
ЗВІТ директора 

Маріупольського  професійного  ліцею сфери послуг і торгівлі 

Казанцевої Тамари Дмитрівни 

«Про результати роботи за 2017-2018 навчальний рік» 

    Навчально – виховна та  методична робота у ліцеї здійснюється згідно з 

Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», Положенням «Про методичну роботу в 

професійно-технічному навчальному закладі», рекомендаціями навчально-

методичного центру ПТНЗ у Донецькій  області та іншими нормативними 

документами в галузі освіти.  

 Навчально - виховний процес був чітко спланований за такими параметрами: 

1. План роботи ліцею на навчальний рік. 

2. Розклад уроків. 

3. Графіки чергувань викладачів і майстрів. 

           4. Розклад роботи спортивних секцій і гуртків.  

           5. План роботи профспілки. 

Приділялась велика увага роботі по забезпеченню життєдіяльності та 

охороні праці адміністрацією ліцею разом з профспілкою, що забезпечило 

виконання всіх   відповідних пунктів . 

 В ліцеї створенні   умови для  продуктивної роботи викладачів , майстрів 

виробничого навчання та виховання учнів. Учні які мешкають за межами міста  

забезпечені  гуртожитком. 

План прийому учнів  на 2017-2018 навчальний рік - 142 /5 учбових груп. 

 Фактично прийнято: на 01.10.2017р. 102 чол. (4 навчальні групи). 

- на базі неповної середньої освіти – 73 чол. 

  у тому числі:  

✓ Кухар, кондитер  - 44 чол.  

✓ Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 29 чол. 

- на базі  середньої освіти - 28 чол. 

У тому числі: 

✓ Кухар  - 28 чол.  

- курсова підготовка - 28 чол. ( кухар.) 

- навчання безробітних за направленням зі служби зайнятості – 31 чол. 

 Перехідний контингент на кінець 2016-2017 року склав - 100 чол. 

у тому числі:       

✓ кухар, кондитер - 54 чол; 

✓ кухар – 25чол.; 

✓ продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 21 чол. 

На початок навчального року 2017-2018 навчального року контингент у 

Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі складав - 199 учнів. 

у тому числі: 

 - на базі  середньої освіти – 73 чол. 

 - на базі неповної середньої освіти – 126 чол. 



За навчальний рік було прийнято 4 чол. , відраховано – 14 учнів.                                                         

У 2017-2018 навчальному році випущено – 91чол. кваліфікованих 

фахівців (зимовий випуск 46 чол., літній випуск 45 чол., за результатами 

поетапної  атестації 8 чол.) 

З випущених які закінчили повний курс навчання і отримали дипломи: 

✓ Кухар – 24 чол. 

✓ Кухар, кондитер – 44 чол. 

✓ Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 17 чол. 

    Отримали дипломи з відзнакою - 7 чол.  

Дипломи кваліфікованого робітника – 85 шт. 

Свідоцтва про отриману кваліфікацію – 8 шт. 

Працевлаштування випускників зимового випуску - 72%.   

Працевлаштування випускників  літнього - випуску - 86%.   

  Станом на 26.06.2018 р. контингент учнів складає 96 чол.  

✓ Кухар – 24 чол. 

✓ Кухар, кондитер – 45 чол. 

✓ Продавець продовольчих товарів, контролер-касир – 26 чол. 
 

Підсумки успішності та пропусків занять 2017-2018 н.р. 

№ гр. Кі-ть 

учнів 

на 
01.09.17 

Кі-ть 

учнів 

на 
20.06.18 

  Успішність учнів по балах  

н/а 

Пропущено годин 

10,11,12 7,8,9 4,5,6 1,2,3 Всього 

годин 

Пов. 

пр. 

Непов. 

пр. 

8 27 20 - 9 7 4  1682 740 942 

9 27 25 3 12 9 1  2088 701 1387 

10 
(зимовий 

випуск) 

25  5 10 9  1 874 141 733 

11 
(зимовий 

випуск) 

21  - 13 4  4 1548 520 1028 

Ітого 

за ІІ 

курс 

100 45 8 44 29 5 5 6192 2102 4090 

1 21 19 1 10 7  1 2134 1172 962 

2 22 27 1 13 12  1 2386 1253 1133 

3 29 26 - 19 7   2401 1616 785 

4 27 24 - 16 8   1930 1065 865 

Ітого 

за 

І курс 

99 96 2 58 34  2 8851 5106 3745 

Всього 199 141 10 102 63 5 7 15043 7208 7835 

 

За середнім балом успішності за  навчальний рік встановлено: з початковим 

рівнем 5 учнів, середній рівень 92 чол., з однією «6» 18 чол., високий рівень 10 

чол. Не атестовані з предметів 7 чол. 
 

Пропуски годин:         Всього:                                                   15043 

                                       З поважної причини :                            7208 

                                       З неповажної причини :                        7835 



 

На одного учня:            Всього:             74,8 

З поважної причини:                              35,9 

З неповажної причини:                          39,0 
 

 Найбільша кількість пропусків занять з неповажної причини в групах: № 9               

« Кухар, кондитер» - 1387 год. (класний керівник Любієва В.М.), № 2 «Кухар, 

кондитер»  1133 год. (класний керівник Ржевська Л.Г.), це дуже велика кількість 

пропусків, але треба враховувати військову ситуацію навколо нашого міста, та те, 

що багато учнів ліцею мешкають у зоні проведення АТО, та іноді не мають змоги 

виїхати на навчання. 

   Треба відзначити, що в порівнянні з 2016 – 2017 навчальним роком   

кількість пропусків без поважних причини   скоротилась з 47 год.  на одного учня 

до 39  год. на одного учня в 2017 – 2018  навчальному році. 

 

  Підсумки успішності за 2017/2018 навчальний рік 

№ Види підготовок 2017/2018уч.г. 2016/2017уч.г.  

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

Гуманітарна підготовка 

Фізична культура 

Захист Вітчизни 

Професійно – теоретична 

підготовка 

Професійно – практична 

підготовка 

Предмети, що вільно обираються 

 

83,1 %    на 1,1% 

83,5 %  ↑  на 1,1 % 

85%        на   4 % 

81,3%   ↑  на 2,5% 

 

84 %     ↑ на  2 % 

 

77 %    ↑  на 3%   

 
 

84,2 % 

82,4 % 

86% 

79,8% 

 

82 % 

 

75 % 

 

За підсумками виробничої діяльності треба відмітити, що МПЛСПіТ 

продовжує співпрацювати з такими підприємствами як : 

- ОДО « Маріупольський комбінат дитячого харчування»; 

- «Комунальне підприємство шкільного харчування «Восток»; 

- ТОВ «Фозі-фуд»  мережа супермаркетів «Сільпо»; 

- Супермаркет «Там-Там»; 

- Мережа супермаркетів «Лайм»; 

- Приватні підприємства м. Маріуполя; 

- З січня 2018 року ліцей  розпочав співробітництво на договірній основі з 

ТОВ «Управління громадського харчування і торгівлі» м. Маріуполя на 

підготовку робітничих кадрів. Також у співробітництві з даним 

підприємством розроблені робочі навчальні плани на 2018-2019 навчальний 

рік.  

На цих підприємствах учні проходять виробниче навчання, практику та 

працевлаштовуються по закінченню ліцею. На протязі року практичні заняття з 

виробничого навчання також проводилися в лабораторії, кафе – майстерні та 



учбовому кабінеті з професії «Продавець продовольчих товарів, контролер – 

касир». 

В поточному році в майстерні з професії «Продавець продовольчих товарів» 

проведено ремонт,  оновлено контрольно-касове обладнання.  

        Згідно робочих навчальних планів та графіків проводилися атестації на 

присвоєння робітничої кваліфікації з професій «Кухар – ІІІ розряду» та «Кухар ІV 

розряду», «Кондитер – ІІІ розряду», «Продавець продовольчих товарів - ІІІ 

розряду» та «Продавець продовольчих товарів ІV розряду», «Контролер – касир – 

ІІ  розряду». Учні на достатньому та високому рівні продемонстрували свою 

майстерність та знання. З професій «Кухар» та «Кондитер» учні власноруч, під 

керівництвом майстрів виробничого навчання, готували страви, оформлювали їх 

та презентували подачу. З професій «Продавець продовольчих товарів, контролер-

касир» учні самостійно зважувалитовар, підраховували покупки, розраховувались 

з покупцями.  

На протязі навчального року було організовано та проведено конкурси 

професійної майстерності серед учнів:  

-  з професії «кухар» на теми: «Прості форми нарізування овочів, складання 

композицій із овочів»», за проектом  «Страви Приазов’я» - «Завиванці по 

українські»; 

- конкурс професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з 

професії «Кухар» на тему «Складні форми нарізання з використанням 

карвінгу», «Млинці з начинкою», «Оформлення пасхальних кулічів»; з 

професії «Кондитер» - «Виготовлення прикрас з мастики, оформлення 

тортів»; з професії «Контролер-касир» семінар «Розрахунки з покупцями з 

використанням сучасних реєстраторів розрахункових операцій»;  

При проведенні конкурсів основна увага приділялась професійній компетенції 

учасників – удосконаленню знань, практичних навичок в роботі, ознайомлення з 

новими технологіями виробництва, ціллю таких заходів серед учнів є привити 

любов до обраної професії,   традицій української кухні, знайомство зі стравами 

Приазовського краю. 

Майстрів виробничого навчання, а також ліцей в цілому відзначено листами-

подяками за багаторічну та плідну співпрацю з підприємствами    громадського 

харчування і торгівлі такими як: 

- Мережа піцерій «Роял»; 

- Ресторан «Шафран», «Колібрі», «Пастерія»; 

- ТОВ «Контініум трейд» гіпермаркет «Там-Там».       

У 2017-2018 році  майстри виробничого навчання Любієва В. М., Ковтун О.О., 

Зарянкіна Н.М., Фодлаш С.В., Кіліна Ф.В., Шуляк Т.М. пройшли стажування на 

виробництві з професії «кондитер». 

Учні першого курсу з професії «Кухар, кондитер» разом з майстрами 

виробничого навчання та викладачами відвідали мережу супермаркетів «Сільпо», 

де мали можливість прослідкувати повноциклічне виробництво борошняних 

виробів,  ознайомитися з сучасним устаткуванням на  виробництві, новими 

технологіями в приготуванні кондитерських виробів.  

Всі заплановані заходи з виробничого навчання були проведені. Ліцей приймав 

активну участь в регіональних та обласних конкурсах, відкритих заходах. 



 

 

 

 

Підсумки пропусків занять  за 2017/2018 навчальний рік в порівнянні 

 з 2016/2017 навчальним роком 

Пропущено часів 2016/2017 н.р. 2017/2018н.р. 

 

Всього 

на 1учня 

 

З пов. причин 

на 1учня 

 

З непов. причин 

на 1 учня 

 

 

20067 

93,3 год. 

 

9965                                    

46,3год. 

 

10102 

47,0 год. 

 

15043 

74,8год. 

 

7208 

35,9 год. 

 

               7835 

        39,0 год. 

 

Виховна робота 2017 – 2018 навчальний рік 

        Виховання починається з народження людини і грає важливу роль в усіх 

формах і на усіх етапах розвитку особистості. 

У 2017-2018  навчальному році  в ліцеї  навчалось 18  дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа з них :  

-       на 1 курсі навчалось  10 чол. 

-  на  2 курсі навчалось 8  чол. 

- учнів-інвалідів   -  2 чол. 

- учнів які мають статус постраждалих від  аварії на ЧАС- 1 чол. 

- учнів - дітей  загиблих  шахтарів  -  НЕМАЄ. 

- учнів з малозабезпечених сімей – 1 чол. 

- неповнолітніх осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яких протягом 2017 року було засуджено або до яких застосовані 

примусові заходи виховного характеру – НЕМАЄ, 

- учнів ,  які мають  по одному батьку (напівсироти) - 23 чол.,  що складає 

11,8%  від загальної кількості учнів,  

- дітей. які проживають у неповних сім’ях – 70 чол., що складає 34,7 % від 

загальної кількості учнів, 

- з  багатодітних сімей  в ліцеї навчається  18 учнів, що складає  11,2 % від 

загально кількості учнів. 

 На внутрішньоліцейному обліку перебувало 8  учнів,  з них – 2 дівчат. 

На обліку в поліції та у службі у справах дітей перебуває  0 чол.  

Протягом навчального року учні  ліцею правопорушень не скоювали. 

В розрізі правоосвітньої та правовиховної роботи у Маріупольському 

професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі потягом навчального року 

проводилась робота з національно – патріотичного, морального, трудового, 



правового, правоосвітницького, фізичного та екологічного виховання; робота з 

соціально – незахищеними учнями; робота з профілактики  наркоманії , 

алкоголізму, токсикоманії та паління серед учнів, з профілактики  та 

правопорушень серед учнівської молоді; проводились заходи щодо превентивного 

виховання учнів, виконуються роботи з учнями пільгових категорій. 

   Педагогічний колектив ліцею тісно співпрацює з Міським наркологічним, 

шкірно – венеричним диспансерами міста Маріуполя, районними службами у 

справах дітей, Лівобережним Центром соціальних служб для дітей, сім’ї та 

молоді, Лівобережним пожежним відділенням НС 24 ДПРЧ ЗДПРЗ, ЮНІСЕФ 

Україна, La Strada Україна,  UReport Україна, Національною Гвардією України, 

сумісно проводяться лекції, класні години, акції. 

    З виховної роботи протягом навчального року були проведені наступні заходи: 

- національно - патріотичні святкові лінійки до пам’ятних дат; 

- експозиційні, книжкові  виставки, конкурси  плакатів та стіннівок до 

пам’ятних і ювілейних  дат; 

- відкриті заходи з виховної роботи та національно – патріотичного виховання: 

- цикл виховних бесід з використанням комп’ютерних презентацій з тем : « Я – 

громадянин – патріот незалежної держави Україна», « Я – Українець». 

- Позакласні години спілкування: «Я – громадянин»,   « Духовна культура 

українського народу», « Народний супротив окупації  українських земель: 

історія та уроки»; 

- конкурс ікебан: «Моя квітуча Україна»; 

- військово - спортивне свято та святковий концерт «Козацькі розваги» до  Дня 

Захисника Вітчизни та Дня українського козацтва,с запрошенням козаків 

Українського реєстрового козацтва; 

- відкриті класні години:  до Дня Гідності та Свободи на тему: «Євромайдан» ; 

- до Дня рідної мови: « Мово моя солов’їна», години – реквієму пам’яті  річниці 

Голодомору на Україні у 1932-1933 роках «Запали свічку пам’яті», 

«Андріївські вечорниці»,  до річниці Визволення  Донбасу від німецько – 

фашитських загарбників на тему: «Народний супротив окупації українських 

земель : історія та уроки»; 

- заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом; 

- тиждень правових знань; 

- культурно-масові заходи щодо  пам’яті Т.Шевченка, Дня рідної мови; 

- «Великодня писанка», та багато інших заходів виховного напряму. 

       Учні разом з педагогічним колективом приймали участь у волонтерській 

роботі,  загальноміських волонтерських акція, суботниках.  

    Учні ліцею  приймали участь в усіх конкурсах, які були запроваджені 

департаментом освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, 

навчально - методичним центром професійно – технічної освіти в Донецькій 

області: 

- участь у Відкритому обласному фестивалі - конкурсі української пісні серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів і студентів вищих навчальних  

закладів І-IV рівнів акредитації Донецької області ( Ревіна Анастасія - диплом 

III ступеня, Колесникова Ірина - диплом за участь) ; 



- участь у обласному фестиваль Різдвяних традицій «Різдвяне диво», де учні 

посіли призові місця: 

- конкурс колядок та щедрівок - I місце; 

- конкурс на кращу різдвяну страву: 

в номінації «Кутя» - I місце; 

в номінації «Напої» - II місце; 

- участь у I- III етапах обласного огляду – конкурсі з декоративно – прикладної 

та фото - творчості у професійно – технічних навчальних закладах ; 

- участь у I- III етапах обласного огляду – конкурсі з самодіяльної художньої 

творчості у професійно – технічних навчальних закладах; 

- участь у обласному конкурсі « Бібліотека ПТНЗ -  лабораторія творчих ідей»; 

- участь у обласній заочній виставці – конкурсі писанкарства « Слобожанська 

писанка» ( диплом за зайняте II місце); 

- участь у обласному очному конкурсі писанкарства « Країна писанкова» 

- участь у обласному фестивалі – естафеті « Від писанки до писанки». 

Участь у загальноміські заходах: 

- участь в загальноміській акції «Чистий район»; 

- участь в загальноміській акції « Чистий пляж»; 

- участь у міському параді вишиванок. 

    Протягом навчального року в ліцеї працювала Рада профілактики та Рада 

самоврядування ліцею, які сприяли налагодженню роботи учнівського колективу 

та адміністрації закладу.   

   В ліцеї  на належному рівні проводилась робота з учнями соціально - 

незахищеної групи та учнями – сиротами та позбавленими батьківського 

піклування, переселенцями з зони проведення АТО, вони першочергово 

отримували  допомогу та правові консультації фахівців ССД, ЦССДСМ. 

Протягом навчального року в ліцеї працювали:  гурток художньої 

самодіяльності, 3 спортивні секції , 6 предметних гуртки. В роботі гуртків   

приймали участь 92  учня, у спортивних секціях 70 учнів. Результатом роботи 

гуртків була участь та зайняті призові місця учнями ліцею у обласних виставках, 

конкурсах,  масових  культурних та спортивних заходах  які проводились в на 

обласному рівні, в ліцеї та  місті Маріуполь.  

З 10 по 14 квітня 2018 року педагогічні працівники ліцею ( заступник 

директора з навчально – виховної роботи Лисенко О.А.  та майстер виробничого 

навчання Щербань Н.М.)  проходили навчання з освітньої програми « Базові 

навички медіатора/медіатори в закладах освіти. Створення та координація 

діяльності служб порозуміння з числа учнів/ учениць для впровадження медіації 

за принципом рівний – рівному». Навчання проходило в м. Києві за сприянням 

громадських організацій «Ла Страда – Україна», та представників ЮНІСЕФ в 

Україні. На цей час ліцей бере участь у проекті  по втіленню медіації та створенні 

Служби порозуміння у нашому навчальному закладі.  



Згідно наказів Департаменту освіти Маріупольської міської ради Донецької 

області №893 від 12.09.2017р. «Про організацію державної підсумкової атестації 

екстерном в 2017-2018 навчальному році», №114/1 від 01.03.2018р. «Про 

організацію навчання у формі екстернату, проведення державної підсумкової 

атестації екстернів, видачу документів про загальну середню освіту в закладах 

загальної середньої освіти міста в 2017-2018 навчальному році» на базі 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №56 Маріупольської міської ради 

Донецької області, було створено екстернат. Наказом ЗОШ №56, №26 від 

28.02.2018р. «Про організацію навчання у формі екстернату, проведення 

державної підсумкової атестації екстернів, видачу документів про загальну 

середню освіту в 2017-2018 н. р.», узгоджено з заступником директора 

департаменту - начальником відділу дошкільної, загальної середньої освіти 

департаменту освіти міської ради, учнів Маріупольського професійного ліцею 

сфери послуг і торгівлі які вступили на навчання до ліцею на базі неповної 

середньої освіти, було зараховано для отримання повної середньої освіти на базі 

ЗОШ №56 в екстернатній формі. 

Виховна робота в Маріупольському професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі 

займає вагоме місце у навчальному процесі та направлена на виховання 

громадянської позиції майбутніх фахівців сфери послуг і торгівлі. 

  

 Методична робота  в Маріупольському  професійному  ліцеї  сфери  послуг  і  

торгівлі планується згідно «Положення про методичну роботу в професійно-

технічному навчальному закладі», яке затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України № 582 від 12.12.2000р., як самостійний розділ у плані роботи 

ліцею. Відповідно до  Положення методична робота   здійснюється згідно із 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно - 

технічну освіту», Статусом навчального закладу та з урахуванням «Концепції 

розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010 – 2020 рр.)».  

У ліцеї традиційно планується колективна та індивідуальна методична 

діяльність. У плані роботи ліцею на 2017-2018 навчальний рік методична робота 

була спланована за наступними напрямками роботи: 

 -  педагогічної ради, 

      - методичного кабінету, 

      - методичної комісії викладачів і майстрів в/н, 

      - методичної комісії викладачів суспільних дисциплін,       

      - індивідуальними планами  педагогічних  працівників, 

      - виховної роботи, 

      - фізичного виховання, 

      - роботи з  майстрами в/н та проведення конкурсів професійної  майстерності,   

проведення семінарів, відкритих заходів.  



Спрямована вона на реалізацію проблеми: «Гуманізацію та професіоналізм в 

масове харчування сферу послуг і торгівлі шляхом підготовки кваліфікованих 

робітників». Ця проблема була обрана для всього колективу п’ять років тому і 

націлена на гуманізацію навчально - виховного процесу та  забезпеченню якісної 

професійної підготовки учнів за обраними професіями. Вона послідовно 

втілюється в навчально-виховний процес в ліцеї через творчість педагога, 

впровадження інноваційних технологій, заходів самоосвіти, педагогічних 

інновацій в системі практичної освіти. Кожен з інженерно-педагогічних 

працівників індивідуально обрав собі проблемний напрямок в роботі, який тісно 

пов'язаний з проблемою ліцею. 

 З 2015 року в ліцеї почалося послідовне  впровадження особистісно -

орієнтованої моделі в навчальний процес, тут  виникають нові питання над якими 

треба попрацювати в майбутньому,  сформувалися нові напрямки в роботі. 

 План методичної роботи складається з запланованих заходів кожного  

педпрацівника, відкритих заходів, індивідуальних та загальноліцейних. В ліцеї 

створено дві методичні комісії : перша – викладачів та майстрів виробничого 

навчання профільного циклу; друга – викладачів суспільних дисциплін. Кожна 

комісія  складає план роботи на рік. Та згідно з цими планами проводяться 

заходи: уроки  обміну досвідом з теоретичного та виробничого навчання, 

навчальні семінари, засідання круглих столів, конкурси фахової майстерності 

серед учнів та майстрів виробничого навчання та інше. 

     В ліцеї є методичний кабінет де створені умови для методичної освіти 

педпрацівників. Обладнані  стенди « На допомогу викладачу» та «На допомогу 

майстру», які інформують про: систему сучасної освіти; зміст професійної освіти; 

сучасні методико -  та психолого-педагогічні вимоги до педагогічних працівників, 

матеріали про педагогічну майстерність. Є стенд «Вимоги до виконання 

методичних робіт», «Інформаційний куточок щодо атестації», в наявності 

методична та педагогічна література, зібрані методичні наробітки педпрацівників 

за багато років, що дає змогу обміну досвідом та використати в своїй подальшій 

роботі. Проводились педагогічні читання на теми: «Педагогічне спілкування», 

«Актуально про етику і мораль», «Виховна робота з педагогічно занедбаними 

дітьми». 

  Засідання методичних комісій проводяться один раз на місяць і 

розглядаються всі питання відповідно планів роботи, пов’язаних з навчально-

виховним процесом, розглядом та затвердженням документації нормативно 

плануючої та звітної, з методичної роботи, впровадження інноваційних 

технологій навчання, розглядаються методичні наробітки педпрацівників. 

У 2017-2018 р. було проведено методичні  навчальні семінари на теми : 

- «Сутність технологічного підходу в освіті», тут же розглядалася тема 

«Організаційно - методичні засади професійної підготовки в ПТНЗ»; 



- «Методика професійного навчання за галузевою спрямованістю», тут же 

розглядалася тема «Форми та методи професійної підготовки» (підготувала 

методист Панченко Н.П.) 

- «Скетчноутинг – актуальний напрямок візуалізації» (підготувала методист 

Панченко Н.П., голова метод комісії Ломакіна І.І.) 

 Щорічно в ліцеї проводяться відкриті  фахові   заходи до яких створюється 

методичний супровід: 

- Внурішньоліцейні конкурси серед учнів професії «Кухар»: І курсу - «Прості 

форми нарізування овочів. Складання композицій» ; ІІ курсу-тема «Страви 

Приазов’я - приготування завиванців українських»; 

- Практичні семінари серед майстрів в/н: « Виготовлення прикрас з мастики. 

Оформлення тортів»; «Складні форми нарізання овочів з елементами карвінгу». 

       Педагогічні працівники нашого ліцею беруть активну участь у   методичних 

заходах   за пропозицією НМЦ ПТО у Донецькій обл.: 

 - у веб-семінарах,  веб-нарадах,   веб-засіданнях;  

- надання методичних розробок на розгляд НМЦ ПТО – « Збірник уроків в/н»               

  ( майстер в/н Кисла М.В.); 

- участь та зайняте ІІІ місце в обласному конкурсі «На краще матеріально-

технічне оснащення майстерень»  (майстер в/н Кисла М.В.)  

- участь у розробці збірника лабораторно-практичних робіт з професії «Кондитер» 

( 3, 4 розряд) , з предметів «Малювання та ліплення», «Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів» (викладач Ромащенко К.В.) 

 - надання інформації щодо моніторингу якісного складу педпрацівників ПТО; 

-  розробка перспективного плану підвищення кваліфікації педпрацівників   

(план – графік  - склала  методист  Панченко Н.П.) 

- надання інформації щодо моніторингу якісного складу педпрацівників ПТО; 

- висвітлення  відкритих заходів на сайтах НМЦ ПТО у Донецькій обл. та нашого 

ліцею; 

Протягом 2017-2018 н.р. проводився внутрішньоліцейний контроль за 

напрямками:  

- теоретична підготовка (виконання ДСПТО, навчальних програм, 

продуктивність роботи майстра і викладача, індивідуальна робота з дітьми, 

стан викладання предмету викладачами загально-професійної та 

професійно-теоретичної підготовки, стан викладання професійно-

практичної підготовки);  

- виховний процес (рівень активності учнів, участь батьків у виховному 

процесі, якість загальноліцейних заходів, профілактична робота серед учнів, 

потребуючих додаткової  педагогічної уваги); 



- методична робота (методичний рівень кожного педагога, підвищення 

кваліфікації педагога, комплексно-методичне забезпечення педагога, 

кабінету); 

- морально-психологічний клімат в групі (ступінь психологічного комфорту 

учнів, викладачів, майстрів в/н).  

В цілому плани роботи виконані. Всі заплановані відкрити заходи проведені. 

 

  Розвиток  фізичного  виховання  та  спорту в Маріупольському професійному  

ліцеї  сфери  послуг  і  торгівлі  за 2017-2018н.р. 

Уроки з фізичного виховання проводяться в спортивній залі загальною 

площею 288кв.м., оснащеного необхідним інвентарем. 

Згідно з планами  систематично вживаються  практичні  заходи,  щодо  

покращення  фізичного  виховання  та  фізкультурно-оздоровчої  роботи такі,  як: 

• заняття в  спортивних  секціях; 

• участь у  спартакіадах; 

• спортивні  заходи  в  гуртожитку; 

• товариські  зустрічі з видів  спорту. 

   У  ліцеї  працюють  спортивні  секції: 

• настільний теніс – 18  учасників; 

• шахи                   –   6 учасників; 

• футбол                – 21  учасників; 

• баскетбол           – 20 учасників; 

• волейбол            – 21  учасників. 

 Учні МПЛСПіТ не приймали участь в обласних змаганнях, але  активно 

змагалися  з    ліцеями міста та мають такі показники:  
 

 - ІV місце в спортивних змаганнях з шахів   

 - ІІІ місце (дівчата) з баскетболу;   

 - V місце (юнаки) з баскетболу;   

 - VI місце (дівчата) з волейболу ;  

 - VІІ місце(юнаки) з волейболу;   

 - ІV місце  з настільного тенісу;    

 -  ІІІ місце (юнаки) з футболу.   

   

Слід зазначити, що в роботі ліцею за 2017- 2018 навчальний рік педагогічного 

колективу поряд з позитивними результатами роботи є і недоліки: 

- Значна кількість пропусків занять ( недостатньо приділяється уваги 

батьками   вихованню дітей та зацікавленності їх в навчанні обраній 

професії; у зв’язку з хворобою дітей протягом навчального року та в 

зимовий період нестабільним графіком приміського транспорту); 



- Показники успішності учнів не стабільні, мало бути більше учнів з високим 

рівнем знань, багато учнів які мають одну «6» - з достатнім рівнем знань 

потенційні «хорошисти»; 

- Збільшилась кількість і частота переміщення учнів на місцях практики на 

інші; 

 

Придбання товарно-матеріальних цінностей  та  отримання послуг 

за період з 01.07.2017р. по 01.07.2018р. 

 

    З метою  покращення умов функціонування навчального закладу протягом 

2017/2018 навчального року  були придбані  товари  та  отримані  послуги  

закладів, організацій, агентств, фізичних осіб підприємців   за рахунок  

бюджетних  та  позабюджетних  коштів  на  загальну  суму 116286,92 грн., а саме:  

 

1.  Літієвий акумулятор  -   820,00 грн. 

2.  Електротехнічне обладнання, інструменти  - 1425,85 грн. 

3.  Електротехнічне  приладдя - 4857,62 грн. 

4.  Конструкційні матеріали, знаряддя, замки, ключі та 

ін.. 

- 8434,90 грн.  

5.  Миючі засоби - 8626,00 грн. 

6.  Фарби  - 8259,00 грн. 

7.  Каналізаційне, водопровідне  обладнання  - 5425,00 грн. 

8.  Кабелі  та  супутня  продукція  - 2043,69 грн. 

9.  Канцелярське приладдя  - 9999,30 грн. 

10.  Світильники  та  освітлювальна  арматура    - 8139,79 грн. 

11.  Касовий апарат та приладдя до нього - 5999,00 грн. 

 Всього:  64030,15 грн. 

12.  Консультаційні  послуги  з  організації  та  проведення  

закупівлі товарів за державні кошти 

- 1650,00 грн. 

13.  Послуги по установці електричного обладнання  -   820,45 грн. 

14.  Послуги  з випробовування  заземлюючих пристроїв і 

опору  ізоляції  

- 1883,00 грн. 

15.  Послуги  з ремонту і технічного обслуговування  

систем  центрального опалення 

- 1403,75 грн. 

16.  Послуги  зі  страхування  від нещасних випадків і  

страхування життя 

-  1883,52 грн. 

17.  Послуги з розробки  проекту  землеустрою, щодо  

відведення  земельної ділянки  в  постійне  

користування   

-  9428,55 грн. 

18.  Послуги  з  навчання  персоналу -   600,00 грн. 

19.  Рекламні послуги  (розміщення  аудіо-роликів  в  

«ТРК «Євростудія»). Термін розміщення реклами – 2 

тижні   

- 2602,00 грн. 

20.  Технічні  послуги  з  підтримки  доступу навчального 

закладу  до ЄДЕБЕО 

 3648,18 грн. 

21.  Метрологічні  послуги  (повірка тепло лічильників) - 1189,12 грн. 



 


