
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ 

СВАЛЯВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ 

В 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Відповідно до умов контракту, спільно з колективом ліцею, за підтримкою 

департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації та 

безпосередньою допомогою базових підприємств, батьківського комітету за 

звітний період проведена певна робота з удосконалення діяльності очолюваного 

мною навчального закладу, підвищення рівня навчання учнів, збереження та 

зміцнення матеріально-технічної бази. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. 

№ 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» до вашої уваги 

подаю звіт про підсумки роботи Свалявського професійного будівельного 

ліцею в 2020/2021 навчальному році та основні завдання на 2021/2022 

навчальний рік. 
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1. Організація навчально-виробничого та навчально-виховного 

процесу 

1.1. Загальна характеристика ліцею 
Основними акцентами діяльності колективу ліцею у звітний період стали: 

подальше впровадження положень Законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Концепції реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «сучасна професійна (професійно-

технічна) освіта» на період до 2027 року», нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Програми стратегічного 

розвитку ліцею до 2025 року. 

Наш навчальний заклад є юридичною особою державної форми власності, 

має самостійний баланс, розрахункові рахунки в управлінні Державної 

казначейської служби України в Свалявському районі. 

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні 

установчі документи навчального закладу: Статут ліцею, затверджений Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.05.2019 р. № 623, ліцензія на надання 

освітніх послуг серія ЛГ № 000580, свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи серії АОО № 338344 від 04.01.2003 р., довідка про включення 

до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 

656598 від 15.01.2013 р. 

Важливим аспектом розвитку Свалявського професійного будівельного 

ліцею є перехід на рівень сучасних педагогічних технологій і стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти, навчально-методичної роботи для 

реалізації освітнього процесу, спрямованого на формування і становлення 

особистості майбутнього фахівця, конкурентоспроможного кваліфікованого 

робітника на сучасному ринку праці. 
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Програмою стратегічного розвитку ліцею передбачена робота, яка 

спрямована на співпрацю з іншими закладами освіти України, підприємствами і 

фірмами та організацію навчально-виробничої роботи з педагогічними 

працівниками та учнівською молоддю. 

Протягом звітного періоду колектив працював над виконанням плану 

набору за регіональним замовленням, сформованим з урахуванням потреб ринку 

праці Закарпатської області; збереженням учнівського контингенту, кадрів та 

створеного педагогічного потенціалу; утриманням фінансової стабільності; 

проведенням освітнього процесу на рівні стандартів П(ПТ)О; удосконаленням 

матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення 

процесу підготовки кваліфікованих робітників за діючими професіями 

відповідно до отриманих ліцензій на здійснення освітньої діяльності. 

Трудовий розпорядок у ліцеї визначається правилами внутрішнього 

розпорядку, які затверджуються наказом. 

Мовний режим відповідає вимогам Конституції і Закону України «Про 

мови». 

1.2. Організація навчально-виробничого процесу 

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться на основі 

затверджених стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

компетентнісній основі. 

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії Свалявському 

професійному будівельному ліцею видано ліцензію про надання освітніх послуг 

з первинної професійної підготовки, професійно-технічного навчання, 

перепідготовки з 9 робітничих професій: 

• електрогазозварник 

• столяр будівельний, паркетник 

• маляр, штукатур 
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• обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), оператор 

комп'ютерного набору 

• швачка, кравець 

• електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, 

електромонтажник силових мереж та електроустаткування 

• слюсар із складання металевих конструкцій, електрогазозварник 

• слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник 

кузовів 

• адміністратор, портьє. 

Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється згідно Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.05.2006 р. № 419 із внесеними змінами згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2015 р. № 746 та відповідно до 

Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Протягом звітного періоду колектив працював згідно плану роботи 

педагогічного колективу на 2020/2021 навчальний рік. 

Розроблялися плани роботи на навчальний рік, затверджувався розклад 

занять та режим роботи закладу у встановленому порядку. 

По кожній професії розроблені та затверджені робочі навчальні плани та 

програми з предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної, професійно-

практичної підготовок, складаються поурочно-тематичні плани, плани уроків та 

виробничого навчання, плани навчально-виробничої діяльності. 

Результати оцінювання знань учнів фіксуються в журналах теоретичного 

та виробничого навчання, які ведуться згідно інструкцій, без порушень. 

Питання, які потребували колективного аналізу і рішення, виносилися на 

обговорення педагогічної ради, наради при директорові, на засідання 

методичних комісій. 

На вересень 2021 року заплановано проведення атестаційної експертизи з 

професії адміністратор, портьє. Розроблені пакети ККЗ, ККР, формується 

самоаналіз. 
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Працевлаштування випускників Свалявського професійного будівельного 

ліцею становить в середньому 79%, а з професій будівельних галузей - 82 %. 

Основними замовниками кадрів є: ТзОВ «Форшнер Україна», ТзОВ 

«Крок-Вуд», ТзОВ «МІГР», ТзОВ «Маргіт», ТзОВ «Квеле-Поляна», з ТзОВ 

«СВАЛЯВА МІСЬКБУД», ТДВ «ММЗ», ТзОВ «Сузір'я», автосервіси «Форсаж» 

та «Свалява Сервіс» та ін. 

Виробнича практика проводиться на підприємствах і в організаціях згідно 

укладених договорів. 

Виробничу практику учні проходять на платній основі, оплата 

здійснюється підприємством за фактично виконаний обсяг робіт з розрахунку 

50% практиканту, 50% перераховуються на рахунок ліцею. Учні з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують 100% 

зароблених на підприємстві коштів, що відповідає Положенню про організацію 

навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. № 

419 із внесеними змінами згідно наказу МОН України № 746 від 10.07.2015 р. та 

у відповідності до Державних стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

Також в ліцеї запроваджено елементи дуальної форми навчання з 

професійної підготовки кваліфікованих робітників за професіями 

електрогазозварник та маляр, штукатур. Згідно укладених угод з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Мукачівський машинобудівний завод» (ТДВ 

«ММЗ») смт.Кольчино та ТзОВ «СВАЛЯВА-МІСЬКБУД» за дуальною 

формою навчаються здобувачі освіти з професій: електрогазозварник (30 учнів) 

та маляр, штукатур (16 учнів). 
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Ліцей здійснює первинну професійну підготовку робітників, а також 

професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працюючих робітників і незайнятого населення. У 2020-2021 н.р. на базі ліцею 

пройшли перепідготовку за кошти фізичних осіб 9 слухачів з професії 

електрогазозварник. 

За професією швачка, кравець завершили навчання 7 учнів з особливими 

освітніми потребами. 

Планується випуск 129 здобувачів освіти. 

Регіональне замовлення на 2021/2022 н.р. становить 180 чол. 

1.3. Організація навчально-виховного процесу 

Протягом звітного періоду плідною та різноманітною була виховна 

робота, яка проводилась згідно плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік 

та щомісячного планування. До проведення заходів долучали представників 

соціальних служб, правоохоронних органів, громадських організацій. 

Пріоритетними і надалі залишаються напрямки національно-

патріотичного виховання учнівської молоді та виховання поваги до 

національних традицій та культури українського народу. Зважаючи на це, у 

2020-2021 навчальному році проведено ряд заходів саме національно-

патріотичного спрямування, серед яких: 

• перший урок на тему: «Україна починається з тебе»; 

• «Козацькі забави» до Дня українського козацтва та представлена 

книжкова виставка "Історія українського козацтва"; 
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участь в обласному конкурсі літературних творів, творів 

образотворчого мистецтва та фоторобіт «Захисники України: історія та 

сьогодення», учениця Попович Вікторія отримала І-ше місце в 

номінації «Вірш»; 

Обласний конкурс літературних творів, творів 
образотворчого мистецтва та фоторобіт «Захисники| 
України: історія та сьогодення» 

документально-фотографічна виставка «Цей день в історії» з нагоди 76-

ої річниці визволення Закарпаття від німецько-фашистських окупантів; 

Тиждень української мови та літератури, присвячений Дню писемності; 

виховна година «Пам'яті жертв Голодомору»; 

виховна година з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи; 

Тиждень права; 

книжкова виставка, тематична лінійка та уроки-семінари «Україна 

Соборна» та «День пам'яті жертв Голокосту»; 

«Герої не вмирають» - урок мужності до Дня пам'яті героїв Небесної 

сотні; 

«Подвиг героїв Крут: подвиг через століття» - відкрита виховна 

година з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут; 

Шевченківські дні; 
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• Участь у обласній виставці: «Традиції пасхальних свят: від давнини до 

сучасності», за результатами якої ліцей отримав почесне ІІ-ге місце та 

грошову винагороду в розмірі 6000 грн. 

• Участь у обласному конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами», тощо. 

Крім того, учнівський актив приймає участь у загальноміських заходах з 

покладання квітів, вінків до монументів Слави, Вічного Вогню, могил загиблих 

солдатів. 

Усі заходи та фоторепортажі до них висвітлюються на сайті ліцею. 

Значну увагу приділено профорієнтаційній роботі. 

Ефективною формою профорієнтаційної роботи є відвідування 

батьківських зборів у випускних класах шкіл міста Свалява, Мукачівського 

району та наближених до Сваляви районів. 

Колектив навчального закладу значну увагу приділяє соціальному захисту 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально 

незахищених сімей. 

Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів 

отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: 

стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів 

гардеробу, м'якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне 

забезпечення, гаряче харчування. З січня місяця 2021 року підвищено соціальну 

стипендію і зараз вона складає 150% прожиткового мінімуму. 

В 2020/2021 навчальному році в ліцеї навчалися: 

- 27 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 100 напівсиріт; 

- 12 учнів з фізичними та розумовими вадами; 
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- 92 учні з багатодітних сімей; 

- 42 учні з малозабезпечених сімей. 

В травні цього року завершили навчання 7 здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами, які здобували професію швачка в спеціальній групі. 5 

здобувачів освіти отримали свідоцтво кваліфікованого робітника ІІ -го розряду, 

2 - за станом здоров'я не опанували професійних навичок та отримали довідку 

про курс навчання. 

В червні цього року навчання в ліцеї завершують 5 учні з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які після закінчення 

повного курсу навчання будуть працевлаштовані за здобутими професіями та 

отримають всі належні виплати відповідно до законодавства. 

Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею 

здійснюється в тісній співпраці зі Свалявським відділенням поліції 

Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, Центром пробації, 

Службами у справах дітей ОТГ, Центрами соціальних служб ОТГ, 

розробляються заходи, проводяться засідання ради профілактики, бесіди, 

тренінги, зустрічі тощо. 

З метою виховання правової культури серед учнів ліцею проводилась 

широка роз'яснювальна робота щодо вивчення основних положень діючого 

законодавства, які гарантують право особи, родини, нації. 

З метою створення безпечного освітнього простору, вироблення у 

здобувачів освіти небайдужості до проблем боулінгу, формування нетерпимості 

до проявів агресії, розвитку співчутливого ставлення до жертв насилля, 

опанування навичок надання та отримання допомоги в цьому навчальному році 

продовжено інформаційну кампанію «Стоп булінг для дітей та їх батьків», 

учасники навчально-виховного процесу прийняли участь у Всесвітній акції «16 

днів проти насильства», на сайті ліцею створено веб-сторінку «Протидія 

булінгу», де розміщено телефони гарячих ліній з питань запобігання 

насильству. 

Також проводились практичні заняття з учнями ліцею з правил 

поводження в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру. 
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Учнівська молодь та працівники ліцею приймають участь у безстрокових 

акціях «Зробимо Україну чистою!», «Закарпаттю - чисте довкілля!». 

Активно працювали Учнівська рада, Рада з профілактики 

правопорушень. 

Учнівська рада має свою веб-сторінку, де постійно висвітлюються новини. 

Одним із ключових виховних завдань та позаурочної зайнятості є 

залучення учнів до гурткової роботи, занять у спортивних секціях. В ліцеї 

працює 12 гуртків та спортивних секцій, в яких займається 204 учні. Особлива 

увага приділяється залученню до гурткової та позакласної роботи учнів із числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з неблагополучних 

сімей та здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. 

Постійно проводиться робота по пропаганді серед учнівської молоді 

здорового способу життя. Після уроків учні займаються в спортивному залі, 

спортивній кімнаті гуртожитку, в актовій залі проводяться репетиції художньої 

самодіяльності. 

В кожній кімнаті гуртожитку на початок 2020-2021 навчального року 

було зроблено ремонт, відремонтовано або частково замінено меблі, кімнати 

приведені у задовільний стан. Чотири кімнати обладнано новим інвентарем, 
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меблями та зроблено в них євроремонт. Зараз розпочато ремонтні роботи до 

підготовки гуртожитку на наступний навчальний рік. 

В позаурочний час в гуртожитку виховну роботу з учнями проводять 

вихователь гуртожитку та практичний психолог відповідно до плану виховної 

роботи в гуртожитку, плану роботи з дітьми-сиротами, дітьми з особливими 

освітніми потребами та іншими пільговими категоріями здобувачів. Згідно 

графіку проводяться виховні години, екскурсії, години спілкування. 

Протягом ІІ півріччя навчального року практичний психолог здійснював 

психологічний супровід навчально-виховного процесу. 

Спортивно-масова робота 

Уроки з фізичного виховання та спортивно-масові заходи проводилися в 

спортивному залі ліцею, а за сприятливої погоди - на майданчику та стадіоні. 

Створювалися умови для збереження та зміцнення фізичного здоров'я учнів. 

Протягом 2020/2021 навчального року учні ліцею приймали участь в 

обласній Спартакіаді професійно-технічних навчальних закладів області та 

зайняли місця: 

- баскетбол 3х3 юнаки - 6 місце, дівчата - 5 місце 

- шахи 3 місце 

- настільний теніс юнаки 5 місце, дівчата - 4 місце 

Спортивно-масова робота 

Баскетбол 3x3: 
юнаки - 6 місце, дівчата - 5 місце 

Шахи - 3 місце 
Настільний теніс: 

юнаки 5 місце, дівчата - 4 місце 

ТіАіі.ї 
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2. Виконання обсягів регіонального замовлення. 

Учнівський контингент формувався згідно Правил прийому на навчання 

до Свалявського професійного будівельного ліцею та з врахуванням 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2020/2021 

навчальний було 200 чол., скориговано до 157 чол., прийнято на навчання 157 

чол. 

Основне місце в виконанні плану регіонального замовлення займає 

профорієнтаційна робота всього колективу нашого закладу. З метою 

популяризації робітничих професій, залучення випускників шкіл на навчання 

вже починаючи з грудня 2020 року працівники ліцею систематично бували в 

школах району, виступали з презентаціями, розповідали про правила прийому, 

умови навчання та відпочинку, заохочення. По місцевому телебаченню 

систематично транслюються відеоролики з життя нашого закладу. 

Через епідемічну ситуацію в країні, на жаль, цього року ми не проводили 

День відкритих дверей, але педагогічні працівники систематично контактували 

з керівниками шкіл міста та району. 
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На сайті ліцею працює «Віртуальний профорієнтаційний кабінет». В 

громадсько-побутовому корпусі оформлено інформаційний стенд на допомогу 

абітурієнту, по телевізорах в фойє навчального та громадсько-побутового 

корпусів щодня висвітлюються новини нашого закладу. 

Протягом 2020-2021 навчального року навчання здійснювалося за такими 

професіями: 

- електрогазозварник; 

- слюсар із складання металевих конструкцій, електрогазозварник; 

- маляр, штукатур; 

- електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж; 

електромонтажник силових мереж та електроустаткування; 

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів; 

- обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерного 

набору; 

- адміністратор, портьє; 

- швачка (спец.група). 

Також проводиться робота по запровадженню в навчальний процес нових 

професій, які б були затребувані на ринку праці. 

Контингент учнів ліцею станом на 01.06.2021 р. складав 379 чол., з них: 

- на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої 

освіти - 349 чол.; 

- на базі повної загальної середньої освіти - 30 чол. 

30 червня поточного року наш навчальний заклад закінчують 129 учнів. 

Втрата контингенту становить 9 чол., які були відраховані з різних 

причин: 
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- 7 учнів відраховані за невиконання навчальних планів і програм; 

- 1 учень - за достроковим випуском; 

- 1 учень переведений на навчання в інший навчальний заклад. 

Складним залишається працевлаштування випускників через різні 

причини: одних не влаштовує заробітна плата, інших - графік та умови роботи. 

3. Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування Свалявського професійного будівельного ліцею 

здійснюється з обласного бюджету та додаткових джерел, а саме: коштів, 

отриманих від виробничої діяльності, перепідготовки громадян з професії 

електрогазозварник, стажування педагогічних працівників області з 

електротехнічних професій на базі навчально-практичного центру, надання 

послуг населенню, випуску продукції в навчальних майстернях. 

За звітний період на рахунок загального фонду надійшло 12 622 791 грн. 

55 коп., які були використані на виплату заробітної плати, відрахування у 

відповідні фонди, оплату комунальних послуг, відрядження, стипендії учням, 

придбання продуктів харчування та медикаментів, тощо. На звітну дату 

використано 12 563 545 грн.15 коп. 

За період з 01.09.2020 р. по 31.05.2021 р. на рахунок спеціального фонду 

надійшло 260 909 грн.57 коп., в т.ч.: 

- від виробничої практики - 207 695 грн.67 коп.; 

- надані населенню послуги - 18 894 грн.10 коп. 

- інші надходження - 34 319 грн.80 коп. 

За період з 01.0* 3.2020 р. по 31.05.2021 р. на рахунок спеціального 
фонду надійшло 260909 грн. 57 коп. 

Надходження коштів 

• 34319,8; 13% 

Від виробничої 
практики 

• Надані населенню 
послуги 

• Інші надходження ^ ^ Ж 

В 207695,7; 80% 
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Значна частина цих коштів використалася на покращення матеріально-

технічної бази. 

Протягом звітного періоду не виникало заборгованості по виплаті 

стипендії учням, оплаті комунальних послуг, за енергоносії, продукти 

харчування для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Заробітна плата виплачувалася своєчасно, в межах коштів виплачувалася 

працівникам премія до професійних свят, щорічна грошова винагорода, 

допомога на оздоровлення. 

Розрахунки з установами, постачальниками послуг та товарів, 

відрахування до бюджету здійснюються вчасно, заборгованості не маємо. 

Перевищень лімітів споживання енергоносіїв за звітний період не було. 

Вся фінансова та статистична звітність подавалася вчасно, без порушень 

встановлених термінів. 

За звітній період працівниками Свалявського відділення Фонду 

соціального страхування України було здійснено перевірку правильності 

нарахування виплат по листках тимчасової непрацездатності, а також зустрічні 

перевірки Свалявським управління Пенсійного фонду України. 

4. Стан матеріально-технічного забезпечення закладу 

Для здійснення освітньої діяльності Свалявський професійний 

будівельний ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу, яка 

систематично поповнюється, оновлюється та використовується ефективно, за 

призначенням. 

За рахунок коштів загального та спеціального фондів за звітний період 

було придбано: 

- регулятор тиску газу - 1 шт. - 4850-00 грн.; 

- Багатофункціональний пристрій - 1 шт. - 4700-00 грн.; 

- Планшет Huawei Т3-10 - 2 шт. - 11900-00 грн.; 
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- Бензокоса 

- Штори офісні 

- Бойлер 

- Тиски 

- Електроплитка 

- Лічильники спожитої води 

- Монтажна пила «Дніпро» 

- Набір фрез по дереву 

- Фрези 

- Стенди 

- 1 шт. - 3990-00 грн.; 

- 4200-00 грн.; 

- 4300-00 грн.; 

- 3958-00 грн.; 

- 1480-00 грн.; 

- 4350-00 грн.; 

- 4950-00 грн. 

- 1095-00 грн.; 

- 2550-00 грн.; 

- 4767-00 грн. 

- 3 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 1 шт. 

- 3 шт. 

- 1 шт. 

- 1шт. 

- 1шт. 

- 8 шт. 

Також за цей період придбано будівельні матеріали на суму 224500 грн. 15 

коп. 

Протягом звітного періоду виконано великий обсяг робіт для зміцнення 

матеріально-технічної бази нашого закладу: 

- реконструйовано колишній кабінет психолога в кабінет Громадянської 

освіти. Географії; 

- проведено капітальний ремонт кабінету № 35 та створено в ньому 

майстерню з професії Адміністратор. Портьє; 

- поточний ремонт майстерні електрогазозварників № 1; 

- ремонт фасаду навчальних майстерень; 

- частковий ремонт кабінетів № 11, № 12, лабораторій № 2 та № 3, 

коридорів 1-ого та ІІ-ого поверхів навчального корпусу; 

- замінено пожежні крани в навчальному корпусі; 

- частковий ремонт даху навчальних майстерень; 

- здійснено ремонт даху механічної майстерні; 

- замінено світильники з лампами розжарювання на ЬБО-світильники 

(майстерні електрогазозварників, малярів, слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів, рихтувальників кузовів, коридор І-ого поверху та фойє 

навчального корпусу; 

В гуртожитку ліцею виконано такі роботи: 
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- ремонт коридорів та фойє гуртожитку, душової кімнати та туалету ( І-ий 

поверх); 

- замінено електропроводку ( ІІ-ий поверх) та старі світильники на LED-

світильники); 

- капітальний ремонт та реконструкція їдальні в гуртожитку; 

- ремонт кімнат №№ 12, 13, 34, 9, 21, 7, 19 23; 

Також в майстернях ліцею були виготовлені лавки для міста, металева 

огорожа біля навчального корпусу, металеві перила ( навчальний корпус, 

навчальні майстерні та громадсько-побутовий корпус), пожежні ящики, 

переукладається бруківка на тротуарі біля території навчального корпусу. 

5. Організація навчально-методичної роботи 
Методична робота є однією з основних організаційних форм коригування 

освітнього процесу, яка спрямована на розвиток творчого потенціалу педагога, 

його професійної майстерності та вироблення інноваційного стилю. 

У вересні 2020 року педагогічний колектив ліцею розпочав роботу над 

методичною проблемою «Від створення сучасного інноваційного освітнього 

середовища через педагогічну майстерність педагога до формування 

компетентнісної особистості кваліфікованого робітника». Метою її реалізації 

є: удосконалення професійної компетентності кожного педагогічного 

працівника, підвищення науково-теоретичного й загальнокультурного рівня, 

психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх 

творчої ініціативи, формування в них готовності до самовдосконалення, 

самоосвіти, саморозвитку. 

Структура організації методичної роботи забезпечує підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання 
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методичної проблеми та реалізується через колективні, групові та індивідуальні 

форми роботи: педагогічна рада; методична рада; методичні комісії; 

нетрадиційні форми методичної роботи; предметні тижні; проведення заходів, 

спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення 

загальноосвітнього рівня здобувачів освіти; робота з обдарованими та здібними 

дітьми. 

Згідно наказу по ліцею № 57о/д від 04.09.2020 року «Про організацію 

методичної роботи в ліцеї» в ліцеї працює 5 методичних комісій: викладачів 

суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, 

викладачів та майстрів будівельних професій та слюсарів з ремонту колісних 

транспортних засобів, рихтувальників кузовів; викладачів та майстрів в/н з 

професії обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, ОКН.; з професії 

адміністратор, портьє; з професій електромонтажник та електрогазозварник. 

Діяльність їх зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої 

документації; ознайомленні з новинками літератури; систематичному оновленні 

змісту навчання; впровадженні в освітній процес передового педагогічного 

досвіду, сучасних технологій, досягнень науково-технічного прогресу; 

забезпеченні взаємозв'язку загально-професійної та професійної підготовки 

учнів; оновленні і поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів 

і професій. 

Для підвищення якості підготовки робітників з професій методичними 

комісіями проводилися різноманітні конкурси професійної майстерності, 

відкриті заходи, предметні тижні, декади професій, під час яких відбулися 

виставки технічної творчості, учнівських стіннівок, вікторини, квести, майстер-

класи, педагоги проводили відкриті уроки, різноманітні позаурочні заходи тощо. 
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Протягом 2020-2021н.р. проведено: 

- тиждень української мови та літератури, в рамках якого учні ліцею 

та педагогічні працівники долучилися до написання Всеукраїнського радіо 

диктанту національної єдності українською мовою; 

- тиждень іноземної мови та зарубіжної літератури (підготували 

Попович М.М., Губаній Т.А., Попович Н.О., Гуда В.Ю.); 

В рамках тижнів за професіями відбулися олімпіади з спецдисциплін та 

конкурси професійної майстерності серед учнів ліцею, а саме з професій: 

Електрогазозварник, Електромонтажник, Обліковець, ОКН, Адміністратор , 

портьє. 

Олімпіади спецдисциплін та конкурси фахової 
майстерності серед учнів 

І Т П Т Г И і| і , - ~ 

Вже традицією стало відзначення Дня безпечного Інтернету, який відбувся 

9 лютого 2021 року під гаслом «Разом для найкращого Інтернету». Учні ліцею 

під керівництвом викладача спецдисциплін Курчак М.Д., майстра в/ Філак В.В. 

були учасниками круглого столу, присвяченого Дню безпечного інтернету та 

прийняли участь в он-лайн анкетуванні «Рівень поведінки в Інтернеті». 
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Матеріали проведених заходів обговорюються на засіданнях методичних 

комісій та розміщуються на веб-сайті ліцею. 

Протягом 2020-2021н.р. педагогічні працівники приймали активну участь у 

засіданнях обласних секцій та вебінарах: засіданні обласної секції методистів, 

заступників директора з навчальної, навчально-виробничої роботи, навчально-

виховної роботи, викладачів української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, викладачів суспільних дисциплін, іноземних мов, викладачів 

предмету Захист України, викладачів хімії та біології, працівників будівельної 

галузі, педагогічних працівників професій транспорту, методичної секції 

педагогічних працівників професій для всіх галузей економіки, ділилися своїм 

досвідом: викладачі спецдисциплін: Гулович Н.Г., Курчак М.Д., Липчак С.Ю. 

та ін. 

Окрім того приймали участь у різних всеукраїнських вебінарах: в умовах 

стратегії Дунайського регіону, у рамках проєкту «ЕШЗкШз: кращі навички для 

сучасної України» тощо. 

Протягом 2020-2021н.р. продовжилася робота регіональних творчих груп 

із наповнення електронного контенту з професії електрогазозварник, 

електрозварник ручного зварювання, з професії електромонтер з освітлення та 

освітлювальних мереж. Майстри виробничого навчання та викладачі 

спеціальних дисциплін були її активними учасниками. 
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Велика увага в закладі приділяється питанню самоосвіти. Викладачі та 

майстри виробничого навчання постійно підвищують свій фаховий рівень, 

беруть участь у професійних вебінарах, семінарах, тренінгах (дистанційно). На 

сайті ліцею розміщений Віртуальний методичний кабінет, де розміщено та 

систематично оновлюється перелік ресурсів для самоосвіти педагогічних 

працівників та інформація різного характеру на допомогу викладачам та 

майстрам в/н. 

У лютому 2021 року в ліцеї відбувся Web-семінар на тему: «ІКТ-

компетентності сучасного педагога». Мета проведення заходу: обмін досвідом 

педагогічних працівників, що атестуються, з використання інформаційно-

комунікаційних технологій у своїй професійній діяльності. 

В рамках семінару з доповідями виступили викладачі спеціальних 

дисциплін: Курчак М.Д., Пліхта А.А., Липчак С.Ю.,Герко М.В., Гулович Н.Г. 

До заходу також долучилися заступник директора НМЦ ПТО у 

Закарпатській області Ладижець Ірина Михайлівна та методист НМЦ ПТО 

Войченко Ліна Петрівна. 

22 квітня 2021 року в рамках Всеукраїнського вебінару на тему: 

«Створення сучасного освітнього середовища з предмета «Охорона праці» як 

передумова формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих 
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робітників», викладач спецдисциплін Пліхта Антоніна Антонівна виступила із 

доповіддю на тему: «Вдосконалення змісту та підвищення ефективності 

викладання предмета «Охорона праці» шляхом використання сучасних засобів 

навчання». 

З метою популяризації творчого досвіду педагоги закладу поширювали 

свої праці у різних фахових виданнях. Слід зазначити, що авторські методичні 

роботи наших педагогічних працівників розміщені на всеукраїнських сайтах -

«На урок» та «Всеосвіта». 

Окрім того, методичні розробки педагогічних працівників Білас Ю.В., 

Курчак М.Д., Партека Б.О., Дрозд О.І., Дарчі О.І. розміщені в інформаційно-

методичному збірнику НМЦ ПТО «Вісник». 

Електронний навчально-методичний посібник із основ 

енергоменеджменту для професій транспорту викладача Пліхта А.А 

розміщенний на сайті НМЦ ПТО та на сайті МОН України для професій 

транспорту в розділі «Дистанційне навчання». 

У 2020/2021 н.р. році продовжується робота над інноваційним проєктом 

«Підвищення престижності робітничих професій через формування позитивного 

іміджу закладу освіти», мета якого - підвищити імідж Свалявського 
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професійного будівельного ліцею, його конкурентоспроможності на ринку 

освітніх послуг та престижності робітничих професій. 

Результатом ефективності методичної роботи є участь та призові місця 

педагогів, учнів у олімпіадах, виставках, конкурсах різних рівнів. 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» від освітнього проєкту 

«На Урок»: 

Прийняло участь - 9 учнів: нагороджені 2 учні - дипломами ІІ ступеня, 1 

учень - дипломом ІІІ ступеню. 

Конкурс від Всеосвіта «Основи кібербезпеки»: нагороджено: 2 учня -

дипломами І ступеня, 2 учня - дипломами ІІ ступеня, 1 учень - дипломом ІІІ 

ступеня. 

Конкурс від Всеосвіта «Фінансова грамотність» 11 клас: 

Нагороджено: 1 учень - дипломом І ступеня, 1 учень - дипломои ІІ 

ступеня, 2 учня - дипломами ІІІ ступеня. Викладачку Курчак М.Д. 

нагороджено іменною подякою за підготовку учнів. 

VIII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок»: 

- Німецька мова - учениця групи № 22 отримала диплом ІІ ступеня. 

(Викладач Попович М.М.). 

- Англійська мова - учень групи № 2 - диплом ІІ ступеня (Викладач Гуда 

В.Ю.). 

У Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Електрогазозварник» 

учень групи № 8 зайняв 9-те місце (підготували учня майстер в/н Дарчі О.І., 

викладач спецдисциплінЛипчак С.Ю.). Цього разу конкурс проходив у 

незвичайних умовах, викликаних епідемією Covid-19. Саме тому учасники 

брали участь у конкурсі дистанційно, по місцю знаходження закладу за 

допомогою підключення регіональних локацій. 

За участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020» у 

номінації «Організаційні, педагогічні й методичні засади побудови престижної 

та сучасної професійної освіти» наш ліцей здобув Диплом ІІ ступеня та 

нагороджений Срібною медаллю. 
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Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
"Електрогазозварник» учень групи № 8 зайняв 9-те місце 

Пліхта Антоніна Антонівна стала переможцем обласного конкурсу на 

кращу авторську методичну розробку з професійної підготовки серед закладів 

професійної (професійно-технічної)освіти області у номінації «Електронні 

ресурси навчання». 

Прийняли участь у обласних конкурсах на кращий урок математики та 

кращий учнівський проєкт "Математика в моїй професії". (Викладач Дьолог 

В.В.),у Всеукраїнському конкурсі «Планета - ІТ»: у номінації електронні 

посібники представлено «Збірник електронних тестових завдань із предмета 

«Охорона праці». Навчальний посібник». (Викладач Пліхта А.А.) 

Окрім того, майстрами Шрамко С.В., Туряниця Н.П., Микита І.І., 

Туряниця В.В. та Луца М.М. підготовлено та подано відеоуроки для участі в 

обласному конкурсі на кращий урок виробничого навчання серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Обласний конкурс на кращу авторську методичну 
розробку з професійної підготовки серед закладів 
професійної (професійно-технічної)освіти області 

Участь в обласному конкурсі на кращий урок • 
виробничого навчання серед закладів професійної« 

(професійно-технічної) освіти. 

На жаль, через карантин деякі заплановані заходи не були проведені, але 

незважаючи на це, основні завдання навчально- методичної роботи у 2020/2021 

навчальному році були виконані. 
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6. Якісний склад педагогічних працівників. 

Наявність та робота з кадровим резервом 

Освітній процес у Свалявському професійному будівельному ліцеї 

забезпечують 43 педагогічні працівники із відповідною фаховою освітою: 18 

майстрів виробничого навчання та 25 викладачів (в.т.ч. суміщення посад). 

Якісний склад педагогічних працівників характеризується такими 

показниками: 

Кваліфікаційні категорії: 

Спеціаліст - 3 

Спеціаліст другої категорії - 6 чол. 

Спеціаліст першої категорії - 4 чол. 

Спеціаліст вищої категорії - 13 чол. 

Тарифні розряди майстрів виробничого навчання: 

11 тарифний розряд - 7 чол. 

12 тарифний розряд - 2 чол. 

13 тарифний розряд - 2 чол. 

14 тарифний розряд - 7 чол. 

Педагогічні звання: 

Старший викладач - 8 чол. 

Викладач-методист - 2 чол. 

Майстер виробничого навчання другої категорії - 3 чол. 

Кваліфікаційні категорії 

І 
Тарифні розряди майстрів в/н 

Атестація педпрацівників проходить відповідно до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 

№ 930 від 06.10.2010 року, зі змінами, затвердженими наказом МОН молодь 
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спорту від 20. 12. 2011 № 147, згідно з графіком проходження атестації. У 

2020/2021 навчальному році про атестовано 7 педагогічних працівників: 

- 1 майстру виробничого навчання встановлено 13 тарифний розряд; 

- 1 викладачу спеціальних дисциплін присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; 

- 2 викладачам спеціальних дисциплін присвоєно педагогічне звання 

«старший викладач»; 

-1 викладачу спеціальних дисциплін присвоєно педагогічне звання 

«викладач-методист»; 

- 1 викладач підтвердив раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший викладач»; 

- заступник директора з НР- відповідає займаній посаді. 

Педагогічні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень, 

проходять стажування на підприємствах міста та у Навчально-практичних 

центрах на базі ЗП(ПТ)О області з метою формування нових вмінь та навичок 

роботи за сучасними виробничими технологіями, що використовуються на 

вітчизняних та зарубіжних підприємствах із відповідних професій. 

Курси підвищення кваліфікації в 2020/2021 навчальному році пройшли 

директор ліцею, методист ліцею, 11 викладачів загальноосвітніх дисциплін,5 

викладачів спеціальних дисциплін та 1 майстер виробничого навчання. 

Протягом 2020-2021 н.р. на базі навчально-практичних центрів ліцею та 

області пройшли стажування майстри в/н: Шрамко С.В., Сможаник В.С., Козар 

В.М.,Дарчі О.І. 

Здобули робітничу кваліфікацію з професії «Адміністратор» майстри 

виробничого навчання Луца М.М., Філак В.В., Туряниця Н.П. 

Майстер в/н Козар В.М. підвищив робітничий розряд «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів 4-го розряду». 

Проводиться постійна робота з кадровим резервом. 
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7. Наявність колективного договору та його виконання 

В ліцеї діє Колективний договір, умови якого адміністрацією ліцею 

виконуються. 

Скарг або зауважень з боку працівників або первинної профспілкової 

організації на неналежне виконання колективного договору за звітний період не 

було зафіксовано. 

На даний час проводиться робота по підготовці колективного договору на 

новий термін. 

8. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення 

та забезпечення умов праці працівників 

Питанню охорони праці і безпеки життєдіяльності в організації навчально -

виховного процесу керівництвом нашого навчального закладу приділяється 

значна увага. 

В ліцеї діє триступенева система контролю. 

В навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях є куточки з охорони 

праці, робочі місця учасників освітнього процесу забезпечені інструкціями. 

В навчальному корпусі встановлена протипожежна сигналізація, в 

кожному з корпусів закладу обладнано протипожежні щити. 

В усіх навчальних кабінетах, виробничих майстернях є медичні аптечки, 

укомплектовані відповідно існуючих норм. 

Працює медичний кабінет. 
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Дирекцією ліцею систематично контролюється стан дотримання всіх 

законодавчих актів України, умов Статуту ліцею та колективного договору, 

створено безпечні умови праці та навчання учасників навчально-виховного 

процесу. Розробляються комплексні заходи щодо дотримання правил техніки 

безпеки, які розміщуються в навчальних кабінетах, майстернях, службових 

приміщеннях. 

Відповідно до вимог ведуться журнали обліку всіх видів інструктажів з 

учнями та працівниками, подається статистична звітність, ведеться 

номенклатура справ. 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи 

освіти України в ліцеї дотримуються. 

Протягом звітного періоду Державною службою з надзвичайних ситуацій 

двічі здійснювалися перевірки дотримання правил протипожежної та 

техногенної безпеки. Виявлені порушення було усунено. 

У вересні 2020 року інспектором Фонду соціального страхування було 

здійснено перевірку стану забезпечення роботодавцем безпечних умов праці в 

закладі. 

Також з метою забезпечення безпечного питного режиму в ліцеї до 

початку 2021-2022 навчального року буде замовлено та проведено санітарно-

мікробіологічне дослідження води. 

За звітний період випадків травматизму або порушень правил техніки 

безпеки учнями та працівниками не було. 

9. Стан виконавської дисципліни 

Статистична звітність подавалася вчасно. Квартальні, річні звіти здавалися 

без порушень термінів. 

У встановлені терміни виконуються накази департаменту освіти і науки 

Закарпатської обласної державної адміністрації ( після реорганізації -

28 



департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної 

адміністрації), навчально-методичного центру ПТО в Закарпатській області, 

приписи та накази по ліцею. 

На звернення районних об'єднаних управлінь Пенсійного фонду України 

та громадян щодо надання довідок-підтверджень періоду навчання або роботи в 

ліцеї відповіді подаються вчасно. 

10. Основні завдання колективу 

на 2021/2022 навчальний рік 
1. Модернізація матеріально-технічної бази ліцею та вдосконалення 

організації навчально-виробничого процесу шляхом впровадження передових 

педагогічних технологій, вибір ефективних форм і методів навчання відповідно 

до оновлення змісту професійної освіти, зумовленого потребами сучасного 

ринку праці. 

2. Формування сучасного іміджу освітнього закладу шляхом розвитку 

інформаційної компетентності педагогічних працівників, забезпечення умов 

створення змішаної моделі навчання, створення передумов для започаткування 

індивідуальних форм здобуття професійної освіти . 

3. Підготовка кваліфікованих робітників за атестованими професіями та 

отримання ліцензії з професії електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. 

4. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів та збільшення чисельності контингенту. 

5. Удосконалення елементів дуального навчання з професії 

електрогазозварник 

6. Збереження контингенту учнів протягом навчального року. 

7. Проведення моніторингу працевлаштування випускників ліцею. 

8. Створення електронних навчально-методичних комплексів з професій. 

9. Впровадження елементів STEM освіти. 
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правильно:" = У нас є дієздатний, творчий колектив. хорс_ 

матеріально-те и база . ми разом зможемо подолати всі труднощі і впеькс 

рухатися 

В с вам дякую за співпрацю, порозуміння та взаємодопомогу. 

Бажаю мінного здоров'я, щастя, добробуту та злагоди в родинах. 

Директор л цею ш ! ' Ж 
Олександр ВЛАСИК 

Звіт обговорено на 
загальних зборах колектив} 
Протокол №_ 
від 24 червня 2021 р. 
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Результати голосування 

до звіту директора 

Голосували 67 чол.. з них: 

- 43 чол. - он-лайн 

- 24 чол. - за бюлетенями. 

Визнали роботу закладу протягом 2019-2020 навчального року: 

- задовільною - 66 чол. 

- утрималися - 1 чол. 
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ПРОТОКОЛ № 1 
ЗБОРІВ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

СВАЛЯВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ 

На обліку - 87 о< б Від 24 червня 2021 р 
Присутні: 71 чол. 
Відсутні по поважній причині 12 чол. 
Без поважної причини 4 чол. 

. Порядок денний 
1. Вибори гоЯови і секретаря зборів. 
2. Звіт директора про підсумки роботи Свалявського професійного 
будівельного ліцею в 2020-2021 н.р. та основи5 завдання на 2021 -2022 н.р. 
3. Обговорення звігу. 
4. Вибори лічильної коми і Результати голосування. 
5. Обговорення змісту колективного договору. 
6. Обговорення кандидатур для подання на нагородження грамотами 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА за 
підготовку учня до Виеукрг нського конкурсу фахової майстерності серед 
здобува^в професійної ^професійно-технічної) освіти з профес 1 
Електрогазозварник ( Дарчі О.І., Липчак С.Ю.). 

I. Слухали: 
Голову профспілкового комітету Мелеша Г.А., який оголосив про 

відкриття зборів колективу Свалявського професійного будівельного ліцею та 
запропонував обрати голову та секретаря зборів. Дрозд Ж. запропонував 
обрати головою зборів Білас Ю. В. та секретарем Іванову Н.О. 

олосували одноголосно/ 
II. Слухали: 
Звіт директора Свалявського професійного буді ІЄЛЬНОГО ліцею Власика 

Олександра Володимировича. /Звіт додається/ 
III. Слухали: 
В обговоренні звіту виступили: 

Липчак С Ю., викладач спецтєхнології сказав, що працює в л цеї з 1984 року. 
Відзначив, що Олександр Володимирович за ЗР : ТНІЙ період всіляко сприяв 
розвитку матеріально-технічної бази ліцею, активно впроваджував нові методи 
навчання (зокрема дуальну форму навчання), допомагав у проведенні 
Всеукраїнського конкурсу зварник в і учні показали гарні результати зокрема 
завдяки тому, що мали змогу навчатися в сучасних майстернях і кабінетах. Нові 
агітаційні ролики, виготовлень за ін ативою директора у 2020-2021 н.р., 
сприяють якісній профорієнтаційній роботі і позитивному іміджу навчального 
закладу. Роботу директора вважає вищою, н к задовільна. 
Шрамко C.B., майстер виробничого навчання наголосила, що великим внеском 
Власика Олександра Володимировича за звітній період є масштабне 
проведення ремонтних робіт і підвищення позитивного іміджу ліцею, а також 
тісна співграця з роботодавцями. Роботу директора вважає задовільною. 



Туряниця Н.П., майстер виробничого навчання з професії адміністратор, 
портьє, Е цзначила стрімке зростання позитивного іміджу навчального закладу 
за остані :.й рік. Цьому сприяє створення інноваційних роликів і осучаснення 
матеріально-техі чної бази. Роботу директора вважає задовільною. 
Лакатоїл В.М., викладач фізики подякував директору за ремонтні роботи та 
облаштування кабінету №8. Р;дзначив, що адміністрацією створено умови, в 
яких викладачу працювати набагато легше, а здобувач освіти навчаються із 
задоволенням. Роботу директора вважає задовільною. 
Бобаль Г.І., майстер виробничого навчання, наголосила на креативних 
піц' ітивах директора ліцею. Нагадала, що знаковою подією було відкриття 

центру електромонтажників і вона, як майстер виробничого навчання з професії 
маляр, штукатур з нетерпінням чекає відкриття Навчально-практичного центру 
будівельних технолог'й. Галина Іван'.вна ?апропонувала вважати роботу 
директора задовільною. 
Попович І.В., викладач українськ )і мови і літератури, як і попередні доповідачі 
в ізначила сучасний п дхід директора у вс х аспектах розвитку навчального 
закладу, висловила подяку за оснащення кабіне~:в мультимедійним 
обладнанням, яке значно спрощує проведення уроків. Роботу директора вважає 
задовільною. 

IV. Слухали: 
Голову збо{ в Б іас Ю.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію і 
провести таємне голосування. 
Гештень Н.Ф. запропонувала такий склад лічильні ї комісії: Ілемську М.В., 
Козловську Н.Г.,Штиглинець М.Г. 

{за такий склад колектив проголосував одноголосно). 
Результати голосування: 

- вважають роботу директора за звітній період «задовільною» - 70 осіб; 
- вважають роботу директора за звітній пер эд «незадовільною» - 1 особа; 

Ухвалили: 
1. За результатами голосування визнати роботу директора 
Свалявського професійного будівельного л цею Власика О.В. за звітній 
період задовільною. 

2. По другому питанню виступила заступник директора з виховної роботи 
Марія Василівна Герко. (Зачитала проект колективного договору). 

Ухвалили: 
Проект колективного договору Свалявського професійного будівельного 
ліцею прийняти за основу (колектив проголосував одноголосно). 

3. По третьому питанню виступила старший майстер Похил В.В., яка нагадала 
про результати участі учня ліцею Іванчова А. у Всеукраїнському конкурсі 
фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-
(технічної ) освіти з професії Електрогазозварник та запропонувала 



звернутися до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської 
ОДА з проханням про нагородження викладача спецдисциплін Липчака Сергія 
Юрійовича та майстра виробничого навчання Дарчі Олександра Івановича 
грамотами за підготовку учня до конкурсу (Пропозицію пібтршшли 
обноголосно). 

Ухвалили: 
Відправити подання до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Закарпатської ОДА з проханням про нагородження викладача спецдисциплін 
Липчака Сергія Юрійовича та майстра виробничого навчання Дарчі Олександра 
Івановича грамотами за підготовку учня до конкурсу. 

олова зборів: 

Секретар зборів: 
гавнигя Л. * \ Я/ «рофсяи«*» \VVvi в і ортЛтф 15 О 

і С»ал*вські<А ' І 
професійнії • V уд—«л »* 

Ю.В. Білас 

Н.О.Іванова 


