
Sv 
ft

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ 
ЛІЦЕЙ БУДІВНИЦТВА

87505, м. Маріуполь, вул. Ледарського, 2, •ґелефон-факс: (0629) 40-17-93. E-mail: Не 2@mai1.ua

рї 2016 р. № 01/02- 
на № ________від_____________г

г П
П

з в і т
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Маріупольського професійного ліцею будівництва 
$» 2015 -2016 навчальний рік

Основним напрямком діяльності ліцею на 2015 -  2016 навчальний рік бую 

оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази та підвищення кваліфіка дії 

інженерно-педагогічних працівників.

В ліцеї на 01.09.2015 р. навчалося 384 учнів, у тому числі з отриманням 

повної середньої освіти 281. Маріупольський професійний ліцей будівництв* є 

єдиним у місті закладом, який навчає робітничим професіям дітей з допоміжн лх 

шкіл з розумовими та фізичними вадами. Ліцей навчає учнів - випускників 

допоміжних шкіл м. Маріуполя в кількості 45 осіб.

Підготовка учнів ведеться за 12 професіями.

У 2015 році план набору учнів виконаний у кількості 164, у тому числі на 

базі 9-ти класів 110 осіб. Кількість навчальних груп - 18. Випуск 2016 р. -  134 

особи, у тому числі отримали середню освіту -  74, отримали дипломи з 

відзнакою 4 випускників, що складає 3,0%,

З метою працевлаштування на всіх випускників ліцею укладені договорі • з 

підприємствами м. Маріуполя (ТОВ «Метінвест - Промсервіс», ПАТ «BN Ф 

«Азовстальбуд», ТОВ «Континіум Трейд» та інші).
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В ліцеї створюються всі умови для впровадження в навчальний процес 

інноваційних педагогічних технологій і варіативності навчання, впроваджене в 

навчальний процес модульне навчання, освоєні програми для профе< ій 

будівельного профілю, з врахування нових технологій та будівельних матеріалів 

європейських фірм «Шенкель Баутехнік» та «Будмайстер».

Методичною проблемою педагогічного колективу є «Формуваи ая 

професійної компетентності учнів шляхом впровадження інноваційн їх 

технологій». В ліцеї працюють 2 Методичні комісії, які очолюють досвідч< ні 

викладачі вищої категорії.

В 2015 - 2-016 навчальному році проведено 7 відкритих уроків теоретичного 

навчання. Відіфитих уроків виробничого навчання проведено -  10 (в групах в 

яких здійснюється підготовка за професіями: «Муляр» - 1; «Монтажник 

санітарно-технічних систем і устаткування» - 1; «Продавець продовольчих 

товарів» - 2; «Перукар (перукар-модельєр)» т 3; «Кухар» - 2; «Штукатур» - 2).

З метою підвищення рівня практичних умінь та навичок учнів, підвищеная 

престижу робітничих професій проведено конкурси професійної майстерності за 

професіями: «Кухар» - «Українські вечорниці», «Монтажник санітарі о- 

технічних систем і устаткування» - «Виготовлення совка з жесті», «Перукар:» - 

«Створення образу за мотивами української народної зачіски», «Маляр», 

«Муляр». Учні ліцею взяли участь у регіональному конкурсі профмайстерносі і з 

професії «Лицювальник-плиточник». Лауреатом конкурсу професій» :ої

майстерності серед майстрів виробничого навчання за професії :ю 

«Електрозварник ручного зварювання» став майстер в/н Сюбаєв A.A.

В Маріупольському професійному ліцеї будівництва створені всі умови я яя 

проведення позакласної навчально-виховної роботи: працюють 8 предмети« 

гуртків, 3 гуртки художньо-естетичного напрямку, 3 гуртки художньої 

самодіяльності, мовно-літературний гурток, 2 спортивних секцій, у роботі яклх 

приймають участь 82% учнів.

Учні ліцею приймали участь в регіональному огляді-конкурсі художні ої 

самодіяльності, регіональній виставці декоративно-прикладного мистецтва, 

фото творчості, була отримана грамота департаменту освіти і науки Донецької



облдержадміністрації за активну творчу діяльність та досягнуті успіхи художі іх 

колективів.

Учні ліцею брали участь у всіх міських спортивних заходах.

Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи проводяться згідно річного 

плану. В ліцеї проводяться змагання з різних видів спорту: волейбозсу, 

баскетболу, міні-футболу, настільному тенісу, шахів.

В ліцеї працює секція загальної фізпідготовки та спортивних ігор, де 

проходить підготовка збірних команд за видами спорту. Збірні команди ліцею 

приймають активну участь в міських змаганнях та Спартакіаді міста серед ліцеїв 

та училищ. Збірна команда дівчат з волейболу зайняла І місце серед ПТЗ ЇЗ 

Маріупольського регіону. Команди з шахів та легкоатлетичної естафети в цьо лу 

році зайняли III місце по іншим видам змагань команди зайняли V, VI місця. 

Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя, проводяться 

різноманітні заходи:

- конкурс настінних газет «Спорт від А до Я»;

- лінійки «Живи спортом!»;

- час здоров’я для учнів з фізичними вадами;

- олімпійська лінійка, присвячена Всесвітньому Дню спорту

- олімпійська лінійка, присвячена Всесвітньому Дню здоров’я;

- змагання «Веселі старти»;

- Тиждень здоров’я;

- спортивне свято «О спорт, ти - радість»;

- бесіди з профілактики «Віл -  інфекції, наркоманії, алкоголізму та інші.

В цьому році була проведена модернізація малого спортивного залу.

Ліцей брав участь в регіональних та обласних конкурсах професійної

майстерності за професіями «Штукатур», «Монтажник санітарно-технічн лх 

систем та устаткування». Учениця групи № 25 ХадЖинова А. зайняла II місш в 

обласному конкурсі «Штукатур», учень групи № 31 Гунько О. -  І місце в 

обласному конкурсі «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування: >.

Велика увага приділяється профілактиці правопорушень та підвищення 

правової свідомості учнів. Були організовані зустрічі та проведені зустрічі з
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працівниками правоохоронних органів, прокуратури, кримінальної мілії ії, 

служби у справах дітей, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді., 

громадської організації «Істок». Проводяться заходи сумісно з м іс ь к ім  

наркодиспансером та відділом кримінальної міліції у справах дітей згідно 

затвердженого комплексного плану єдиних дій: «Дія правового виховання та 

правової пропаганди», «Правопорушення та відповідальність за їх скоєння».

Функціонує «Пошта довіри» та телефон «Гаряча лінія».

Активно працює громадський наркопост, Рада профілакти *и 

правопорушень, батьківський комітет. В ліцеї створена та активно пращ оє 

учнівська Рада самоврядування, яка бере участь у проведенні інформацію ої 

освітньої роботи щодо правового виховання, профілактики правопорушень, 

втрати навчального часу серед учнів.

Учні ліцею постійно приймають участь у тематичних тижні х, 

різноманітних виховних заходах, а також у святкуванні пам’ятних дат.

Велика увага приділяється національно-патріотичному виховані-) о, 

прищеплюється любов до рідної країни, рідної мови (проведені насту і ні 

заходи: класні години «Донбас -  мій рідний край», «Закон та вибори», «Історія 

козацтва», «Вшануймо ветеранів», «Шляхом подвигу та слави», «Космонавти 

українці», виховні години «Це моя праця вливається в працю моєї країни», 

оновлені експонати музейного куточку «Пишаймося рідною Українок'», 

організована постійна виставка літератури, присвячена ставленню та розвитку 

українського державотворення, проведено урок-реквієм: «День пам’яті жертв 

голодомору», «День пам’яті жертв Голокосту», тематичні лінійки, приурочені цо 

святкування Дня Гідності, конкурс екологічних плакатів та рефератів «Зелі ні 

перлини Донеччини. Проведено святкування Дня Європи, Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні», річниці трагедії на ЧАЕС.

Для підвищення рівня роботи з безпеки життєдіяльності з учнями постій ло 

проводяться інструктажі щодо правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, у 

разі виявлення предметів, підозрілих на вибуховий пристрій, кожному бути 

роздані пам’ятки, проводились зустрічі зі представниками цивільного захис у, 

були проведені навчальні тривоги.
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10 учнів ліцею отримали подяки Міського голови та відділу у справах дії їй 

та молоді Маріупольської міської ради за активну участь у громадському жи ті 

м. Маріуполя.

За 2015 - 2016 навчальний рік було проведено 4 загальноліцейн їх 

батьківських зборів, засідання батьківського комітету проводились щомісяця.

Особлива турбота проявляється по відношенню до учнів пільгової категої ії: 

учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування (12 осіб), учні-інвалі ц і 

(11 осіб), учні з багатодітних сімей (23 особи), учні з малозабезпечених сімей (2 

особи).

Учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування отримукть 

щомісячну стипендію, матеріальну допомогу на придбання одягу, підручників, 

виплати на компенсацію харчування, матеріальну допомогу під час 

працевлаштування.

Під час канікул учні оздоровлюються на узбережжі Азовського моря.

Ліцеєм створено сайт, де висвітлюються основні новини, досягнення учгів 

та педагогічного колективу, питання навчально-виховної роботи.

З метою формування контингенту за професіями, необхідними міс у, 

проведено моніторинг потреб ринку сумісно з міським центром зайнятості та 

замовниками кадрів. Поступово виконується перспективний 10-річний план 

потреби робітничих професій для міста. З адміністраціями шкіл міста бути 

підписані договори про співпрацю з профорієнтаційної роботи. У квітні 2015 р. 

проведено урочистий захід «День відкритих дверей» для абітурієнтів та їхі іх 

батьків Укомплектованість кадрами складає:

викладачами -  100%, всі мають вищу освіту;

майстрами виробничого навчання -  98 %.

15% викладачів вищої категорії, 30% - викладачі 1 категорії, працює 1 

майстер в/н 2 категорії.

У 2015-2016 навчальному році педагогічні працівники ліцею навчалися на 

дистанційних курсах підвищення кваліфікації (1 заступник директора з НР. 1 

майстер виробничого навчання, 12 викладачів), використовуючи новітні



технології в самоосвіті та вдосконаленні педагогічної майстерності, 10 майстрів 

в/н пройшли стажування з відповідних професій.

Будівлі та споруди ліцею у 2015 - 2016 навчальному році в оренду не 

здавалися.

В ліцеї постійно впроваджуються інформаційні та комунікаційні технолої ії: 

комп’ютери, принтери, сканери, багатофункціональні пристрої, ксерокси, факс, 

модем, 3 мультимедійних проекторів, 6 ноутбуків, планшет, фотоапарат. Лііізй 

підключений до мережі Інтернет, працює веб-сайт ліцею.

У 2015- 2016 н. р. за рахунок спеціального фонду для здійснення ремонтів 

було витрачено 37877 грн., а саме:

- відремонтовано майстерню зварників, інструментальну, кімнату 

електрика;

- виконано капітальний ремонт навчальної майстерні мулярів; балкону у 

будівлі навчальних майстерень перукарів; учительської; туалетів 2 поверху;

- виконано поточний ремонт кабінету методиста, сходових кл іт і н, 

майстерні перукарів, майстерні кухарів, конференцзала, комп’ютерного класу, 

кабінету юриста, коридору навчальних корпусів;

- переобладнано майстерню малярів.

1. Додаткові джерела фінансування ліцею: доходи від навчали о- 

виробничої діяльності (червень 2015 р. - червень 2016 р.) склали 160130 грн.

2.Здійснено виплату матеріальної допомоги сиротам у 2015 та 2016 p.p. то

136,00, що складає 1360 грн.;

3. Здійснено виплату компенсації замість харчування червень 2015 о. -- 

червень 2016 р. на 119016 грн.;

4. На установку теплолічильників використано 5000 грн.;

5. За рахунок спецфонду придбано 3 теплолічильники на суму 32870,00 грн.

План виробничої діяльності виконується в повному обсязі.

Адміністрація забезпечує медичне обслуговування. Всі учні і працівники

своєчасно проходять необхідні медогляди, роблять щеплення, всі працівники та 

учні мають можливість оздоровлення в пансіонаті «Альбатрос» на узбережжі 

Азовського моря. В ліцеї працює буфет для учнів та педпрацївників.
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У 2015-2016 н. р. не зареєстровано жодного випадку травматизму.

Заборгованості з виплати стипендії, заробітної плати у 2015-2016 

навчальному році не було.

До роботи та управління діяльністю ліцею адміністрація активно заохоч ує 

педагогічне та батьківське суспільство, працює рада трудового колективу, 

профспілковий комітет, педагогічна рада, стипендіальна комісія, батьківській

комітет, рада активів навчальних груп, рада старост навчальних груп та інше.

Усі звернення громадян до адміністрації ліцею, у більшості випадків,

засіданні трудового колективу, педагогічної ради та вирішуються на користь 

громадян.

стосуються прохання про матеріальну допомогу учням. Вони розглядаються на

Ж.Є. Попова

7



П Р О Т О К О Л  № 5  
зборів трудового колективу 

Маріупольського професійного ліцею будівництва

« 02 » червня 2016 р.
м. Маріуполь

Голова зборів: Шустрова A.B., - голова профспілкового комітету, 
голова ради трудового колективу, 

Кулєшова O.A. - бібліотекар.Секретар:

За списком
Присутні
Відсутні:

- 79 осіб;
- 67 особи
- 12 осіб.

7 осіб знаходиться у відпустках по догляду за дитиною:
Андрейко П.І., майстер в/н, 
Григор’єва A.C., майстер в/н, 
Конівченко В.В., майстер в/н, 
Кострікова О.В., бухгалтер, 
Маркова С.С., майстер в/н, 
Масловська К.С., майстер в/н,
Рамазанова Г.О., викладач математики;

2 особи знаходяться у відпустках по вагітності та пологах:

Берневега Г.С., практичний психолог, 
Семіщенко С.С., викладач спеццисциплін,

3 особи на об’єктах:
Дегтяр В.Я., сторож,
Коцюба В.І., сторож.
Остапенко Б.Ю., сторож.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт в. о. директора ліцею щодо роботи за 2015-2016 навчальний рік.



СЛУХАЛИ:
Попову Жанну Євгенівну, в. о. директора ліцею, яка надала звіт що іо 

роботи в. о. директора ліцею за 2015-2016 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ:
Шустрова Анжела Вікторівна, голова профспілкового комітету, 

яка запропонувала визнати роботу в. о. директора Маріупольське го 
професійного ліцею будівництва за 2015-2016 навчальний рік задовільною.

Анжела Вікторівна наголосила, що у 2015-2016 н. р. за рахунж 
спеціального фонду:

- відремонтовано майстерню зварників, інструментальну, кімна гу 
електрика;

- виконано капітальний ремонт навчальної майстерні мулярів; балкону у 
будівлі навчальних майстерень перукарів; учительської; туалетів 2 поверху;

- виконано поточний ремонт кабінету методиста, сходових кліті н, 
майстерні перукарів, майстерні кухарів, конференц-залу, комп’ютерного кла< -у, 
кабінету юриста, коридору навчальних корпусів;

- переобладнано майстерню малярів.
Доходи від навчально-виробничої діяльності (червень 2015 р. - червень 

2016 р.) склали 160130 грн., частку яких використано на придбання та 
установку теплолічильників.

В. о. директора Поповою Ж.Є. виконується розділ X «ОХОРОЬ А 
ПРАЦІ» Колективного договору щодо своєчасного проходження необхідних 
медоглядів всіма працівниками та учнями ліцею. Є можливість оздоровлення в 
пансіонаті «Альбатрос» на узбережжі Азовського моря.

Всього проголосувало - 67 осіб;
За - 67 осіб.
Утрималися

УХВАЛИЛИ:
Визнати роботу в. о. директора Маріупольського професійного ліцею 

будівництва за 2015-2016 навчальний рік задовільною.

Голова зборів А.В. Шустрова

Секретар О.А. Кулєшова


