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В 2016–2017 навчальному році педагогічний колектив ДПТНЗ
“Мукачівський професійний аграрний ліцей імені Михайла Данканича” працював
над вдосконаленням форм та методів навчально-виховного процесу та підвищенням
якості підготовки висококваліфікованих робітників. Основні завдання, які стояли
перед колективом:
– впровадження комп’ютеризації навчального процесу, програмного
забезпечення для складання розкладу занять, електронного обліку
бібліотеки;
– вдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки
кваліфікованих робітників;
– вдосконалення всіх форм організації позаурочної роботи;
– створення належних умов для проживання учнів у гуртожитку.
Педколектив навчального закладу в 2016 – 2017 н.р. продовжує роботу над
реалізацією єдиної методичної проблеми «Підвищення якості інтелектуально –
пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом упровадження інноваційних
технологій», яка розрахована на три роки (2015-2018) в контексті реалізації єдиної
методичної проблеми над якою працює Навчально-методичний центр професійнотехнічної освіти в Закарпатській області. «Сприяння розвитку професійної
компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх
послуг в умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти»
Педколектив продовжує працювати над створенням умов для вирішення
поставлених завдань:
- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;
- використання набутого досвіду більшістю педагогів навчального закладу;
- вдосконалення змісту, форм і методів методичної роботи;
- здобуття високого рівня навчальних досягнень, вихованості й розвитку учнів;
- завершити роботу над створенням електронної бази комплексно-методичного
забезпечення з предметів, професій.
В ДПТНЗ «МПАЛ ім. М. Данканича» протягом 2016 – 2017 н.р. навчалося
503 учні за професіями, це 17 учнівських груп.
8 груп трактористів – 233 учні
5 груп автослюсарів – 144 учнів
3 групи електромонтерів – 88 учнів
1 група офіціантів, барменів – 28 учнів.

Дипломи кваліфікованих робітників отримають 204 учні (включаючи 60 учнів
лютневого випуску), з них за професіями:
 Тракторист – 90
 Електромонтер – 29
 Автослюсар, рихтувальник – 57
 Офіціант, бармен – 28
На 2017-2018 навчальний рік плануємо зробити набір учнів на навчання до нашого
ліцею за державним замовленням наступним чином:
 Трактористів після 9-го класу – 30
 Автослюсарів – 30
 Електромонтерів – 30
 Трактористів після 11-го класу – 30
 Офіціантів,барменів після 11-го класу – 30
А також плануємо здійснювати підготовку робітничих кадрів для української
залізниці, за професією слюсар з ремонту рухомого складу, монтер колії – до речі,
першу на Закарпатті серед професійно-технічних навчальних закладів області.
Вибір професії дуже складне й відповідальне завдання. Ще Вільям Шекспір твердив,
що всі ми знаємо, хто ми є, але не знаємо, ким ми можемо бути. Помилятись не
можна, інакше перекреслите своє життя, зруйнуєте майбутнє.
Станом на сьогодні в ліцеї працює 113 працівників, з них 65 педагогічних, а
саме:
15 викладачів з/о підготовки;
12 викладачів професійної підготовки;
36 майстрів виробничого навчання (включаючи інструкторів);
3 вихователі;
2 методисти;
3 – заступника директора;
1 – керівник фізичного виховання;
1 – практичний психолог;
1 – бібліотекар.
1 – старший майстер

Навчально-виховний процес в 2016 – 2017 навчальному році було
організовано відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний рік.
Плануванню роботи передувала система заходів, прогнозування, які поєднували
різноманітні форми проведені на рівні всіх учасників навчально-виховного процесу
– адміністрації, педагогів, учнів, батьків.
Протягом 2016 – 2017 н.р. в ліцеї працювало:
- 4 методичні комісії;
- школа молодого педагога;
- школа педагогічної майстерності;
- творчі групи по розробці критеріїв оцінювання навчальних досягнень з
предметів, професій.
Методичними комісіями відповідно до плану роботи проведено 43 засідання за
звітній період.
Багато уваги методичні комісії приділяли підготовці учнів до участі в
предметних олімпіадах, фахових конкурсах.
Методична рада ліцею протягом навчального року провела 5 засідань, де
вирішувалися нагальні питання навчально-виробничого, методичного, виховного
характеру.
Педагогічна рада мала 8 планових засідань де розглядалися питання:
- планування та режиму роботи навчального закладу;
- удосконалення та методичного забезпечення навчально-виховного процесу.
- обговорення та узагальнення кращого педагогічного досвіду;
- покращення теоретичного та виробничого навчання учнів, виконання
навчальних планів та програм;
- переведення учнів на наступний курс, видачі документів про відповідний,
освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень, нагородження за успіхи у
навчанні;
- участь педагогічного колективу у профорієнтаційній роботі та комплектуванні
учнівського колективу;
- активізація роботи з творчо обдарованими учнями;
- аналіз виконання рішень попередніх ухвал;
- моніторинг якості знань учнів на підставі аналізу перевірочних директорських
контрольних робіт.
В 2016 – 2017 навчальному році підвищили свій фаховий рівень 23 педагогічні
працівники.
Якісний склад педагогічних працівників впливає на якісні показники
діяльності ліцею. В цьому навчальному році підтвердили відповідність займаній
посаді та кваліфікаційній категорії, педагогічні звання 5 педагогічних працівників,
які підлягали черговій атестації.

Багато позитивних і потрібних заходів було проведено адміністрацією
навчального закладу спільно з педагогічним та учнівським колективом,
найпомітнішими з них були:
16 вересня 2016 - Зустріч з активістами військово-патріотичної гри «Джура»

23 вересня 2016 - Ювілейний ХХV футбольний турнір на кубок М.Данканича

29 вересня 2016 - Засідання методичної секції заступників директорів з
навчальної роботи професійно-технічних навчальних закладів «Актуальні
питання організації навчальної роботи в ПТНЗ»

27 жовтня 2016 - учні та викладачі ДПТНЗ «МПАЛ ім.М.Данканича» за ініціативи
директора ліцею В.Ковбаско відвідали Закарпатський театр драми та комедії,
виставу Івана Франка «Украдене щастя».

14 листопада 2016 - Експозиція «Україна – козацька держава»
До Мукачівського аграрного ліцею імені Михайла Данканича в черговий раз завітав
відомий український громадський діяч, організатор міжнародного походу – реквієму
«Останнім шляхом Кобзаря», Олександр Володимирович Канівець.

22 березня 2017 - Зустріч ветеранів ліцею з активом Мукачівської районної
ветеранської організації
З нагоди відзначення 30 – річчя ветеранської організації України в Мукачівському
професійному аграрному ліцеї імені Михайла Данканича 22 березня 2017 року
відбулася зустріч ветеранів навчального закладу з членами президії організації
ветеранів Мукачівського району, яку представляли Іван Качур, Василь Гонак, Федір
Кінч, Василь Гонак.

7 квітня 2017 - Атестаційна експертиза освітньої діяльності з професії слюсар з
ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів у ДПТНЗ «МПАЛ
ім.М.Данканича»

08 червня 2017 - Запрошуємо до професії
Уже традиційним у літню пору стало свято профорієнтаційного спрямування «День
відкритих дверей». Ось і цього року, 8 червня в ДПТНЗ «МПАЛ ім. М.Данканича»
на профорієнтаційний захід завітали запрошені гості – роботодавці, соціальні
партнери, випускники загальноосвітніх шкіл міста та району зі своїми
наставниками.

За звітній період зміцнено матеріально-технічну базу навчального закладу.
За кошти від виробничої діяльності та надання послуг за звітній період здійснено:
 поточний ремонт в слюсарній майстерні;
 ремонт даху, адмінкорпусу, навчального, лабораторного;
 ремонт учнівських блоків у гуртожитку № 6, 7, 65, 8, 76;
 коридорів у гуртожитку;
 встановлено на території ліцею прожектори;
 проведено теплоізоляцію.
Придбано:
 бойлери в гуртожиток 3 одиниці на суму 7 500 грн.;
 холодильник в гуртожиток для учнів на суму 8 850 грн.;
 ліжка в гуртожиток 8 штук на суму 7 600 грн.;
 професійний набір інструментів для підготовки кваліфікованих робітників з
професії слюсар з ремонту автомобілів, рихтувальник кузовів на суму
7 500 грн.;
 обладнання в рихтувальну майстерню на суму 6 500 грн.;
 косилку на суму 5 249 грн.;
 посуд в їдальню на суму 5 362 грн.
Для забезпечення навчально-виховного процесу сучасними технічними
засобами навчання придбано:
 принтер на суму 6 049 грн.;
 мультипроектор на суму 11799 грн.;
 ноутбук на суму 9 299 грн.;
 фотоапарат на суму 3 380 грн.;
 інструменти в майстерню на суму 13 308 грн.
Також придбано 36 стільців в бібліотеку на суму 7 920 грн., гардини в фойє
адмінкорпусу на суму 2 420 грн.

Невід’ємною складовою всього навчально-виховного процесу та опанування
робітничими професіями є організація роботи з учнями у позаурочний час.
Протягом навчального року в ліцеї працювало 9 гуртків серед них слід відзначити
позитивну роботу гуртків: «Ремонтник» – керівник Неспляк Ю.А.; «Я - патріот» керівник Далекорей Н.І.; «Гарт» - керівник Халілова В.В.; «Комп’ютерний дизайн» Мушніков О.В.; «В гармонії з природою» - керівник Лендєл М.Й.; так, 117 учнів
навчального закладу цікаво і з користю проводили час після занять.
В ліцеї активно працював орган учнівського самоврядування (учнівська рада
та рада гуртожитку) їх діяльність сприяє розвитку в учнів самостійності, ініціативи,
творчої самореалізації.

Велика увага в навчальному закладі приділяється соціальному захисту дітей
сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. За звітній період в ліцеї
навчалося 15 учнів вищезгаданої категорії. З них: 7 перебувають на повному
державному забезпеченні, а 8 під опікою. Протягом всього терміну навчання ці учні
мають матеріальне забезпечення у повному обсязі відповідно до чинного
законодавства.
Для учнів, які проживають у гуртожитку ліцею, створенні належні умови для
їх життєдіяльності, таких учнів 80, усі кімнати мають необхідні умови для
проживання та самопідготовки учнів.
За підсумками огляду конкурсу, який був проведений відповідно до наказу
директора у квітні 2017 року – кращим визнано блок № 31.

Програмою розвитку і удосконалення навчального процесу, матеріальнотехнічної бази на 2016-2017 н.р.
було передбачено і виконано:
- обладнано згідно вимог державного стандарту ПТО лабораторію слюсарів
рихтувальників;
- приведено в належний стан кабінети №18 - «Зарубіжної літератури»; №13 «Суспільних дисциплін»; №11 - «Історії»;
- обладнано згідно вимог державного стандарту ПТО для професії слюсар з
ремонту рухомого складу, монтер колії:
 Кабінет №5 «Будови та ремонту рухомого складу» - закуплено плакати на
суму 1050 грн. та проведено поточний ремонт на суму 8043,85 грн.
 В лабораторію «Гальм рухомого складу» - закуплено плакати відповідно до
вимог навчальної програми, проведено поточний ремонт приміщення та
косметичний ремонт меблів в лабораторії
 Обладнано відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти
«Полігон з поточного утримання та ремонту колії».
Витрати становлять 200 тисяч гривень власних коштів.

-

-

-

Стратегічні завдання щодо забезпечення подальшого розвитку ліцею
у 2017 – 2018 навчальному році:
Забезпечувати якісну підготовку кваліфікованих робітників з усіх професій з яких
ведеться підготовка в навчальному закладі. (протягом навчального року, дирекція)
Оновлювати автотракторний парк відповідно до сучасних вимог. (протягом
навчального року, дирекція)
Розширювати спектр послуг для подальшого збільшення надходжень від
виробничої практики. (протягом навчального року, дирекція)
Удосконалювати систему виховної роботи в ліцеї. (протягом навчального року,
заст. директора з ВР)
Систематично працювати над підвищенням навчальних досягнень учнів, над
підготовкою їх до участі в предметних олімпіадах, фахових конкурсах,
спортивних змаганнях. (протягом навчального року, заступники директора з
навчально-виробничої роботи, з навчальної роботи, з виховної роботи)
Створювати максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального,
фізичного й естетичного розвитку учнів. (протягом навчального року, дирекція)
Продовжувати вдосконалювати форми пошуку та відбору творчо обдарованих
учнів через опитування, рекламу, зустрічі, виступи в засобах масової інформації,
виявлення учнів які мають нахили до певної галузі наукових знань та професійної
діяльності. (протягом навчального року, дирекція)
Активно пропагувати досвід роботи педагогів ліцею через періодичні видання та
інші ЗМІ. (протягом навчального року, методисти, голови методичних комісій)

- Формувати національно свідомого патріота, який любить свою землю, народ,
шанує його звичаї, традиції, пишається історією своєї держави, здатного
відстоювати її незалежність. (протягом навчального року, педагогічний колектив)
Прямуючи до спільної мети – європейського освітнього простору, будемо
сподіватися, що 2017-2018 н.р. стане для усіх нас роком опанування
педагогічного мистецтва, професійних здобутків, нових звершень, втілення у
життя планів і задумів, а у всіх починаннях нас завжди супроводжуватиме
успіх і підтримка рідних людей, колег і друзів.

