна робота щодо вивчення 
основних положень нормативних норм, які гарантують право особи, родини, нації. 
Практична реалізація цих норм у повсякденному житті сприяє появі в учнів почуття 
захищеності. 

Важливим фактором виховання у майбутніх робітників соціальної 
відповідальності, підвищення рівня самостійності є учнівське самоврядування, в 
якому учні розвивають навички управління громадськими справами, набувають знань 
і умінь з організаторських функцій. В ліцеї діє Рада учнівського самоврядування та 
рада учнівського самоврядування гуртожитку. В структурі ради учнівського 
самоврядування діють такі сектори: організаційний (старостат), навчальний, 
культурно-масовий, спортивно-масовий, з питань дисципліни та порядку, прес-центр. 
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Головою Ради учнівського самоврядування у 2018 – 2019 н.р. було обрано учня групи 
№ 23 Ходаніча Андрія. За громадську діяльність, спрямовану на розвиток 
молодіжного руху в м. Запоріжжя та з нагоди Дня молоді у червні 2019 року Андрія 
було нагороджено почесною грамотою Запорізької міської ради. 

Актив кожної групи працює над підвищенням рейтингу групи, покращенням 
успішності та відвідування теоретичного і практичного навчання, дисципліною та 
порядком під час навчання та в позаурочний час. Лідери учнівського самоврядування 
є ініціаторами та активними учасниками різноманітних тематичних заходів як у ДНЗ 
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту» так і інших служб, організацій та 
закладів. 

До основних завдань змісту виховної роботи входить організація соціального 
захисту учнів: 

- з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
- учнів з особливими освітніми потребами; 
- учнів з числа осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; 
- з малозабезпечених та багатодітних сімей. 
У 2018-2019 н.р. у ліцеї навчалося: 
- 13 учнів з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 63 учні, які мають одного з батьків; 
- 14 учнів з малозабезпечених сімей; 
- 22 учні з багатодітних сімей; 
- 3 учні, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- 1 учень, який є внутрішньо переміщеною особою з Автономної республіки 

Крим. 

Учні з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування 
знаходяться на повному державному утриманні та забезпечуються гарячим 
харчуванням (обідами) у їдальні ліцею. 

У гуртожитку ліцею проживало 120 учнів. Для учнів, які мешкають у 
гуртожитку були проведені зустрічі з представниками Клініки дружньої до молоді, 
служби у справах дітей, ювенальної превенції та Товариства Червоного Хреста. 
Також учні були активними учасниками заходів 

КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР, КУ «Запорізький 
обласний центр молоді» ЗОР, ГПО «Егіда – Запоріжжя» та інших служб і організацій. 

За результатами успішності, досягнення у громадській та волонтерській роботі, 
спорті та творчій діяльності у 2018 – 2019 н.р. 2 учні ДНЗ «Запорізький професійний 
ліцей автотранспорту» стали отримувачами обласної стипендії учням відмінникам 
професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області та 12 учнів отримують 
матеріальну підтримку обдарованої молоді 
м. Запоріжжя. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

 

Фінансова-господарська діяльність ліцею здійснюється з метою покращення 
умов навчально-виробничої роботи згідно чинного законодавства. 
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За звітний період доходи ліцею склали: 

надходження загального фонду – 9 756 297,30 грн.; 
надходження спеціального фонду – 568 256,79 грн., 

в т.ч. 
- від господарської та виробничої діяльності – 374 276,89 грн.; 
- від оренди майна – 162 049,69 грн. 
- від реалізації майна – 31 930,21 грн. 

надходження благодійного фонду – 34 239,58 грн. 
 

За звітний період видатки ліцею склали: 

по загальному фонду – 9 756 297,30 грн.: 
 - заробітна плата – 5 144 663,45 грн., 
 - нарахування на оплату праці – 1 114 300,54 грн., 
 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар (одяг дітям-сиротам) – 35 

815,00 грн., 
 - медикаменти – 5 585,00 грн., 
 - продукти харчування – 269 116,23 грн., 
 - оплата послуг – 50 322,43 грн., 
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 432 024,02 грн., 
 - стипендії – 1 654 402,13 грн., 
 - грошова допомога дітям-сиротам – 50 068,50 грн. 
 

по спеціальному фонду – 548 163,61 грн., 
- заробітна плата – 78 105,02 грн.; 
- нарахування на оплату праці – 3 297,32 грн.; 
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 137 461,35 грн.; 
- оплата послуг – 134 638,42 грн. 
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 151 934,09 грн., 
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку – 700,00 грн., 
- інші поточні видатки – 30 877,41 грн. 
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування -  

11 150,00 грн. 
 

по благодійному фонду – 33 939,58 грн. 
 - на матеріально-технічну базу ліцею – 33939,58 грн. 
 

 У звітному періоді вдалося значно збільшити надходження коштів по 
спеціальному фонду порівняно із минулорічним періодом завдяки: 

- збільшенню надходжень від виробничої практики учнів, чому посприяло 
укладання довгострокових договорів із провідними промисловими підприємствами 
міста (ПрАТ «Дніпроспецсталь», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», 
ТОВ «Метінвест-Промсервіс» ) 

-  наданню платних послуг відповідно до прийнятого на загальних зборах у 2017 
році Положення про надання платних послуг ДНЗ «Запорізький ПЛА».  
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Протягом звітного періоду були здійснені наступні покращення у сфері 
господарської діяльності закладу: 

* удосконалено тверде покриття автодрому, нанесено горизонтальну дорожню 
розмітку, встановлено додаткові дорожні знаки відповідно до вимог до закладів, що 
проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 
засобів, затверджених спільним наказом МВС, МОН, Міністерства Інфраструктури 
та Міністерства соціальної політики України від 05.04.2016 № 255/369/132/344; 

* на виконання вимог пожежної безпеки ліцей (навчальний корпус, майстерні, 
гуртожиток) доукомплектовано протипожежним інвентарем та вогнегасниками; 

* виконано ремонтні роботи, проведено гідродинамічну прочистку мереж 
каналізації у їдальні та гуртожитку; 

* забезпечено проведення стабільного оптоволоконного інтернету в бібліотеці 
та навчальних майстернях; 

* організовано спеціальне приміщення для зберігання архівних документів 
ліцею; 

* з метою загальної охорони майна ліцею виконано поточний ремонт паркану 
та огорожі ліцею; 

* з метою покращення соціально-побутових умов проживання учнів ліцею у 
гуртожитку: 

- відремонтовано та частково замінено електрообладнання в місцях загального 
користування; 

- виконана заміна світильників в холах та коридорах; 

* встановлено нові металопластикові вхідні двері у начальному корпусі. 
 

За власний кошт ліцеєм придбано зварювальне обладнання для оснащення 
навчально-виробничої майстерні зварювальників та забезпечення більш якісної 
підготовки учнів. 

 

Крім цього, за звітний період силами працівників та учнів ліцею: 
* здійснений поточний ремонт центрального холу соціально-побутового корпусу 
із заміною старих вікон на металопластикові; 
* виконано ремонт приміщень бібліотеки; 

* із залученням орендарів виготовлено та встановлено сучасну роздачу у їдальні; 
* виконано поточний ремонт приміщень навчально-виробничих майстерень: 
- майстерні слюсарів (завідуючий Шуклін С.М.); 
- кабінету експлуатації транспортних засобів (завідуюча Полтавченко О.М.); 
- лабораторії слюсарів (завідуюча – Капченко І.П.); 
- майстерні електрозварки (завідуючий – Чорний П.В.). 

 

Плани на майбутнє 

 

 Враховуючи сучасні тенденції у реформуванні освіти в Україні, збільшення 
попиту на робочу силу кваліфікованих робітників: 

1. оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази навчально-виробничих 




