Звіт директора
Державного навчального закладу
«Запорізький професійний ліцей автотранспорту»
про підсумки 2021/2022 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 професійнотехнічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю»
сьогодні звітую про виконану роботу за 2021/2022 навчальний рік.
За 2021/2022 навчальний рік ми неодноразово збиралися на позачергові засідання
педагогічної ради з метою забезпечення освітнього процесу у відповідності до вимог
чинного законодавства та рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій. За цей навчальний рік використовували різні форми навчання: і
змішане, і дистанційне, і традиційне очне навчання. Нашими педагогічними
працівниками були опановані навички в організації дистанційного навчання, в тому числі
й використання різних платформ для проведення навчання, розміщення матеріалів (відео,
підручників, фото) і перевірки знань здобувачів освіти.
Протягом звітного періоду робота колективу ДНЗ «Запорізький ПЛА» була
спрямована на вирішення завдань, з яких основними є:
- 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 профорієнтаційної 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 на майно закладу: наприкінці 2020 року закладом
отримано наказ Міністерства освіти і науки України про закріплення за ДНЗ «Запорізький
ПЛА» державного майна на праві оперативного управління. На сьогоднішній день
гуртожиток та земельна ділянка під ним зареєстровані в установленому порядку,
реєстрація майна закладу, що знаходиться по вул. Волгоградська, 9, зазнала певних
перешкод, але робота з цього питання триває.
Навчально-виробнича робота
Регіональний план набору на 2021/2022 навчальний рік становив
196 здобувачів освіти, але розпорядженням голови Запорізької обласної державної
адміністрації внесені зміни до плану набору в сторону збільшення і план набору став – 201
здобувач освіти, фактично прийнято – 201 здобувач освіти (100 %).
З них:
Відділення на базі базової загальної середньої освіти з отриманням повної загальної
середньої освіти (СПТУ) – 90 здобувачів освіти.
Відділення на базі базової середньої освіти без отриманням повної загальної
середньої освіти (ПТУ) – 30 здобувачів освіти.
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Відділення на базі повної середньої освіти (ТУ) – 81 здобувач освіти.
Контингент на 01.09.2022 року склав – 511 здобувачів освіти, а на 01.10.2020 –
508 здобувачів освіти, а саме: 18 груп, з них навчається у групах СПТУ – 287 осіб
(10 груп), у групах ПТУ – 59 осіб (2 групи), у групах ТУ – 162 особи (6 груп); середня
наповнюваність груп: СПТУ – 28 здобувачів освіти, груп ПТУ – 29 здобувачів освіти,
груп ТУ – 27 здобувачів освіти.
Залишається проблемою збереження контингенту здобувачів освіти. 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 2021/2022 навчальний рік зі
складу здобувачів відраховано 10 осіб:
- зміна місця проживання – 4 особи;
- за власним бажанням – 6 осіб.
Формування учнівського складу ліцею проводиться виходячи з потреб регіону та
міста Запоріжжя в робітничих кадрах, можливостей закладу освіти, ліцензійного обсягу
прийому на навчання та відповідно до Правил прийому до ліцею. Ліцей постійно
проводить моніторинг попиту на професії серед підприємств і установ міста та населення.
Випуск здобувачів освіти за 2021/2022 навчальний рік
склав 148 осіб, з них:
№
з/п
1

2
3
4

5
6
7

Професія
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 № 22)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (група
№ 15)
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій
автотранспортних засобів категорії “В і C” (група № 7)
Достроковий випуск з наданням свідоцтва про
присвоєння кваліфікації.
Всього:

Кількість учнів

30

27
26
27

29
27
3
169

Станом
на
30.06.2022
перехідний
контингент
ліцею
складає
332 здобувача освіти, 12 груп, СПТУ – 8 груп – 228 здобувачів освіти,
ПТУ – 1 група – 29 здобувачів освіти, ТУ – 3 групи – 75 здобувачів освіти. Регіональний
план
набору
на
2022/2023
навчальний
рік
становить
196 здобувачів освіти (7 груп). При виконанні плану набору в ліцеї на 01.09.2022
контингент складе 528 здобувачів освіти (19 груп).
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Навчально-методична діяльність
Методична робота ліцею здійснюється згідно із Законом України «Про освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про
методичну роботу в професійно–технічному закладі», Статутом ліцею, іншими
правовими нормативними актами в галузі освіти, окремих розділів.
Цілеспрямована робота педагогічного колективу над методичною проблемою
виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду,
накопичення навчально-методичного забезпечення предметів, професій. Протягом
2021/2022 навчального року педагогічні працівники продовжували працювати над
методичною проблемою «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти
шляхом упровадження новітніх технологій».
Педагогічний колектив у ліцеї це: 6 - педагогів із вищою кваліфікаційною категорією,
старші викладачі; 2 викладачі мають І кваліфікаційну категорію, 8 – ІІ кваліфікаційну
категорію, 2- 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. Зокрема, 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.
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.
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
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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.
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 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. Підвищенню рівня професійної компетентності викладачів, майстрів
виробничого навчання сприяє атестація педагогічних кадрів, яка проводилась відповідно
до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
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. Ефективність професійного зростання залежить від
ставлення самого педагога до вдосконалення своєї майстерності, що спонукає до
самоосвіти. Педагогічними працівниками постійно ведеться самоосвітня робота: вони
активно беруть участь у різноманітних відеоконференціях, семінарах та вебінарах,
ознайомлюючись з передовим досвідом педагогів з усіх куточків України; проходять
онлайн-курси, опановуючи нові форми, методи, прийоми навчання й виховання учнів;
створюють власні навчальні, дидактичні засоби та інші особисті матеріали, які успішно
апробують в навчально-виробничому та навчально-виховному процесі.
Методичне забезпечення професійної підготовки з вимогами та потребами.
Ліцей здійснює професійну підготовку за 7 ліцензованими професіями:
Код за
№ Класифікатором
п/п
професій ДК
0036:2010

1.

7231
8322
8322

Назва професії

Вид
професійЛіцензійної
ний обсяг
підготовки

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
ППП,
Водій автотранспортних засобів
ПТН,
Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С») ПрП, ПК

120

5

3.

7231
7215
8322
8332
7231

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Стропальник
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Машиніст крана автомобільного
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

4.

7212

Електрогазозварник

5.
6.

8322
8322

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

7.

8332

Машиніст крана автомобільного

2.

ППП

60

ППП
ППП,
ПТН,
ПрП, ПК
ПТН
ПТН
ППП,
ПТН

60
60
30
30
60

Відповідно до кожної професії розроблені, відкориговані робочі 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 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.
Методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки.
У 2021/2022 н.р. виходячи з загальноліцейної методичної проблеми «Формування
професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх
технологій» методична комісія загальноосвітніх предметів продовжила працювати над
методичною проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій –
шлях до підвищення рівня компетентності здобувача освіти». На першому засіданні було
проведено планування роботи методичної комісії і визначено такі завдання:
- створення умов зростання особистості кожного викладача методичної комісії
загальноосвітньої підготовки;
- сприяння розвитку компетенції та творчої активності викладачів методичного
об’єднання , а значить і підвищенню якості освіти учнів;
- продовження пошуку і впровадженню нових і дієвих форм роботи з учнями;
- підготовка учнів до самостійного життя, прищеплення навичок самостійності,
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виведення здобувачів освіти на рівень зацікавленості.
Комісія розпочала свою роботу над плануванням та затвердженням поурочнотематичних планів, планів роботи та паспортів кабінетів, над комплексно-методичним
забезпеченням таких предметів як математика, інформатика, біологія і екологія, географія,
фізика, хімія, українська мова та література, історія України, англійська мова, фізична
культура над складанням графіка відкритих уроків та організували свою роботу над
теоретичним вивченням проблеми.
Висвітлюючи стан методичної роботи із загальноосвітньої підготовки можна сказати,
що в ліцеї традиційно проводяться педагогічні читання, круглі столи, семінари практикуми.
У 2021/2022 навчальному році здобувачі освіти учні ліцею брали участь у
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та науково-практичних конференціях, а саме:
Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі з української мови імені Т.Г. Шевченка та
ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.
Щорічно відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України та Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації проводяться внутріліцейні олімпіади з усіх предметів
загальноосвітньої підготовки.
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.
Під час дистанційного навчання виконання навчальних планів, освітніх програм
здійснювалося через соціальні мережі Skype, Viber, Telegram, «Google Classroom», «Kahoot»,
Facebook та інші хмарні сервіси. На сайті нашого закладу освіти у розділі «Дистанційна
освіта» учні разом зі своїми батьками мали можливість ознайомитися з навчальним
матеріалом і виконати завдання і тренувальні вправи.
Викладачі проводили дистанційно уроки за розкладом, здійснювали іншу організаційну
та методичну діяльність, щомісяця викладачами складалися індивідуальні плани самоосвіти
та звіти про виконання планів.
Організація виховної діяльності, соціального захисту
учасників навчально-виховного процесу
У 2021/2022 навчальному році організація навчально-виховної діяльності
ДНЗ «Запорізький ПЛА» здійснювалася відповідно до чинного законодавства: Концепції
виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Закону України від 05.09.2017
№ 2145-VIII
«Про освіту»,
Указу Президента
України від
18.05.2019
№ 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді», наказу
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», наказу МОіН України від 28.12.2019№ 1646 «Деякі
питання регулювання на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного
впливу в закладах освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. № 211
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», Методичних
рекомендацій щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному
закладі та ін.
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На реалізацію поставлених освітніх цілей і задач у підготовці кваліфікованих
робітників, виховну роботу в ДНЗ «Запорізький ПЛА» виконують 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; художньо-естетичне виховання; професійне виховання;
фізичне виховання; екологічне виховання; індивідуальна робота із здобувачами освіти;
організація соціального захисту здобувачів освіти; робота з батьками; робота у
гуртожитку; професійно-орієнаційна робота.
На основі річного плану педагогічними працівниками розробляються індивідуальні
плани виховної роботи на місяць.
За навчальний рік питання виховної спрямованості систематично заслуховуються
на педагогічній раді та інструктивно-методичних нарадах.
В рамках національно-патріотичного виховання педагогічними працівниками
проведені виховні години, інформаційні бесіди, книжкові виставки та перегляд
тематичних відеоматеріалів: Формуванню серед дітей та підлітків усвідомлення цінності
власного життя та збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного,
культурного) власного та кожної людини спрямована робота з пропагування здорового
способу життя та виховання у здобувачів освіти особистої культури здоров’я.
З метою охорони дитинства, попередження випадків загрози життю та здоров’ю
учнівської молоді, проявів насильства над дітьми та інших форм жорстокого поводження
з ними, педагогічними працівниками проведено виховні години, інформаційні бесіди,
тематичні відеопрезентації.
Зокрема напередодні державних свят Дня захисників і захисниць України, Дня
українського козацтва, 78-ї річниці визволення міста Запоріжжя від нацистських
загарбників та християнського свята Дня Покрови Пресвятої Богородиці викладачем
предмету «Історія України» здобувачів освіти І курсів було проведено виховну годину,
присвячену вшануванню мужності та стійкості наших захисників, сили духу та відданості
Батьківщині.
09 грудня 2021 року серед навчальних груп було проведено військово-патріотичну
спортивно-пошукову гру-квест «Хоробрі серця навколо нас» до Дня Збройних Сил
України. Команди виконували завдання за різними маршрутами, а станції були такі:
«Військова муштра», «Стройова підготовка», «Автомобілі», «Пишемо додому лист»,
«Патріотична станція», «Теоретична станція», «На БТР-ах».
На запрошення КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР 23
грудня 2021 року збірна команда ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту»
брала участь у змаганні з лазертагу серед молоді. Програма змагань включала гру в
лазертаг, тренінг з домедичної допомоги, роботу в тирах (лук, арбалет, пневматика,
електронний тир). За результатами змагань збірна команда ліцею посіла ІІ місце.
21 січня 2022 року здобувачі освіти групи № 10 разом з майстром виробничого
навчання та класним керівником відвідали КЗ «Обласний центр патріотичного виховання
молоді» та взяли участь в Урочистому заході до Дня Соборності.
На інформаційних стендах навчального корпусу та гуртожитку ліцею розміщено
контактні дані громадських та державних організацій, що здійснюють заходи у сфері
запобігання та протидії насильству над дітьми. Затверджено план заходів, які пов’язані з
запобіганням та протидією булінгу на 2021/2022 н.р.

8

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 календарного плану змагань та наказів директора.
Спортивно-масова робота включає такі заходи:
– спортивне свято присвячене Дню фізичної культури і спорту;
– І-й етап Всеукраїнських змагань «Козацька наснага»;
– першість ліцею з футболу; з баскетболу; з волейболу; з шахів; з шашок;
– спартакіада з легкої атлетики.
Всі переможці та призери змагань нагороджуються дипломами і грамотами та, за
можливості, матеріальним заохоченням.
20 вересня 2021 року на спортивному комплексі «Спартак-КПУ» відбулися
спортивно-масові заходи серед учнівської та студентської молоді, а також урочистості,
присвячені Дню фізичної культури та спорту в Україні. На заході були присутні
представники учнівської молоді ліцею.
Також 20 вересня 2021 року в рамках проведення Всеукраїнського Олімпійського
уроку та Олімпійського тижня у ДНЗ «Запорізький ПЛА» стартував «Олімпійський
тиждень». Відповідно до плану проведення тижня здобувачі освіти змагались у вікторині
«Історія Олімпійських ігор», легкоатлетичному забігу на олімпійську дистанцію-стадію,
конкурсі стіннівок «Здоровий спосіб життя», турнірі з міні-футболу.
01 жовтня 2021 року були підведені підсумки «Олімпійського тижня».
07 жовтня 2021 року в ЦПКВ «Дубовий гай» відбувся ІІ етап змагань
Всеукраїнських Спортивних ігор з міні-футболу серед юнаків закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Запорізької області. Збірна команда ДНЗ «Запорізький
ПЛА» посіла ІІ місце у групі. Фінальні (обласні) змагання було проведено 13 жовтня 2021
року. Збірна команда ліцею виборола ІІІ місце.
У ліцеї працює гуртожиток потужністю 160 місць. Для учнів, які мешкають у
гуртожитку ліцею обладнано та діє тренажерна зала.
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.
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 ПЛА» так і іншими службами та організаціями.
На запрошення спеціалістів Департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької
міської ради 22 грудня 2021 року представники учнівської групи № 13 за професією
«Електрогазозварник» разом з викладачем предмета «Фізична культура» відвідали
кінотеатр імені О.П. Довженка та переглянули фільм «Матриця: Воскресіння».
Також на запрошення КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР
23 грудня 2021 року збірна команда ДНЗ «Запорізький ПЛА» брала участь у змаганні з
лазертагу серед молоді. Програма змагань включала гру в лазертаг, тренінг з домедичної
допомоги, роботу в тирах (лук, арбалет, пневматика, електронний тир). За результатами
змагань збірна команда ліцею посіла ІІ місце.
У ліцеї створюються належні педагогічні передумови для розкриття
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індивідуальних особливостей кожного здобувача освіти, сприяння самовираженню
молоді 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.
У ДНЗ «Запорізький ПЛА» діють:
7 предметних гуртків: «Автомобіліст», «Світлофор», «ДНК», «Юний краєзнавець»,
«Зварник», «Історія рідного краю», «Мудрагелі», «Дельта», «АвтоСпец», 2 спортивні
гуртки: «Волейбол» та «Загальна фізична підготовка», 2 гуртки - математичний «В межах
теореми» та інформаційних технологій «Домен».
Учнівська молодь також долучається і до проведення профорієнтаційної роботи
серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя та області.
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.
На педагогічних нарадах обговорюються питання профілактики домашнього
насильства, кібербулінгу, дистанційної комунікації із здобувачами освіти і батьками,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.
22 вересня 2021 року спеціалісти Департаменту спорту, сім’ї та молоді ЗМР та
Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ЗМР провели для здобувачів
освіти І курсу груп № 3 та № 10 тренінг «Протидія насильству». Також в рамках
проведеного заходу серед молоді були розповсюджені тематичні інформаційнопросвітницькі матеріали (буклети).
Згідно спільного наказу Департаменту освіти і науки ЗОДА та ГУ ДСНС України у
Запорізькій області від 28 жовтня 2021 року № НС-43Б/53/473, з 01 листопада до
01 грудня 2021 року в ліцеї було проведено Місячник безпеки життєдіяльності. В рамках
проведення Місячника в онлайн режимі класними керівниками та майстрами
виробничого навчання були проведенні заходи: – виховні години на тему «Кращий
пожежний – це я обережний»; – конкурс малюнка «ДСНС – очима дітей»; – творчий
конкурс «Сам собі рятівник»; – конкурс на створення тематичних листівок та пам’яток;
– відпрацьовані дії здобувачів освіти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, у
тому числі пожеж. Кращі роботи були надіслані до відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з
громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Крім цього проведено виховні години, тематичні бесіди, інформаційні лекторії:
«Кращий пожежний – це я обережний», «Безпечне використання електроприладів»,
«Правила пожежної безпеки у ліцеї», «При надзвичайних ситуаціях телефонуйте «101».
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.
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.
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До основних завдань змісту виховної роботи входить організація соціального
захисту і соціального супроводу здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, та дітей,
позбавлених батьківського піклування; які опинилися в складних життєвих обставинах.
За результатами успішності, досягнення у громадській та волонтерській роботі,
спорті та творчій діяльності у 2021-2022 н.р. 2 здобувачі освіти ДНЗ «Запорізький ПЛА»
стали отримувачами обласної стипендії учням відмінникам професійно-технічних
навчальних закладів Запорізької області та 19 здобувачів освіти отримали матеріальну
підтримку обдарованої молоді м. Запоріжжя.
Фінансово-господарська діяльність
Фінансова-господарська діяльність ліцею здійснюється з метою покращення умов
навчально-виробничої роботи згідно чинного законодавства.
За звітний період доходи ліцею склали:
надходження загального фонду – 17 477 957.09 грн.;
надходження спеціального фонду – 729 093.70 грн., в т.ч.
- від господарської та виробничої діяльності – 639 179.36 грн.;
- від оренди майна – 88 487.37 грн;
- від реалізації майна – 1 426.97 грн.
надходження благодійного фонду – 25 383.65 грн.
За звітний період видатки ліцею склали:
по загальному фонду – 17 477 957.09 грн.:
- заробітна плата – 9 370 681.00 грн.,
- нарахування на оплату праці – 2 037 303.37 грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар (одяг дітям-сиротам) –
35 175.00 грн.,
- медикаменти – 6 352.00 грн.,
- продукти харчування – 593 270.84 грн.,
- оплата послуг – 21 948.00 грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 908 445.74 грн.,
- стипендії – 2 328 096.15 грн.,
- грошова допомога дітям-сиротам – 176 648.00 грн.
по спеціальному фонду – 599 564.44 грн.:
- заробітна плата – 77 279.46 грн.;
- нарахування на оплату праці – 6 136.76 грн.;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 217 697.85 грн.;
- оплата послуг – 96 468.43 грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 163 568.44 грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку – 9 970.00 грн.;
- інші поточні видатки – 16 671.37 грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 11 772.13 грн.
по благодійному фонду – 25 383.65 грн.:
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 22 478.90 грн.;
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2 904.75 грн.
У звітному періоді вдалося значно збільшити надходження коштів по
спеціальному фонду порівняно із минулорічним періодом завдяки:
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- збільшенню надходжень від виробничої практики учнів, чому посприяло
укладання довгострокових договорів із провідними промисловими підприємствами міста
- 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 першому поверсі навчального корпусу виконано заміну вікон на
металопластикові;
* на першому поверсі навчального корпусу виконано косметичний ремонт
коридора;
* виконано ремонт ганку, сходів та холу біля вхідних дверей у виробничому
корпусі;
* оновлено дорожні знаки, розташовані на території закладу та безпосередньо на
автодромі;
* відремонтовано огорожу та відновлено покриття на автодромі закладу;
* у гуртожитку виконано косметичний ремонт коридорів і місць загального
користування.
За власний кошт ліцеєм придбано комп’ютерне обладнання для кабінету
інформатики та бухгалтерії.
Крім цього, за звітний період силами працівників та учнів ліцею:
* виконано косметичний ремонт приміщення спортивного зали;
* виконано поточний ремонт приміщень навчально-виробничих майстерень:
- 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, цілями та завданнями на наступний
навчальний рік є:
1. збереження висококваліфікованого педагогічного колективу з мотивацією його
постійного самовдосконалення, професійного розвитку;
2. організація та проведення ефективної профорієнтаціїної роботи.
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. залучення до замовлення підготовки робітничих кадрів крупних промислових
підприємств, налагодження з ними плідної співпраці;
6. виконання підготовчих робіт для відкриття навчально-практичного центу
професійної освіти автомобільного напрямку;
7. розроблення та ліцензування нових професій, які потребує сучасний ринок
праці та підприємства регіону;

Микола РИЖЕНЬКИХ

