
Звіт директора Казанківського професійного аграрного ліцею 

ЗУБЕЛЯ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА 

   Протягом   2020  року   моя діяльність як директора Казанківського професійного аграрного 

ліцею  спрямовувалась  на виконання основних завдань: надання якісної професійної 

підготовки,  збільшення та збереження  учнівського контингенту, створення  безпечних, 

комфортних  умов для навчання, проживання здобувачів освіти,  збереження трудового 

колективу, підвищення кваліфікації та розвитку професійної майстерності педагогічних 

працівників, налагодження співпраці з соціальними партнерами, оновлення та поповнення  

матеріально-технічної бази, благоустрій території ліцею, ремонт кабінетів навчального 

корпусу, впровадження енергозберігаючих технологій.  

              Організація освітнього процесу 

  З березня 2020 відповідно до Постанови КМУ №211 від 11березня 2020 року  «   запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID – 19» було припинено проведення 

очних занять з теоретичної та практичної підготовок,  роботу закладу переведено на 

дистанційний режим.  Рішенням педагогічної ради внесено зміни до графіка освітнього 

процесу та розкладу занять . 

Освітній процес з 1 вересня  2020 року здійснювався  в умовах суворого дотримання  

протиепідемічних заходів за різними формами навчання: дистанційною, змішаною та очною.  

Викладачі працювали дистанційно в синхронному та асинхронному режимі: викладали 

матеріал  на дошку Padlet, в розділі «Дистанційне навчання» на сайті ліцею згідно розкладу 

та  за допомогою платформи ZOOM  або  GOGL mеtt.  Майстри виробничого навчання 

проводили   практичні заняття в лабораторіях, майстернях ліцею згідно розкладу, 

індивідуальне водіння  - на учбовому полігоні  згідно окремого графіка. 

       Підготовка здобувачів освіти  ведеться згідно державних стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти та Робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих 

робітників, які погоджені з роботодавцями, погоджені  НМЦ ПТО в Миколаївській області та 

затверджені департаментом освіти і науки  облдержадміністрації. В  ліцеї  продовжується 

впровадження  підготовки кваліфікованих робітників на підставі  Державних стандартів на 

модульно – компетентнісній основі  з професій Тракторист-машиніст с\г виробництва, 

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, Кондитер,  Муляр, 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Викладачами та майстрами виробничого 

навчання оновлюється навчально-плануюча документація відповідно до нових стандартів. За 

новими програмами  загальноосвітньої підготовки ліцей забезпечений  підручникам для 10 та 

11  класів, а також за кошти державного бюджету ліцей отримав підручники 

«Агротехнологія», «Основи слюсарної справи», «Основи електротехніки»,  «Кулінарна 

справа. Технологія приготування їжі». 

Виробниче навчання з професії  Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; офісний  

службовець (бухгалтерія) проводиться  в кабінет, який забезпечений комп’ютерною технікою 

та в достатній кількості первинними обліковими документами.      

Виробниче навчання     з  професії Тракторист – машиніст сільськогосподарського 

виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій 

автотранспортних засобів проводиться у  майстернях, лабораторіях, які забезпечені 

необхідним інструментом, обладнанням. Ліцей має достатню кількість сільськогосподарської 

техніки, за останні два роки тракторний парк поповнився новим трактором вітчизняної марки 

та потужним трактором іноземного виробництва та новими сільськогосподарськими 

машинами.  Здобувачі освіти   набувають практичних  навичок  керування  трактора та 

автотранспортного засобу  на  власній учбовій  техніції,  Професійно- практичну підготовку 



здобувачі освіти з  професії Муляр  відпрацьовують в  обладнаній згідно вимог державного 

стандарту лабораторії, в якій в 2021 році заплановано провести ремонт.   

Виробниче навчання з професії Кухар в  проводиться  у    частково оновленій  в 2020 році 

лабораторії, на 2021 рік заплановано придбання посуду, інвентарю та обладнання згідно 

вимог стандарту.  

       Формування контингенту. 

            Формування  контингенту  закладу освіти  здійснюється  з урахуванням потреб ринку 

праці  Казанківської,  Володимирівської об’єднаних територіальних громад та інших громад, що 

входять до складу новоствореного Баштанського району. Ліцей разом із замовником кадрів – 

підприємствами, організаціями установами різних форм власності, Казанківським центром 

зайнятості  щорічно визначають перелік професій і обсяг професійної підготовки молоді та 

укладають договори про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти.  Так  на 1 вересня  2020  року на навчання прийнято   за договорами підприємств та 

організаціями 145 осіб, з них 60  осіб  на базі базової загальної середньої освіти, з професій 

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів, Кухар,кондитер 

та 85 осіб на базі повної загальної середньої освіти з професії  Муляр, Тракторист с\г 

виробництва, Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних    При плані регіонального  

замовлення 175 осіб, набрано - 145, тобто план виконано на 82 %.  Однак   склалася  помітна 

позитивна тенденція до збільшення   відсотку виконання плану регіонального замовлення  та 

зростання кількості здобувачів освіти. Так  контингент  у 2020 році  складав  277 осіб, що на 30 

осіб більше відповідно до минулого року.  Сформовано   10  груп, групи мають середню 

наповненість 28 осіб, в ліцеї відсутні  малокомплектні групи.  Учні   6 груп здобувають   повну 

загальну середню освіту.  Всього в ліцеї навчається  14 дітей – сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування,  4 здобувачів освіти з особливими потребами. Втрати контингенту  

склали  за рік 3 здобувачів.   Жодного відрахованого з числа здобувачів освіти 1 курсу, тобто над 

адаптацією учнів   працювали і майстри виробничого навчання, і всі без винятку викладачі, і 

працівники гуртожитку.  

     Профорієнтаційна робота  
Профорієнтаційна робота включає в себе різні форми, методи і заходи: педагогічні 

працівники закріплені за школами;  розміщуються оголошення про прийом і умови навчання 

у ліцеї, виготовляються буклети, плакати,  проводяться майстер - класи з професій для 

здобувачів освіти  селищної та сільських шкіл Казанківської ОТГ;  представники ліцею 

беруть участь у ярмарках професій, які проводить  Казанківський центр зайнятості. 

 Учасники художньої самодіяльності  ліцею   беруть  участь в  заходах, організованих 

Казанківською ОТГ:  День селища, День працівників сільського господарства, Всесвітній 

день захисту дітей.  На таких заходах здобувачі освіти ліцею організовують виставки – 

розпродажі  продукції, яку вирощують на навчальному господарстві, кулінарних виробів. 

Життя ліцею постійно висвітлюється в районній газеті «Голос Казанківщини», сайті ліцею, 

соціальних мережах 

Забезпеченість  педагогічним кадрами 

     Формування    педагогічного   колективу   у      закладі освіти здійснюється з дотриманням 

вимог чинного законодавства і нормативних документів МОН України; педагогічний 

персонал спроможний здійснювати професійно-освітню діяльність з підготовки 

кваліфікованих робітників на рівні державних стандартів і вимог. 

      Освітню діяльність в ліцеї протягом року здійснювали  30 педагогічних працівників з них: 

10 викладачів,  12 майстрів виробничого навчання,  2 заступника директора ліцею, методист,   

психолог, керівник гуртка, керівник фізичного виховання, бібліотекар.  12 викладачів (100%) 



мають вищу освіту, всі працюють за фахом, з них 9 осіб мають педагогічну освіту (75%),  2 -  

інженерно-технічну (16,7%), 1 – економічну (8,3%).  

       Всі майстри виробничого навчання мають фахову освіту, з них вищу освіту мають 4 особи 

(33,3%), 2 особи (16,7%)  - неповну вищу, 6 осіб (50%) -  професійно-технічної освіти. Всі 

майстри виробничого навчання працюють за фахом та мають робітничу кваліфікацію, а також 

робітничу кваліфікацію на рівні 4-5 розряду за напрямами професійної підготовки 

Педагогічне навантаження викладачів в основному розподіляється з урахуванням їх фаху, 

досвіду роботи та на основі результатів атестації в межах 720-840 годин. В ліцеї розроблені та 

укладені з працівниками контракти відповідно до нормативних документів. 

В ліцеї в 2020 році проводилась  систематична та планомірна робота з підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Миколаївському ОІППО, 

Білоцерківському ІНПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», НПУ імені 

М.Драгоманова, Академії цифрового розвитку. Педагогічні працівники  проходили  3-

тижневі, 1-тижневі курси підвищення кваліфікації та компетентнісно і діяльнісно орієнтовані 

вибіркові модулі.  Одинадцять педагогів (46%) у 2020 році пройшли онлайн-курс про 

дистанційне навчання та застосування технологій дистанційного навчання в умовах 

карантину розроблений Міністерством освіти і науки України спільно зі студією онлайн-

освіти EdEra.  Три особи  - директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи та 

методист підвищили кваліфікацію на базі Університету менеджменту освіти Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

  У 2020 році, за планом, стажування пройшли 4 майстра виробничого навчання (33.3%). 

Всі члени педагогічного колективу володіють державною мовою. Викладання, спілкування та 

діловодство у навчальному закладі ведеться виключно українською мовою. 

Мають навички володіння комп’ютером, офісною технікою, роботою в мережі  Internet: 

адміністрація – 100%, викладачі – 95%, майстри виробничого навчання – на рівні вище 

середнього – 85%, на початковому рівні – 15%. 

      Методична робота  

         Методична робота спрямована на вирішення проблемної методичної теми «Підвищення 

якості професійної та загальноосвітньої підготовки шляхом ефективного застосування нових 

освітніх технологій». 

            В 2020 році щоденно висвітлювалася  діяльність педагогічного та учнівського 

колективів на  офіційній  сторінці у соціальній мережі facebook  

https://www.facebook.com/kazankapal та  на офіційному сайті ліцею http://kazankapal.at.ua.    В 

2020 році організовано  і проведено  педагогічні читання, ярмарки педагогічних ідей і 

знахідок, засідання «круглого столу», проблемно-пошукові методичні ігри, тренінги, творчі 

звіти інженерно-педагогічних працівників, які атестуються.   Також викладачі і майстри 

виробничого навчання мають свідоцтва, які підтверджують публікації авторських 

методичних напрацювань на сайті «Всеосвіта» та «На Урок». 

      Виховна робота  

 Значна увага при плануванні виховної роботи  приділялась організації і проведенню 

виховних годин, заходів в групах, роботі з батьками та державними установами, проведенню 

загальноліцейних виховних заходів. Значна увага приділяється життю учнів, умовам 

проживання у сім’ях. 

Згідно з законодавством діти-сироти перебувають на повному державному утриманні та 

забезпечуються цільовим фінансуванням згідно з законодавством. Ведеться контроль за 

відвідуванням занять учнями-сиротами та їх успішність. 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about
https://www.facebook.com/kazankapal
http://kazankapal.at.ua/


Діти-сироти забезпечуються сезонним одягом та взуттям згідно встановлених нормативів та 

безкоштовним харчуванням.  

       В ліцеї працює Рада профілактики, сформований банк даних на учнів, які стоять на 

обліку в кримінальній поліції, на ліцейному обліку, в «групі ризику» - як учнів, схильних до 

вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, бродяжництва, плануються 

індивідуальні заходи. Проводяться спільні рейди по розважальним закладам селища з метою 

виявлення учнів і нічний та навчальний час 

    Учні ліцею брали  участь в різноманітних виховних заходах ліцею та в запланованих 

районних  заходах. Найбільш активні  та здібні учнів   заохочувалися  морально та 

матеріально – грамоти,  подяки,  листи-подяки батькам за виховання своїх дітей та  

заохочувальні призи, туристичні  поїздки по  визначних пам’ятках України,  грошові премії. 

       Учні ліцею  брали  активну участь у проведені районних свят, у різноманітних конкурсах, 

серед них –  «Справжні лицарі» до Дня Святого Валентина (2020р.), в яких вибороли І місце.  

В 2020 році здобувачі освіти ліцею посіли  І місце в конкурсі «Dance mix» серед вихованців 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Миколаївської області. 

     В 2020 році   з метою ознайомлення з новою технікою організована робота гуртка 

«Сучасний тракторист».   

      Протягом року в освітньому проекті «На Урок» VІІ Всеукраїнської інтернет-олімпіади  

взяли  участь 19 учнів.  

В ліцеї працюють спортивні секції:  волейбол, футбол, настільний теніс, шахи, легка атлетика. 

Всього в гуртках та спортивних секціях беруть участь 43% учнів ліцею. В 2020р.  Учень групи 

170 Перевозчиков Євген  став кандидатом у майстри спорту з силового триборства. 

     Співпраця з соціальними  партнерами 

    Казанківський професійний аграрний ліцей  здійснює підготовку кадрів за договорами про 

надання освітніх послуг між освітнім закладом та   замовником робітничих кадрів – 

підприємствами, організаціями, установами різних форм власності.  В 2020 році заклад уклав 

договори  з  20  підприємствами  різних форм власності Казанківського району. 

    Підтримує тісні  партнерські зв’язки з ТОВ «Відродження», фермерськими господарствами 

«Деметра», «Вікторія», «Урожай», «Ранок»,  приватним підприємством «Дари ланів»,  

фізичними особами - підприємцями  М.В. Уварова, С.В. Лось, В. М. Трипольський, Г. 

Король, В. Коноваленко. Укладені договори на проходження здобувачами освіти 

виробничого навчання та виробничої практики на названих підприємствах. Така  співпраця 

сприяє навчанню здобувачів освіти  працювати  на сучасній техніці іноземного виробництва, 

ознайомлення з новими технологіями, використання сучасного обладнання та інструментів. 

           Охорона праці 

           Робота служби охорони праці      спрямовувалась на створення безпечних умов 

життєдіяльності всіх учасників навчально – виховного процесу, запобігання нещасним 

випадкам, професійним захворюванням, з визначенням пріоритету збереження життя і 

здоров’я здобувачів освіти та працівників ліцею. 

          На випадок виникнення пожежі в Казанківському професійному аграрному ліцеї 

розроблені плани евакуації здобувачів освіти і працівників. Проведене  практичне 

відпрацювання плану евакуації здобувачів освіти та працівників  на випадок пожежі з 

навчального корпусу та гуртожитку ліцею з залученням працівників Казанківського 

районного сектору  ГУ ДСНС України у Миколаївській області.  Придбано 10 вогнегасників. 

         Проведено   технічні  огляди   будівель навчального  корпусу, гуртожитку, навчальних 

майстерень,  лабораторій, господарських будівель про  результати складені відповідні акти.   

         В підвальному приміщенні  навчального корпуса для укріплення перекриттів 

побудовано  опорні  стовпи. 

        Виконана  санітарна чистка та ліквідація аварійних дерев на території ліцею 



          Забезпечено   здобувачів освіти  для проведення професійно-практичних      занять  з 

професії  Кухар спеціальним одягом. 

           З метою виконання протиепідемічних заходів  придбано антисептичні засоби, маски. 

            Педагогічні працівники та здобувачі освіти в цілому дотримуються правил безпечної 

праці.  Нещасний випадків, травмувань не зафіксовано. 

             Фінансово – господарська діяльність 

За 2020 рік витрачено на утримання закладу 10 258 830 гривень. 

в т ч  оплата праці 6075250грн; нарахування на оплату праці     1264812грн , що разом 

складають 71,6% Крім того комунальні послуги 956259грн що складає 9,3%. Стипендія 

1530400грн, що складає 14,9% інші витрати 432109 або 4,2%. Заборгованості по заробітній 

платі та стипендії відсутні.  

               Для повноцінного функціонування освітнього закладу в звітному  періоді залучались 

кошти учбового господарства. За рахунок  цих  коштів  адміністрацією ліцею приділялася 

постійна увага удосконаленню  та зміцненню матеріально-технічної бази, ремонту  

навчальних кабінетів, лабораторій .   

                  Так у 2020році  придбано:  культиватор польовий  «ВІЛ РІЧ», автомобіль «Skoda», 

мультимедійний  проектор, ноутбук, портативна акустика. 

                   За рахунок учбового господарства проведено ремонти в кабінеті  хімії та біології, 

лабораторії кухарів-кондитерів;  оновлено дах лабораторій,складів та інших господарських 

будівель; придбано  огорожу,  яку заплановано  встановити весною 2021року. 

                   В грудні  2020 року розпочато ремонт в кабінеті української мови та літератури, який 

заплановано закінчити в березні 2021року 

                   Частково відремонтовано опалювальна система в навчальному корпусі.  В 

підвальному приміщенні збудовані укріплювальні опори. 

                  Повністю  відремонтовано учбово-виробничу сільськогосподарську техніку.   

                 За звітний період за рахунок учбового господарства були придбані господарські 

матеріали для їдальні, для лабораторії кухарів (частково, із того,що замовляли нам майстри 

виробничого навчання), миючі та дезинфікуючі засоби, матеріали для ремонту 

електросистеми. 

                     В  закладі освіти відсутній  сучасний  зернозбиральний  комбайн, тому  була 

потреба  використання  орендованої техніки та відповідно здійснена оплата за надані 

послуги по збиранню врожаю. 

                  За рахунок учбового господарства оплачувались наступні  витрати: послуги 

інтернету, перевірка газових лічильників,  димоходів,   протипожежні заходи, плата за 

курси підвищення кваліфікації,  відрядження та інше.   

                 Станом на 1.01.2021 року на зберіганні в складі є соняшник.  Після реалізації вказаної 

продукції   заплановано  придбання сівалки  «Джон дір», насіння соняшнику, паливо-

мастильних матеріалів, закінчення ремонту кабінету  української мови ти літератури. 

              Не всі заплановані заходи   виконані. Причина в тому, як ви знаєте, у 2020році була 

аномальна спекотна погода, що призвело до зниження   урожайності  

сільськогосподарських  культур.  Урожайність  пшениця склала 24ц/га  (середня по району 

24,8);  ячменю -  29,1ц/га (середня по району 27,2); соняшнику -  10,5ц/га (середня по 

району 10,1) 

             Крім учбового господарства джерелом фінансування є благодійний фонд. У 2020році  за 

рахунок благодійного фонду було  профінансовано видатків на суму 146429гривен,ь в т ч 

на харчування 134121грн, на інші придбання 12308грн. (пральний порошок, миючі засоби, 

відра, віники, швабри, лампочки  та інше для гуртожитку)  

 

 


