Звіт директора
Державного навчального закладу
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту»
про підсумки 2019/2020 навчального року.
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
2019/2020 навчальний рік.
Цей навчальний рік був не з легких. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та оголошений, для запобігання поширенню на території
України цієї хвороби, карантин із забороною відвідування закладів освіти здобувачами освіти
змусила в терміновому порядку опановувати нову як для педагогів так і для здобувачів освіти форму
навчання – дистанційну.
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;
та забезпечення дотримання протиепідемічних заходів.
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.
Навчально-виробнича робота
Державний план набору на 2019-2020 навчальний рік становив 195 здобувачів освіти (внесено
зміни до плану набору – 190 здобувачів освіти), фактично прийнято – 185 здобувачів освіти (97,4 %).
З них:
Відділення на базі неповної середньої освіти (СПТУ) – 87 здобувачів освіти.
Відділення на базі неповної середньої освіти (ПТУ) – 23 здобувача освіти.
Відділення на базі повної середньої освіти (ТУ) – 75 здобувачів освіти.
Контингент на 01.09.2019 року склав – 444 здобувача освіти, а на 01.10.2019 – 448
здобувачів освіти, а саме:
Всього в ліцеї навчається 17 груп, з них навчається у групах СПТУ – 252 особи (9 груп), у
групі ПТУ – 48 осіб (2 групи), у групах ТУ – 148 осіб (6 груп); середня наповнюваність груп: СПТУ
– 28 здобувачів освіти, груп ПТУ – 24 здобувача освіти, груп ТУ – 24 здобувача освіти.
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 здобувачів освіти,
заплановані і систематично розглядаються на педагогічних радах та інструктивно-методичних
нарадах. За 2019-2020 н.р. зі складу учнів відраховано 9 осіб:
- за переводом до інших закладів освіти – 1 особа;
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- зміна місця проживання – 1 особа;
- за власним бажанням – 7 осіб.
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.

№
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Випуск здобувачів освіти за 2019 – 2020 навчальний рік
склав 184 особи, з них:
Професія
Кількість учнів
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій
автотранспортних засобів категорії “В і C”
(група № 17)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій
автотранспортних засобів категорії “В і C”
(група № 20)
Електрогазозварник (група № 13)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів,
Стропальник, Водій автотранспортних засобів категорії “C”,
Машиніст крана автомобільного (група № 23)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (група №
15)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій
автотранспортних засобів категорії “В і C” (група № 8)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій
автотранспортних засобів категорії “В і C” (група № 16)
Достроковий випуск з наданням свідоцтва про присвоєння
кваліфікації.
Всього:

26

27
20
28
26
23
27
7
184

Перехідний контингент ліцею складає 259 здобувачів освіти, 10 груп, СПТУ – 6 груп – 169
здобувачів освіти, ПТУ – 1 група – 20 здобувачів освіти, ТУ – 3 групи – 70 здобувачів освіти.
Регіональний план набору на 2020-2021 навчальний рік становить 196 здобувачів освіти (7 груп).
При виконанні плану набору в ліцеї на 01.09.2020 контингент складе 455 здобувачів освіти (17 груп).
Навчально-методична діяльність
Педагогічний колектив ліцею протягом 2019-2020 навчального року працював над
методичною проблемою «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом
упровадження новітніх технологій».
Адміністрацією ліцею розроблено заходи реалізації методичної проблеми на відповідний
період та розроблено основні напрямки роботи.
Сьогодні навчально-виховний процес у ліцеї здійснює педагогічний колектив: 5 - педагогів
із вищою кваліфікаційною категорією, старші викладачі; 3 викладачі мають І кваліфікаційну
категорію, 8 – ІІ кваліфікаційну категорію, 2- спеціалісти. Із майстрів виробничого навчання: 11
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
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одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду, накопичення навчальнометодичного 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 І категорії);
методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів (голова методичної комісії
Галенко М.В., викладач вищої категорії, старший викладач).
Відповідно до плану реалізації 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 й навичками, напрацювання стратегій для створення творчої атмосфери в колективі
педагогів.
Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчальноплануючої 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 комплекснометодичного 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 новітніх 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.
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 (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,
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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:
 «Новела Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»: інтерпретація «вічної» теми
«любовного трикутника» - Галенко М.В.
 «Дисциплінарна та матеріальна відповідальність» - Медведенко О.Д.
 «Сучасні погляди на систему еукариотичнихорганізмів» - Шавлак. О.В.
 «Здорова їжа. Харчові звички» - Вдовицька С.Г.
 «США у 1929-30х роках ХХ століття» - Булат Т.В.
 «Основи динаміки» - Лятіфов І.Ш.
 «Логарифми та їх властивості» - Лєпєхіна О.Е.
 «Лексична помилка. Лексичне значення слова» - Шкроботько О.О.
 « Ознаки отруєння та перша допомога потерпілому», «Зварювальна дуга» - Рогачевська Л.І.
 «Зварювання нескладних конструкцій» - Чорний П.В.
 «Ознайомлення з елементами механізмів та систем двигуна» - Варьонов О.П.
 «Будова і робота гальмових систем з гідроприводом і пневмоприводом» - Хан Р.В.
 «Пішохідні переходи та зупинки транспортних засобів загального користування. Проїзд
пішохідних переходів» - Литвинов В.В.
Педагогічна рада ліцею є вищим колегіальним органом, який координує питання навчальновиховної, 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 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 2019-2020 навчальному році підвищили кваліфікацію на базі КЗ
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» та Запорізькому
національному університеті 4 викладачі і 3 майстра виробничого навчання підвищать свою
кваліфікацію у грудні цього року.
Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів виробничого навчання
сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників. В 2019-2020 навчальному році за результатами атестації
одному викладачу підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічне звання «старший викладач», двом викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст першої категорії»; шістьом викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
другої категорії», чотирьом майстрам виробничого навчання підтверджений 12 тарифний розряд,
трьом майстрам виробничого навчання встановлений 12 тарифний розряд, підтверджено
відповідність займаній посаді чотирьом педагогічним працівникам.
Ліцей здійснює професійну підготовку за 8 ліцензованими професіями: «Слюсар з ремонту
колісних транспортних засобів», ««Водій автотранспортних засобів категорій «В» і «С»»,
«Стропальник», «Машиніст крана автомобільного», «Маляр. Штукатур», «Монтажник
будівельний», «Електрогазозварник», «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних
машинах», «Електрозварник ручного зварювання». 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 методичної
проблеми закладу, а метою - стимулювання творчого потенціалу педагогів та вдосконалення їхньої
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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.
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.
За звітний період проведено такі предметні тижні:
o Охорони праці (викладач Рогачевська Л.І.);
o Спецтехнології (електрогазозварники) (викладач Рогачевська Л.І.);
o Спеціальних предметів (викладачі Рогачевська Л.І., Старовойт Н.П., Лятіфов І.Ш.)
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–
учень другого курсу групи №22, Дмитренко Микита зайняв 6 місце;
o Х етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика – учень другого
курсу групи №22, Дмитренко Микита зайняв 6 місце;
o XVІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, «Об’єднаймося ж, брати мої»
номінація «Література» - учень другого курсу групи №10, Сухачов Володимир зайняв 6 місце з
роботою «Україно! Ти для мене диво!»;
o Науково-практична конференція «Хортицькі читання» - учень ІІ Сухачов Володимир
зайняв 4 місце та отримав грант на навчання з роботою «Панське озеро – перлина запорізького
краю»;
o Конкурс буктрейлерів «Книга, яка мене схвилювала»
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 та інформатики (викладач Лєпєхіна О.Е.);
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
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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 української мови та літератури
Галенко М.В. методична тема «Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти на уроках
української мови та літератури».
Під час карантину педагогічні працівники вивчали методи дистанційного навчання які
успішно використовували у своїй роботі. Використовувались різні освітні платформи, такі як: «На
урок», «Всеосвіта», «Google Classroom» «Kahoot» та інші. Щодня за розкладом учні отримували
завдання, рекомендації чи відео щодо їх виконання. Постійно проводились он-лайн консультації з
учнями і батьками з питань дистанційного навчання. Пошук, складання та розсилка відео уроків,
тестів, презентацій для учнів. Якщо ж учні не мали доступу до Інтернету, тоді завдання та
консультації надавалися у телефонному режимі.
Засідання методичних комісій, захист державної кваліфікаційної атестації випускних груп
проводилися дистанційно за допомогою програми «Zoom», у вигляді онлайн- конференцій.
Враховуючи вище викладене пропоную вважати роботу методичного кабінету задовільною.
Завданнями методичної роботи на наступний 2020-2021 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, експериментальнодослідницькій 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 2019 - 2020 навчальному році організація навчально-виховної діяльності ДНЗ «Запорізький
професійний ліцей автотранспорту» здійснювалася відповідно до чинного законодавства:
Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Закон України від 05.09.2017
№ 2145-VIII «Про освіту», Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 «Про Стратегію
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказ МОіН України від 16.04.2002р. № 257
«Про затвердження Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в
професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», наказ МОіН
України від 28.12.2019№ 1646 «Деякі питання регулювання на випадки булінгу (цькування) та
застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», постанова Кабінету Міністрів України
від 11.03.2020р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID19», Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійнотехнічному закладі та ін.
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
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ідеалів, одержання необхідних знань і розвиток умінь, набуття досвіду творчої діяльності.
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.
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; художньоестетичне виховання; професійне виховання; фізичне виховання; індивідуальна робота з учнями;
організація соціального захисту учнів; робота з батьками; робота у гуртожитку; професійноорієнаційна 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
почуття гордості та вдячності до своєї держави, народу, історії. Формування національної гідності,
культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота,
духовних цінностей українського патріота.
На виконання цих принципів у ліцеї проводяться виховні години, тематичні зустрічі,
інформаційні бесіди, засідання за «круглим столом», книжкові виставки та загальноліцейні заходи
до відзначення знаменних та пам’ятних дат: День Незалежності та День Конституції України, День
знань, День автомобіліста, Новорічні та Різдвяні свята, День Пам’яті та Примирення, День
Захисника України, День Соборності України, День української писемності та мови, День пам’яті
жертв Голодоморів, День пам’яті Героїв Небесної Сотні, День пам’яті Чорнобильської трагедії,
День пам’яті жертв політичних репресій, цикл виховних години: «Символи незалежної України»,
«Створення УПА», «Річниця Акту злуки», «Ми пам’ятаємо героїв Крут», «75-а річниця Перемоги
над нацизмом у Європі та 75-а річниця завершення Другої світової війни», «Вшанування пам’яті
захисників України», та ін.
Крім цього:
- 20 вересня 2019 року здобувачі освіти груп №7 та № 12 взяли участь в урочистому відкритті
алеї «Славетні запорожці». Алею, присвячену видатним людям Запорізького краю, розміщено біля
Запорізького академічного обласного театру юного глядача.
- 02 жовтня 2019 року у бібліотеці ліцею відбулася зустріч учнів І курсу з президентом
Запорізької обласної федерації козацького бойового мистецтва «Спас» Костянтином Рижовим на
тему «Українське козацтво - цікаве та важливе явище в історії».
- 09 листопада 2019 року до Дня української писемності та мови проведено загальноліцейний
виховний захід «Яка чудова українська мова», який підготували та провели разом з викладачем
української мови та літератури Галенко М.В. учні груп №№ 10 та 14.
- 21 листопада 2019 року до Дня Гідності та Свободи на честь початку Помаранчевої
революції та Революції Гідності здобувачі освіти І курсу групи№ 7 та ІІ курсу групи № 10
вшанували пам’ять загиблих героїв. Юнаки разом з майстрами виробничого навчання взяли участь
у мітингу на Майдані Героїв м. Запоріжжя.
- 22 січня 2020 року КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР та КУ
«Запорізький обласний центр молоді» ЗОР підготували обласний захід до Дня Соборності України.
В рамках проведення заходу учнівська молодь групи № 14 разом з майстром виробничого навчання
та бібліотекарем відвідали Урок мужності.
- 20 лютого 2020 року з метою вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та подвигу
учасників Революції Гідності учні груп № 10 та № 14 взяли участь у мітингу-реквіємі на Майдані
Героїв м. Запоріжжя.
Сучасний заклад освіти має надавати учням не лише певні знання, вміння і навички, а й
виховувати соціально адаптовану та громадсько-активну особистість, яка після закінчення навчання
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буде успішною в житті.
Важливим фактором виховання у майбутніх робітників соціальної відповідальності,
підвищення рівня самостійності є учнівське самоврядування. 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.
Головою Ради учнівського самоврядування у 2019 – 2020 н.р. було обрано учня групи № 19
Богуславського Владислава.
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, організованих як у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту» так і іншими службами та організаціями.
14 листопада 2019 року Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації та Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Запорізькій області на
базі ліцею було проведено ХІІІ Форуму лідерів учнівського самоврядування закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Запорізької області.
15 листопада 2019 року у кіноконцертному залі ім. О.Довженка було проведено міське свято
з нагоди Міжнародного дня студента. На заході грамотами виконавчого комітету Запорізької міської
ради та цінними подарунками за активну громадську діяльність були нагороджені представники
освітніх закладів міста. Від ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» нагороджено
учня групи № 16 Музику Іллю.
Напередодні Новорічних та Різдвяних свят здобувачі освіти мали нагоду привітати один
одного, викладачів, майстрів виробничого навчання, технічних працівників з прийдешніми святами.
Учні прикрашали ялинки у навчальному корпусі та гуртожитку, готували вітальні листівки та
новорічні стінгазети.
Крім цього, 18 грудня 2019 року учні групи № 10 брали участь у концерті для талановитих
студентів, учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування закладів
фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти м. Запоріжжя, присвяченому Дню
Святого Миколая. На святі грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної
адміністрації було нагороджено учня ДНЗ «ЗПЛА» гр. № 10 Сухачова Володимира, а грамотою
Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Запорізькій області – учня гр. № 22
Дмитренка Микиту.
А 09 грудня 2019 року представники учнівських груп ліцею № 12 та № 19 відвідали відкриття
головної обласної ялинки м. Запоріжжя на площі Фестивальній та взяли участь у традиційному
Новорічно-різдвяному масовому заході.
З метою формування серед дітей та підлітків усвідомлення цінності власного життя та
збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) власного та
кожної людини у навчальних групах проводиться оздоровчо-профілактично робота з пропагування
здорового способу життя та виховання у здобувачів освіти особистої культури здоров’я.
14 вересня 2019 року представники трудового колективу та учнівської молоді ліцею
відвідали Фестиваль з першої допомоги «Перша допомога для дітей, підлітків та дорослих», який
було проведено у ЦПКВ «Дубовий гай» Запорізькою обласною організацією Товариства Червоного
Хреста України.
З нагоди професійного свята Дня рятувальника з 16 по 20 вересня 2019 року у ліцеї було
проведено тиждень з основ безпеки життєдіяльності.
Виховання свідомого ставлення дітей та підлітків до ролі фізичної досконалості в
гармонійному розвитку особистості формується на уроках фізичної культури та під час проведення
позаурочних заходів. Спортивно-масові заходи та змагання проводяться згідно календаря змагань
та наказів директора.
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;
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– 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.
В рамках проведення Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу Challenge Fest,
учнівська команда групи № 19 разом з керівником фізичного виховання та майстром виробничого
навчання 24 вересня 2019 року в ЦПКВ «Дубовий гай» взяли участь у спортивно-масових заходи
серед учнівської та студентської молоді м. Запоріжжя. Захід включав святковий флеш-моб, майстеркласи з різних видів активностей, презентації та показові естафетні змагання «Сoоl Games», а також
відзначення кращих спортсменів та викладачів системи освіти.
11 жовтня 2019 року у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» було
проведено І етап Всеукраїнських спортивних ігор серед учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти України «Козацька наснага». У змаганнях взяли участь 14 учнівських команд, які
змагалися у різних конкурсах та естафетах.
За підсумками змагань переможцями та призерами стали:
І місце – учнівська команда групи № 19.
ІІ місце – учнівська команда групи № 20.
ІІІ місце – учнівські команди груп № 16 та № 14.
У особистому конкурсі «Підтягування у висі» І місце посів учень групи № 11 Затворницький
Данило.
А
учень
групи
№
20
Мельник
Валентин
виборов
І місце у конкурсах «Змагання з гирями (поштовх)» та «Боротьба на пасках».
Кубками та грамотами навчального закладу нагороджені команди переможці та призери в
окремих конкурсах ігор «Козацька наснага», також відзначені грамотами переможці та призери в
особистих заліках.
07 листопада 2019 року учнівська команда ліцею у складі: Ковіненка Артема, Степка Олексія
та Ушакова Леоніда брала участь в обласних кубкових змаганнях з баскетболу серед юнаків
професійних (професійно-технічних) закладів освіти.
Велика увага педагогічних працівників приділяється формуванню психологічної та фізичної
готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання
національних інтересів та незалежності держави, сприянню підвищення престижу та розвитку
мотивації юнаків до державної та військової служби.
26 – 28 вересня 2019 року уже втретє команда ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту» взяла участь у Обласній національно-патріотичній акції для студентів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Запорозька слава». Захід було проведено на території
санаторію «Великий Луг».
16 жовтня 2019 року учнівська команда ДНЗ «Запорізький професійний ліцей
автотранспорту» взяла участь в Обласному військово-спортивному конкурсі для працюючої та
студентської молоді «Призовник». Юнаки змагалися у таких видах: «Конкурс строю та пісні»,
«Підтягування у бронежилеті», «Спеціалізований крос», «Неповне розбирання та збирання АКС74», «Виконання нормативів у засобах захисту», «Перша медична допомога в умовах «бойових дій»,
«Військово-прикладна естафета», «Змагання зі стрільби».
21 листопада 2019 року на базі тиру Спортивного центру особистої безпеки «Шосте
відчуття» м. Запоріжжя були проведені змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки для
студентської молоді. Від ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» участь у змаганнях
взяли представники учнівської групи № 16 під керівництвом викладача предмету «Захист Вітчизни»
Бєліха І.В.
Також в рамках виконання навчальної програми з предмету «Захист Вітчизни» в ДНЗ
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту» для здобувачів освіти груп № 3 та № 16 у ІІ
семестрі 2019 – 2020 н.р. проведено окремі елементи навчально-польових занять на територіях
військових частин А 1978 та А 3029.
31 січня 2020 року юнаки відвідали військову частину А 1978 місцевого гарнізону, а 07
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лютого 2020 року побували на базі військової частини А 3029 Національної гвардії України.
03 грудня 2019 року у ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» було проведено
військово-спортивне свято до Дня Збройних сил України.
Майбутні захисники демонстрували свої вміння у таких змаганнях: «Конкурс капітанів»,
«Рух стройовим кроком», «Конкурс військових поварів», «Найсильніший воїн», «Конкурс
сурмачів», «Мінне поле», «Заправляння ліжка», «Розбирання-складання автомата».
У ліцеї створюються належні педагогічні передумови для розкриття індивідуальних
особливостей кожного здобувача освіти, сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності,
задоволення їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення. Організовуються
та проводяться конкурси, виставки кращих виробів, виготовлених учнями у гуртках технічної
творчості і під час виробничого навчання та виробничої практики.
Щороку ліцеїсти беруть участь в Обласному конкурсі-виставці з декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».
У 2020 році робота «Конвалії» учня групи № 11 Іванцова Владислава отримала ІІІ місце у І
етапі вищезазначеного конкурсу, який проводився серед закладів передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти. Та І місце у ІІ обласному етапі серед закладів освіти Запорізького
регіону.
Учнівська молодь також долучається і до проведення профорієнтаційної роботи серед
здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти.
З 07 по 09 листопада 2019 року представники ліцеїсти відвідали виставковий центр «КозакПалац» та взяли участь у щорічній спеціалізованій виставці «ЯРМАРОК ОСВІТИ».
З метою проведення ефективної вступної кампанії 2020 року секретарем приймальної комісії
ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» Марченко О.Н. та представниками
навчальних груп І курсу було розроблено тренінг профорієнтаційного спрямування «Я –
АВТОМОБІЛІСТ». Матеріали тренінгу включали в себе: тест «Визначення типу майбутньої
професії», презентації професій, які надаються в ліцеї та гру «ЛАНЦЮЖОК ПРОФЕСІЙ».
У лютому 2020 року тренінг пройшов апробацію. Учасниками тренінгу стали здобувачі
освіти закладів загальної середньої освіти м. Оріхів та Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №101.
З метою профілактики запобігання формувань у молодіжному середовищі негативних
звичок, виявів асоціальної поведінки підлітків та виховання поваги до прав і свобод людини та
громадянина, формування правової культури серед здобувачів освіти у ліцеї створено систему
профілактичних заходів.
Організація та проведення заходів щодо попередження злочинності та правопорушень,
протидії розповсюдження наркоманії, тютюнокуріння, захворювання на ВІЛ/СНІД здійснюється
відповідно до нормативно-правової бази. У ліцеї проводяться зустрічі з працівниками
правоохоронних органів, лікарями, працівниками молодіжних організацій, соціальних та державних
служб.
Так з метою сформувати уявлення про проблему булінгу (цькування), насилля та
жорстокості, їх наслідків для дитини чи інших членів родини 18 вересня 2019 року до навчального
закладу завітали спеціалісти Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області.
Разом з учнівською групою № 14 вони згадали права дітей, обговорили питання як захиститися від
будь-якого насильства та як набути навичок попередження жорстокого поводження з людьми.
З метою протидії розповсюдженню інформації щодо продажу наркотиків на вулицях м.
Запоріжжя лідери учнівського самоврядування ліцею долучилися до Міської акції із замалювання
написів, що містять рекламу продажу наркотиків. Акцію було проведено 26 вересня 2019 року за
ініціативи управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді
Запорізької міської ради.
У ліцеї постійно працює Штаб з профілактики правопорушень. На засіданнях штабу
розглядаються питання поведінки окремих здобувачів освіти, які допускають пропуски занять та
отримують незадовільні оцінки. Заслуховуються звіти майстрів виробничого навчання, класних
керівників про стан виховної роботи.
Педагогічними працівниками було проведено ряд тематичних виховних годин з
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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.
До основних завдань змісту виховної роботи входить організація соціального захисту і
соціального супроводу здобувачів освіти:
- з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- з особливими освітніми потребами;
- які опинилися в складних життєвих обставинах;
- зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;
- з малозабезпечених та багатодітних сімей;
- дітей із сімей учасників АТО;
- які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
У 2019 - 2020 н.р. у ліцеї навчалося:
- 20 учнів з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- 1 учень, зареєстрований як внутрішньо переміщений з Донецької області;
- 3 дітей із сімей учасників АТО;
- 96 учні, які мають одного з батьків;
- 7 учнів з малозабезпечених сімей;
- 16 учні з багатодітних сімей;
- 1 учень, який постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи;
Учні з числа дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування знаходяться на
повному державному утриманні та забезпечуються гарячим харчуванням (обідами) у їдальні ліцею.
За результатами успішності, досягнення у громадській та волонтерській роботі, спорті та
творчій діяльності у 2019 – 2020 н.р. 2 учні ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту»
стали отримувачами обласної стипендії учням відмінникам професійно-технічних навчальних
закладів Запорізької області та 16 учнів отримують матеріальну підтримку обдарованої молоді
м. Запоріжжя.
У гуртожитку ліцею проживало 120 учнів. У 2019 – 2020 н.р. з метою покращення
матеріально-технічної бази гуртожитку та забезпечення належних побутових умов проживання
учнів було проведено ремонтні роботи, а саме: часткову заміну каналізаційних труб, ремонт
житлових кімнат та складських приміщень. За рекомендаціями спеціалістів Державної служби
України з надзвичайних ситуацій проведено часткову заміну електропроводки, яку було вкладено в
кабель-канал, проведено ремонт на І поверсі з демонтажем вогненебезпечних матеріалів. В
гуртожитку повністю наявні наліпки та інформаційні вказівники з пожежної безпеки.
Також з метою дотримання норм протипожежної безпеки, профілактики ризиків виникнення
пожеж, адміністрацією ліцею для мешканців гуртожитку було проведено ряд тематичних бесід та
роз’яснювальних лекторіїв.
З метою покращення екологічного стану довкілля та підвищення рівня екологічної
свідомості здобувачів освіти, мешканці долучаються до озеленення зовнішнього благоустрою
гуртожитку. Так у 2019 – 2020 н.р. було додатково висаджено 5 кущів троянд та багаторічні квіти,
які цвітуть все літо.
Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
11.03.2020р.
№ 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» з 12 березня
2020 року виховні години, інформаційні бесіди, тематичні лекторії для здобувачів освяти
проводилися дистанційно засобами медіа ресурсів.
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 – 11936258,65 грн.;
надходження спеціального фонду – 709777,04 грн.,
в т.ч.
- від господарської та виробничої діяльності – 521724,13 грн.;
- від оренди майна – 178012,70 грн.
- від реалізації майна – 10040,21 грн.
надходження благодійного фонду – 73317,06 грн.
За звітний період видатки ліцею склали:
по загальному фонду – 11936258,65 грн.:
- заробітна плата – 6531486,00 грн.,
- нарахування на оплату праці – 1423226,93 грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (одяг дітям-сиротам) – 38951,00 грн.,
- медикаменти – 5 585,00 грн.,
- продукти харчування – 370211,00 грн.,
- оплата послуг – 82177,00 грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1357004,72 грн.,
- стипендії – 2088093,00 грн.,
- грошова допомога дітям-сиротам – 39524,00 грн.
по спеціальному фонду – 755985,17 грн.,
- заробітна плата – 83651,62 грн.;
- нарахування на оплату праці – 7668,14 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 244660,08 грн.;
- оплата послуг – 113426,54 грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 242720,78 грн.,
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку – 2990,00 грн.,
- інші поточні видатки – 41818,01 грн.
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 19050,00 грн.
по благодійному фонду – 73317,06 грн.
- на матеріально-технічну базу ліцею – 73317,06 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».
Протягом звітного періоду були здійснені наступні покращення у сфері господарської
діяльності закладу:
* на виконання вимог пожежної безпеки у навчальному корпусі, майстерні, гуртожитку
демонтоване вогненебезпечне покриття стін;
* виконано косметичний ремонт центрального холу соціально-побутового корпусу ліцею із
заміною вікон на металопластикові та встановленням додаткових дверей для максимального
збереження тепла;
* у зварювальній лабораторії на другому поверсі навчальних майстерень виконано заміну
вікон на металопластикові та зроблено косметичний ремонт;
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* 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;
* придбане та встановлене нове зварювальне обладнання у зварювальній лабораторії на
другому поверсі майстерень;
* у гуртожитку встановлено насос для безперервної подачі води на всі без виключення
поверхи;
* 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 покрівлю даху гуртожитку;
- виконана заміна електрообладнання в холах та коридорах;
* у навчальних майстернях виконано ремонт туалетних кімнат та встановлено
металопластикові вікна;
* виконано ремонт кабінету математики та інформатики із встановленням
металопластикових вікон та мультимедійної системи; придбано нові столи та стільці для учнів.
За власний кошт ліцеєм придбано зварювальне обладнання для оснащення навчальновиробничої майстерні зварювальників та забезпечення більш якісної підготовки учнів.
Крім цього, за звітний період силами працівників та учнів ліцею:
* виконано космтичний ремонт приміщення спортивного зали;
* виконано поточний ремонт приміщень навчально-виробничих майстерень:
- майстерні слюсарів (завідуючий Дядьков В.В.);
- кабінету експлуатації транспортних засобів (завідуюча Полтавченко О.М.);
- лабораторії слюсарів (завідуюча – Капченко І.П.);
- майстерні електрозварки (завідуючий – Морозюк С.Л..).
Плани на майбутнє
Враховуючи сучасні тенденції у реформуванні освіти в Україні, збільшення попиту на
робочу силу кваліфікованих робітників:
1. розроблення та ліцензування нових професій, які потребує сучасний ринок праці та
підприємства регіону;
2. залучення до замовлення підготовки робітничих кадрів крупних промислових
підприємств, налагодження з ними плідної співпраці;
3. оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази навчально-виробничих
майстерень ліцею та навчальних кабінетів;
4. збільшення доходів спеціального фонду за рахунок находжень від виробничої практики,
надання платних послуг;
5. збереження висококваліфікованого педагогічного колективу з мотивацією його постійного
самовдосконалення, професійного розвитку;
6. організація та проведення ефективної профорієнтаціїної роботи.

Директор ДНЗ «Запорізький ПЛА»

Микола РИЖЕНЬКИХ

