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Вступ 

Робота на посаді директора Державного навчального закладу «Одеський 

професійний ліцей морського транспорту» (далі – Ліцей) будувалась, 

виключно, на умовах, визначених контрактом, пов’язувалась з забезпеченням 

всебічного розвитку особистості учня, вихованні на основі розкриття і повної 

реалізації його потенційних можливостей, талантів, вихованням моральних 

якостей, формуванням свідомого громадянина незалежної держави – 

України.  

На підставі контракту  забезпечувалась реалізація освітньої політики, 

вирішувались всі питання управління діяльністю закладом в межах 

компетенції, зазначених законодавчими актами України, за погодженням 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. 

У своїй діяльності навчальний заклад керується Конституцією України, 

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

загальну середню освіту», «Положенням про професійно-технічний 

навчальний заклад» (затверджено Постановою КМУ від 05.08.1998р. №1240), 

«Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах» (затвердженого наказом 

Міністерства освіти та науки України від 30.05.2006р. № 419), Постановою 

КМУ від  3 червня 1999 р. N 956 «Про затвердження Положення про 

ступеневу професійно-технічну освіту», Статутом Ліцею та іншими 

нормативно-правовими актами та документами згідно чинного 

законодавства. 

Керуючись вищезазначеними та іншими нормативними документами 

уряду, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Одеській області, Одеського інституту 

вдосконалення вчителів Статут та перспективний річний план роботи Ліцею 

відповідають  напрямкам державної політики в галузі професійно-технічної 

освіти, меті та завданням навчального закладу.  
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Стратегічною метою ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту»  є здійснення багатопрофільної підготовки кадрів як з наданням 

їм повної загальної середньої освіти, так і підготовки і перепідготовки 

незайнятого населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на 

регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого 

закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, 

установ або започаткування ними власної справи. 

Зусилля колективу спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, 

впровадження інноваційних виробничих і педагогічних технологій, на 

виховання здатного до самостійної дії  фахівця, який не тільки відповідає 

вимогам ринку праці із професійної точки зору, але й особистості, здатної 

діяти самостійно, відповідати за свою долю. Фактично Ліцей навчає учнів 

планувати власну кар’єру. Розроблена методика формування професійної, 

соціальної, особистісної  компетентності, тобто знань, умінь та навичок, які 

допомагають випускникам краще орієнтуватися в умовах постійно 

змінюваного сучасного світу.  

 

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, 

керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної  

освіти на 2011-2016 роки, діяльність Ліцею  спрямована  на виконання   

пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу,  реалізація яких  

призводить до того, що навчальний заклад стає гнучкішим, мобільнішим, 

успішним, спроможним виконувати державні вимоги підготовки робітничих 

кадрів. 

 

ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» є юридичною 

особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, 

печатку. Діє на основі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.06.2010 №582 зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.06.2011 року № 
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678, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2013 № 1395, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16.17.2014р №832. 

 

Заклад має Довідку про включення до Єдиного Державного реєстру 

підприємств та організацій України АА №583435 від 06.07.2012 року; 

свідоцтво про державну реєстрацію Серія А 01 №318888, видане 

Приморською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому від 

30.07.2010року. 

Ліцей є юридичною особою, має свій самостійний баланс, 

розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням.  

 

Організаційно-правова форма: державний навчальний заклад  

Форма власності:  державна власність 

Відомча належність: МОН України 

Регіональний орган управління: Департамент освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації 

Ідентифікаційний код: 05537354.  

Юридична адреса ліцею: 65023, м. Одеса, вул. Приморська, 45. 

Фактична адреса: м. Одеса, вул. Приморська, 45;  вул. Ольгієвська, 3/5; 

вул. Князівська, 5.  
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1. Загальна характеристика навчального закладу 

Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту» (далі – ліцей) є державним професійно-технічним навчальним 

закладом другого атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну 

підготовку, професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, 

перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації працюючих 

робітників, пов’язаних з упровадженням новітніх технологій виробництва. 

Державний навчальний заклад «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту» засновано у 1946 році на базі СРЗ "Україна". У 1984 році 

училище було перейменовано в СПТУ № 11, а в 1998 році – в ПТУ №11. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.02.2004 року «Про 

вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Одеської 

області» з 1 квітня 2004 року професійно-технічне училище №11  м. Одеси 

реорганізовано в Одеський професійний ліцей морського транспорту, який став 

його правонаступником. У 2009 р. наказом №482 від 04.06.2009р 

Міністерства освіти і науки України до ДПТНЗ  з метою оптимізації мережі 

професійно-технічних навчальних закладів було приєднано ДПТНЗ «Одеське 

професійно-технічне училище зв’язку та  машинобудування». 

У 2010 році ДПТНЗ «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту» наказом Міністерства освіти і науки України було 

перейменовано у Державний навчальний заклад «Одеський професійний 

ліцей морського транспорту». 

Навчальні корпуси ліцею  знаходяться за адресами:  

- м. Одеса, вул. Приморська, 45 (головний корпус), загальною площею – 

4215 м2; де розташований навчальний корпус у пристосованому 

триповерховому будинку та чотирьох одноповерхових будівлях. Всі споруди 

не типові, пристосовані для проведення навчально-виробничої та навчально-

виховної діяльності; 

- м. Одеса, вул.. Ольгіївська, 3/5, навчальний корпус № 2, розміщений у 

двох двоповерхових будівлях, загальною площею – 3417 м2; 
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- пристосованих для проведення навчальних занять та уроків 

виробничого навчання; 

 м. Одеса, вул. Князівська, 5, навчальний корпус №3, розміщений у 

двоповерховій будівлі загальною площею – 1801 м2;. 

- Приміщення не типові, пристосовані для проведення навчально-

виховного та навчально-виробничого процесу. 

Матеріальна база містить 38 навчальних кабінетів, 11 майстерень, 4 

лабораторії,  1 бібліотека з читальними залом та книжним фондом у кількості 

75856 екземплярів, медичний пункт, 2 спортивні зали, громадсько-побутові 

приміщення, 2 їдальні на 120 місць та 180 місць, 2 актові зали. Середня 

площа на одного учня складає 13,94 м2 , у тому числі   середня площа 

навчальних кабінетів  на одного учня – 2,4 м2, лабораторій – 2,1 – 4,8 м2, 

навчально-виробничих майстерень – 4,6 – 6,3 м2, санітарно-гігієнічний стан 

приміщень – задовільний.  

Санітарно-технічний стан приміщень задовільний, що засвідчено 

висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи. На 

експлуатацію приміщень є відповідні дозволи Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуації та Територіального 

управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 

України. 

Фактичний контингент учнів станом на 01.09.21 становить 1081 осіб.  

Освітня діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до 

ліцензії Міністерства освіти і науки України  та свідоцтва про атестацію. 

 

Перелік професій та ліцензований обсяг подані в таблиці: 

Код ДК 

003:2010 
Назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг прийому 

7214 

7212 

Суднокорпусник-ремонтник 

Електрозварник ручного зварювання 
ППП 30 

7233 

7212 

Слюсар-судноремонтник 

Електрозварник ручного зварювання 
ППП 30 
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7136 

7212 

Трубопровідник судновий, 

Електрозварник ручного зварювання 
ППП 30 

7233 

7212 

Слюсар-ремонтник, 

Електрозварник ручного зварювання 
ППП 30 

7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

ППП, ПТН 45 

7221 

7212 

Коваль ручного кування, 

Електрогазозварник  

ППП 30 

8340 

8211 

Моторист(машиніст) 

Токар 

ППП 60 

8340 

7212 

Матрос 

Моторист (машиніст) 

ППП 60 

8340 

7212 

Матрос 

Електрозварник ручного зварювання 

ППП 60 

7212 

8340 

Електрозварник ручного зварювання  

Моторист (машиніст) 

ППП 60 

8340 

7241 

Матрос 

Електрик судновий 

ППП 30 

5122 Кухар ППП 60 

7212 

8340 

Електрозварник ручного зварювання 

Моторист (машиніст) 
ППП 60 

7241 

 

7137 

 

Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж 

ППП 90 

5112 Провідник пасажирського вагону ППП 150 

7124 

7124 

Столяр будівельний 

Тесляр  
ППП 60 

7212 Електрозварник ручного зварювання 
ППП, 

ПТН, ПК 

30 

8340 Моторист (машиніст) ПТН,ПК 90 

8340 Матрос ПТН,ПК 120 

7212 Електрогазозварник ПТН, ПК 90 

5111 Бортпровідник судновий ПТН 15 

5123 Кухар судновий ПК,ПрП 15 

5123 Офіціант судновий ПК,ПрП 15 

7241 Електрик судновий ПТН, ПК 90 

8340 Боцман ПрП 15 

7212 Електрогазозварник судновий ПрП 30 

8211 Токар ПТН, ПК 30 

7233 Токар судновий ПрП, ПК 15 

 

Для проходження учнями виробничого навчання та виробничої 
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практики були укладені договорів з фізичними особами та підприємствами, 

ПАТ «Одескабель», ПАТ «ОМЗ Червона Гвардія», Завод «Продмаш», КП 

«Теплопостачання м. Одеси», Комунальне підприємство «Комінтернівське»,  

ВАТ «Укртелеком», ТОВ «УКРЮГІНВЕСТ», ДП «Одеський морський 

торговельний порт», ПП «Тис», ресторан «Облака», «Яхта», «Риба», ДП 

«Куяльник» та інш.  

Міжнародне співробітництво у сфері розвитку професійно-технічної 

(професійної) освіти спрямовується на реалізацію декларацій, конвенцій та 

інших документів ООН, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, МОП, ЄФО тощо і 

здійснюється на державному і регіональному рівнях та на рівні навчального 

закладу. Зокрема відповідно до статуту Ліцею планується співпраця з 

професійними навчальними закладами та стажування здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти у Болгарії. Ліцей співпрацює з ТОВ 

«Туристична компанія «ТУРАЛ», яка забезпечує міжнародне стажування 

учнів ліцею на підприємствах Болгарії. Учні проходять офіційну практику на 

кращих підприємствах та отримують міжнародний сертифікат про 

стажування. 

2. Формування контингенту учнів 

Формування учнівського контингенту здійснюється відповідно до 

професій, зазначених у ліцензії, з числа випускників загальноосвітніх шкіл 

міста Одеси, Одеської області та інших регіонів України.  

Обсяг державного та регіонального замовлень формується 

Департаментом освіти і науки  Одеської облдержадміністрації згідно із 

заявками підприємств – замовників, відповідно до угод та договорів з 

фізичними особами та підприємствами.  

Контингент учнів ліцею формується  відповідно до професій,  

зазначених у ліцензії  та Правил прийому учнів до ліцею, які розроблені на  

основі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних 

закладів України та затверджуються Департаментом освіти і науки Одеської 

облдержадміністрації щорічно. 
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Для проведення профорієнтаційної роботи проводяться спільні заходи з 

учнями загальноосвітніх шкіл, Одеською міською флотилією юних моряків,  

також і дні відкритих дверей, ярмарки професій, профорієнтаційні рейди 

педагогічного колективу та учнівських агітбригад,. Зі всією потужністю 

використовується власний Веб-сайт, розміщується реклама на телебаченні, 

радіо (подаються оголошення щодо прийому учнів на навчання в засоби 

масової інформації: інформаційний довідник «Для школярів, батьків, 

вчителів»; довідник «Випускник»; довідник «Куди піти вчитись в Одесі і 

Одеській області»; довідник «Для вступників»; газету «Дитячий світ» тощо),  

виготовляється власна друкована профорієнтаційна продукція, 

розробляються та демонструються комп’ютерні презентації та відеофільми  

професійного спрямування.  

Профорієнтаційна робота є складовою частиною плану виховної роботи 

ліцею. Наказом по ліцею визначаються заходи з даного напрямку діяльності, 

а саме наказ «Про організацію профорієнтаційної роботи». 

Прийом до навчального закладу здійснює приймальна комісія. Правила 

прийому на навчання своєчасно доводяться до відома вступників через 

інформаційні стенди, сайт ліцею та  засоби масової інформації. 

З кожним вступником проводиться бесіда щодо норм поведінки в 

навчальному закладі. За результатами співбесід визначаються нахили, 

здібності, сподівання  вступників для їх подальшої участі у роботі гуртків, 

спортивних секцій, учнівського самоврядування. Батькам вступників 

надаються пам’ятки щодо вимог в ліцеї. 

Очолює приймальну комісію директор  ліцею, який своїм наказами 

визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи - наказ 

«Про роботу приймальної комісії  щодо прийому учнів на навчання» . 

Рішення приймальної комісії про зарахування в ліцей оформлюється 

протоколами приймальної комісії з наступним затвердженням наказом 

директора ліцею.  

В першу чергу до навчання зараховуються діти – сироти та діти, які 
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залишились без батьківського піклування, діти з сімей, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Наповненість груп відповідає типовим нормам для теоретичного 

навчання - 25-30 осіб. Всі необхідні документи з формування контингенту є в 

наявності, оформлені і систематизовані. Особові справи та книги наказів про 

контингент учнів: зарахування учнів (З-УДЗ), відрахування (В-УДЗ), 

поіменні книги обліку особового складу учнів (П-УДЗ) ведуться у 

відповідності до нормативних вимог і зберігаються в сейфах.  

За останні роки державне замовлення  на підготовку кваліфікованих 

робітників на базі ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського транспорту» 

виконується повністю. 

Після закінчення навчання випускники ліцею отримують  атестати  про 

здобуття повної загальної середньої освіти, дипломи кваліфікованого 

робітника встановленого державного зразка або свідоцтва про присвоєння 

робітничої кваліфікації у випадку дострокового випуску, які реєструються у 

книзі реєстрації видачі документів про освіту.   

 Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови  

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 784 «Про затвердження 

Порядку працевлаштування  випускників професійно-технічних навчальних 

закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням». На 

підставі  багатосторонніх договорів випускникам видаються направлення на 

роботу, заводяться картки випускників та ведеться облік зворотних талонів 

до направлень, як підтверджень про прибуття на перше робоче місце. 

Щорічно на засіданнях педагогічної ради розглядаються питання про 

моніторинг працевлаштування випускників минулого року та затверджується 

програма працевлаштування випускників поточного року.  

За час навчання в ліцеї частина учнів відраховується. Відрахування 

учнів з ліцею проводиться згідно зі статтею №39 Закону України «Про 

професійно-технічну освіту».  

Основними причинами відрахувань учнів є: власне бажання (зміна місця 
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проживання, зміна навчального закладу, фінансові труднощі, тощо), стан 

здоров`я, призов на військову службу. Разом з тим потрібно відзначити, що 

відсів учнів проходить в два етапи:  на початок навчання в ліцеї (вересень, 

жовтень), де з різних причин (скрутне матеріальне становище сім’ї), учні не 

закріплюються у групі; на випускному курсі, у зв`язку  з необхідністю 

працевлаштування із-за важкого матеріального стану, зміною місця 

проживання, сімейного стану тощо.  

 

3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників 

Для забезпечення професійної підготовки учнів ліцею розроблені робочі 

навчальні плани і програми відповідно до Типової базисної структури (наказ 

Міністерства освіти і науки України  від 13.10.2010 № 947) та Державних 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та типових навчальних 

планів і програм. 

Робочі навчальні плани розглянуті та схвалені на засіданнях 

педагогічних рад, погоджені з замовниками робітничих кадрів, НМЦ ПТО в 

Одеській області та затверджені директором Департаменту освіти і науки 

Одеської обласної державної адміністрації.  

Робочі навчальні програми, поурочно-тематичні плани розглянуті та 

схвалені на засіданнях методичних комісій і затверджені заступником 

директора з НВР.  

 

4. Навчально-виховний процес 

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється у відповідності до 

вимог нормативних документів в галузі освіти. 

Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до плану роботи 

ліцею на навчальний рік, який розробляється до початку навчального року, 

розглядається на першому засіданні педагогічної ради навчального року, 

затверджується директором ліцею. План містить 13 розділів.  

Внутрішній розпорядок роботи навчального закладу регламентовано 
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наказом від 30.08.2021  № 143а «Про організацію навчально-виховного 

процесу в навчальному році», в якому визначаються: режим роботи ліцею в 

поточному навчальному році, склад керівництва навчальних груп, склад 

педагогічної ради і методичних комісій та інші організаційні питання. 

Навчальний рік в ліцеї починається 01 вересня і завершується в терміни, 

встановлені робочими навчальними планами. Ліцей працює за п'ятиденним 

робочим тижнем при максимальному навантаженні учнів 36 годин, денним – 

не більше 8 академічних годин (початок занять о 8.30). Тривалість уроків 

теоретичного навчання становить 45 хвилин з перервами між ними 5 або 10 

хвилин, уроків виробничого навчання 6 академічних годин. Виробниче 

навчання в ліцеї проводиться у дві зміни (І зміна з 08.00 до 12.55, ІІ зміна з 

13.00 до 17.55). Обід проходить під час великої перерви з 11.50 до 12.20. 

Ліцей забезпечено основними навчально-методичними документами: 

робочими навчальними планами, програмами з предметів професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки; поурочно-тематичними 

планами з навчальних предметів; переліками навчально-виробничих робіт з 

професій; планами виробничого навчання навчальних груп; планами 

навчально-виробничої діяльності, освітньо-кваліфікаційними та 

кваліфікаційними характеристиками з професій. 

Робочі навчальні програми та поурочно-тематичні плани розглянуті та 

схвалені на засіданнях відповідних методичних комісій і затверджені 

заступником директора з навчально-виробничої роботи.  

Розклад занять складається заступником директора з навчальної роботи, 

затверджується директором ліцею і доводиться до відома педагогічного 

колективу та учнів не пізніше як за тиждень до початку занять. Зміна 

розкладу проводиться відповідно до робочих навчальних планів (4 рази на 

рік, але потрібно більше). 

Заміна уроків здійснюється обґрунтовано з відповідними записами в 

журналі замін, де фіксується предмет, що замінюється, прізвище викладача, 

причина заміни та предмет, на який замінено. Всі заміни робляться виключно 
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через поважні обставини (хвороба викладача, відрядження, відвідування 

обласних методичних заходів тощо). Необґрунтованих замін не виявлено. 

Досить велика кількість замін призводить до нерівномірного розподілу 

навчального навантаження на учнів.  

Виробнича практика організовується згідно з «Порядком надання 

робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999 

року № 992 (зі змінами  відповідно Постанови Кабінету Міністрів № 770 

(770-2010-п) від 27.08.2010). З підприємствами укладені двосторонні угоди, в 

яких зазначені назви підприємств, кількість робочих місць, що мають 

виділятись кожним підприємством протягом певного періоду.  

Основними документами обліку навчальної роботи є журнали обліку 

теоретичного та виробничого навчання.  

З метою вивчення стану підготовки здобувачів освіти, двічі на рік, 

проводяться директорські контрольні роботи з предметів 

загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, за результатами 

яких видаються узагальнюючі накази, наслідки обговорюються на засіданнях 

методичних комісій.  

План внутрішнього контролю за навчально-виробничим процесом на рік 

затверджений директором ліцею, відповідно до якого складається план-

графік контролю на місяць, разом з тим, у загальному плані, відсутні відмітки 

про виконання.  

Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до 

«Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», 

затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та 

Міністерства освіти України  від 31.12.1998 № 201/469. ДКА складається з 

виконання пробної кваліфікаційної роботи та захисту дипломної роботи/або 

усного екзамену. Головою ДКА призначається представник базового 
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підприємства. Переліки пробних кваліфікаційних робіт відповідають 

вимогам кваліфікаційних характеристик, визначені майстрами в/н, розглянуті 

на засіданнях методичних комісій в терміни передбачені законодавством, 

погоджені з роботодавцями та затверджені заступником директора з НВР.  

 

Система виховної роботи у ліцеї спрямована на організацію основного 

завдання – виховання громадянина, всебічно-розвинутої особистості. Метою 

позаурочної виховної діяльності є створення умов для гармонійного розвитку 

учнів, задоволення їх потреб у добровільному виборі виду діяльності, 

активної участі у спортивній, оздоровчій та творчій роботі.  

Планування виховної роботи проводиться  відповідно до «Положення 

про організацію навчально-виробничого  процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах» (наказ МОН України від 30.05.2006 №419), «Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді» (наказ Міністерства України у 

справах сім'ї, молоді та спорту, МОН України,  Міністерства оборони 

України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 

№3754/981/538/49), «Національної доктрини  розвитку освіти»  (Указ 

Президента України 17.04.2002 №347/2002), «Орієнтовного положення про 

організацію і проведення виховної роботи в ПТНЗ» (наказ МОН України від 

16.04.02 №257), методичних рекомендацій МОН України щодо організації та 

проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі 

(лист від 09.07.01 №1/9-252). 

 Планування позаурочної виховної роботи у ліцеї ведеться відповідно 

до вимог п.2.1 «Положення про організацію навчально-виховного процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого наказом 

Міністерства освіти України №419 від 30.05.2006 (зі змінами), Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти, національної 

доктрини з виховання молоді, методичних рекомендацій Міністерства освіти 

і науки України щодо організації та проведення виховної роботи в 

професійно-технічному навчальному закладі (лист№1\9-252 від 09.07.01р.) та 
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Орієнтовного положення про організацію виховної роботи в ПТНЗ 

Міністерства освіти і науки України, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України № 257 від 16.04.02 р.   

Заступником директора з навчально-виховної роботи, Жуковою Г.О., 

складено план виховної роботи на рік, де відображені превентивне, 

громадянське, правове, військово-патріотичне, морально-етичне, естетичне,  

екологічне, релігійне, трудове виховання. Крім основного плану роботи 

складено: план спільної роботи кримінальної міліції у справах неповнолітніх 

з профілактики правопорушень; план роботи Ради профілактики 

правопорушень. Всі плани затверджені директором ліцею Щербаковим С.М. 

та погоджені начальником ВК МДД Портофранківського ВМ Приморського 

РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області Осипенко С.В. 

Відповідно до загального плану з виховної роботи класними 

керівниками навчальних груп розроблені погоджені заступником директора 

ліцею з навчально-виховної роботи плани виховної роботи в групах ліцею, де 

відображені всі напрямки виховання.  

Питання про стан виховної роботи, основні напрямки виховної роботи 

ліцею, про організаційні питання приймальної комісії та профорієнтації, 

основні форми по формуванню негативного ставлення до протиправних діянь 

та підвищення рівня превентивної роботи заслуховувались  на  педагогічних 

радах. 

 В  ліцеї  діє  учнівське  самоврядування його організація проводилась 

відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних 

документах, згідно з планом роботи навчального закладу. 

  Учнівським самоврядуванням організовано проведення  благодійних 

акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям, які потрапили 

у скрутне становище. Також  учні ліцею брали участь у міській благодійній 

акції «Розмалюй небо кольоровими фарбами». Була надана допомога: 

Товариству Червоного Хреста, благодійній організації «Міжнародному 

благодійному фонду «Оживи мрію», Одеському будинку «Малютка», 
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Красносільському інтернату для дівчат. 

 Протягом року учнівське самоврядування брало участь у заходах щодо 

вивчення правил дорожнього руху та пожежної безпеки. Було організоване 

відпрацювання практичних дій з учнями в умовах  виникнення надзвичайних 

ситуацій та надання першої допомоги потерпілим тощо. 

 В ліцеї приділяється належна увага художньо-естетичному вихованню 

учнів: 

- у жовтні проведені конкурси фотографій до Всесвітнього дня моря. На 

основі робіт учнів оформлена постійно діюча виставка; 

-  в листопаді-грудні проходять огляди–конкурси художньої 

самодіяльності серед учнів ліцею на тему: «ОПЛМТ має таланти». Були 

визначені переможці у номінаціях: «Читці», «Вокалісти», «Хореографія», 

«Мініатюра»  та інші; 

- були проведені конкурси: авторських віршів, творів образотворчого 

мистецтва.   

 Учні ліцею — постійні учасники обласного фестивалю-конкурсу 

«Чисті роси». З 2002 року на базі ліцею працює ансамбль бального танцю 

«Бриз», який є постійним учасником обласних, міжнародних конкурсів: 

«Морські фантазії», «Перлина Кароліна», «Міговські зорі», міських заходах 

до «Дня Європи» та інше.   

 Для здобувачів освіти ліцею були організовані екскурсії в Одеський 

морський торгівельний порт, морський торговельний порт «Юний», музей 

Південного регіонального управління Прикордонної служби України, музей 

козацтва Запорізького, інші музеї міста. 

 В ліцеї працюють гуртки: бального танцю (керівник Чудін В. С.) – 24 

учні, вокальний гурток (керівник Шишкіна Н. В.) – 25 учнів, гурток «музей 

ліцею» (керівник Тарасюк Г. О.), спортивні секції з футболу – 15 учнів, з 

тенісу – 15 учнів. Керівниками гуртків ведуться журнали обліку роботи, 

розроблені робочі програми, тематичні плани. 

 4 рази на рік проводяться батьківські збори у групах, 2 рази на рік – 
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загальноліцейні батьківські збори. Працюють батьківські активи груп, 

проводяться засідання Ради ліцею,  консультації та бесіди з батьками.   

 В ліцеї розроблена орієнтовна тематика батьківських зборів. 

В ДНЗ «ОПЛМТ» розроблені та затверджені заходи з профілактики 

правопорушень учнів, розроблено Положення про Раду з профілактики 

правопорушень серед учнів ліцею.  

Створений банк даних щодо здобувачів освіти, які схильні до 

правопорушень та проживають в неблагонадійних сім’ях.  

 В закладі ведеться активна робота з попередження правопорушень та  

злочинності, попередження бродяжництва, а саме ліцей співпрацює із 

службою у справах дітей Одеської міської ради, Портофранківським відділом 

кримінальної міліції Приморського районного відділу ОМУ ГУ МВС 

України. 

 Протягом останніх років зменшилась кількість правопорушень, 

скоєних учнями ліцею.  

У ДНЗ «ОПЛМТ» відсутні факти утворення та діяльності організаційних 

структур, політичних партій, релігійних організацій та воєнізованих 

формувань, примусового залучення учнів до вступу в будь-які громадські, 

громадсько-політичні, релігійні та інші організації. 

 Працює кабінет психолога та соціального педагога, проводиться робота 

з тестування щодо виявлення дітей схильних до правопорушень, суїциду, 

тощо. Складені плани роботи з такими дітьми.     

В ліцеї налагоджена робота з батьками здобувачів освіти: 4 рази на рік 

проводяться батьківські збори у групах; 2 рази на рік – загальноліцейні 

батьківські збори; створений батьківський комітет, який співпрацює з 

адміністрацією, класними керівниками та викладачами; проводяться 

індивідуальні консультації та бесіди з батьками.  

У ліцеї налагоджена робота з питань соціального захисту пільгового 

контингенту учнів. Учні  з числа сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування забезпечуються стипендією, безкоштовним харчуванням. 
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Отримують грошову допомогу для придбання одягу, взуття, канцелярського 

приладдя. За наявності економії стипендіального фонду отримують 

матеріальну допомогу в розмірі соціальної стипендії. 

 

5. Навчально-методична діяльність 

Навчально-методична робота в ОПЛМТ будується відповідно до 

“Положення про методичну роботу у професійно-технічному навчальному 

закладі”, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України “Про 

удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти” від 

12.12.2000 р. № 582. Методична робота здійснюється згідно з річним планом 

роботи ліцею розроблений на один рік плану роботи  педагогічної ради та 

методичних комісій. Методична робота складається з індивідуальної та 

колективної. Основними напрямками колективної роботи є: засідання 

педагогічної ради, засідання методичних комісій, педагогічні читання, 

педагогічні читання та семінари, робота школи молодого спеціаліста, школи 

передового педагогічного досвіду.  

 Педагогічний колектив працює над єдиною методичною темою 

«Впровадження прогресивних технологій та методів навчання в навчально-

виробничий процес» протягом 5 років. Головна мета якої є оптимізація та 

підвищення ефективності процесу навчання сучасного кваліфікованого 

робітника, для виховання та формування  у ньому необхідних умінь, знань та 

навичок, які дозволять йому у майбутньому бути конкуренто спроможним та 

затребуваним на сучасному ринку праці. 

Важливою умовою в організації науково-методичної роботи з 

впровадження прогресивних технологій та методів навчання в навчально-

виробничий процес ліцею є проектування освітньої діяльності, визначення 

мети та очікуваних результатів.  

 В навчальному закладі працює вісім методичних комісій, а саме: 

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін; викладачів природничо-

математичних дисциплін; викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни; 
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класних керівників; методична комісія викладачів циклу предметів 

морського напрямку; методична комісія майстрів виробничого навчання; 

методична комісія викладачів циклу предметів з гарячої та холодної обробки 

металів; методична комісії економічних та електротехнічних дисциплін, 

конторських службовців та зв’язку; методична комісія судноремонтного 

напряму; 

      У ліцеї  методистом та головами методичних комісій було  

розроблене та затверджене Положення про методичну комісію ДНЗ 

«Одеський професійний ліцей морського транспорту». Головна мета її 

роботи - підвищення ефективності навчального-виховного процесу. 

 Основним змістом роботи методичних комісій є: розробка, розгляд  і 

узгодження робочої навчально-плануючої документації, її аналіз, внесення 

коректив;  оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення 

взаємозв’язку загальноосвітньої і  професійної підготовки; проведення 

роботи з комплексно-методичного забезпечення навчального процесу; 

розробка методичних рекомендацій з ефективного використання 

дидактичних матеріалів та інформаційно-інноваційних технологій; аналіз 

стану і результатів навчально-виховного процесу, якості знань, умінь і 

навичок учнів; організація наставництва, надання допомоги молодим 

спеціалістам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, 

організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорювання; 

організація, проведення конкурсів, олімпіад з  предметів та конкурсів 

професійної майстерності. Плани роботи методичних комісій складаються на 

рік, погоджуються методистом ліцею та затверджуються директором.  

В ліцеї ведеться робота з молодими викладачами та майстрами 

виробничого навчання в Школі молодого спеціаліста. В рамках роботи 

школи молодого спеціаліста проводяться круглі столи, консультації, 

співбесіди з новими педагогічними  працівниками по питанням організації та 

проведення уроків, веденню облікової та складанню плануючої документації, 

молоді спеціалісти запрошуються на уроки до своїх наставників та на 
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відкриті уроки викладачів та майстрів, що атестуються. 

В ДНЗ «ОПЛМТ» спланована робота методичного кабінету, в якому 

присутня інформація про впровадження сучасних технологій у теоретичне і 

практичне навчання учнів. 

Викладачами та майстрами виробничого навчання ведуться паспорти 

комплексно-методичного забезпечення предметів, в яких зазначається 

навчально-плануюча документація, учбова література, методична література, 

засоби навчання та наочність необхідні для розкриття окремих тем програми.  

Педпрацівники ліцею приймають активну участь в роботі обласних 

методичних секцій  та конкурсів з предметів і професій, які організує і 

проводить навчально-методичний центр професійно - технічної освіти в 

Одеській області. Так за 2016-2021 роки прийняли участь в обласних 

конкурсах та виступили з доповідями на засіданнях обласних методичних 

секцій 23 викладачі загальноосвітньої підготовки, 10 викладачів професійно-

теоретичної підготовки  та 15 майстрів виробничого навчання. 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки та майстри виробничого 

навчання своєчасно підвищують  кваліфікацію при Донецькому інституті 

післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників та при науково-

методичному центрі професійно технічної освіти  та підвищення кваліфікації  

інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Одеському 

інституті вдосконалення вчителів.  

   

 

6. Рівень безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу 

Робота з організації охорони праці у навчальному закладі здійснюється 

на основі законів України: «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про 

пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я»; Положення про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

закладах освіти» (наказ МОН України від 01.08.2001 №563 зі змінами від 
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20.11.06 р. №782), нормативних документів: Постанови Кабінету Міністрів 

«Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і закладах освіти», наказу «Про затвердження правил 

безпеки з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах 

і закладах освіти», Положення про організацію охорони праці та порядок 

розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах. 

Загальне керівництво здійснює директор ліцею, який несе 

відповідальність за організацію роботи з охорони праці. Безпосередню 

роботу з цього напрямку здійснюють: інженер з охорони праці, заступник 

директора з НВР, старший майстер, майстри виробничого навчання, 

викладачі та інші працівники згідно з своїми посадовими обов’язками. 

Введена посада інженера з охорони праці, в обов’язки якого входить 

координація роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

ліцею.. 

Статут ліцею, колективний договір та посадові інструкції працівників  

містять розділ з охорони праці та безпеки життєдіяльності. В ліцеї розроблені 

інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, план евакуації працівників та 

учнів у випадку пожежі.  

В ліцеї розроблені та затверджені відповідним чином «Положення про 

службу з охорони праці», «Положення про комісію з питань охорони праці»,   

«Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці в ліцеї», «Положення про комісію з питань охорони праці», є відповідні 

накази. 

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» в ДНЗ 

«ОПЛМТ» є у наявності документи:  

1. Акт санітарно-епідеміологічного обстеження. 

2. Протоколи перевірок стану захисного заземлення, ізоляції 

електромережі, випробувань електрозахисних засобів. 

3. Журнали: реєстрації вступного інструктажу з охорони праці (для 
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учнів, для працівників); реєстрації інструктажу на робочому місці; обліку 

видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації інструкцій з охорони праці; 

реєстрації первинного інструктажу; реєстрації інструктажів з питань з 

охорони праці; реєстрації нещасних випадків на виробництві; цільового 

інструктажу учнів з охорони праці; з охорони праці в навчальних кабінетах, 

виробничих майстернях, лабораторіях, спортивній залі, гаражі та інших 

приміщеннях. 

5. Посадові інструкції на працівників, затверджені директором і 

погоджені профспілковим комітетом. 

6.  План евакуації учнів та працівників на випадок виникнення пожежі. 

7. Правила внутрішнього трудового розпорядку для педагогічних 

працівників. 

8.   Нормативні і інструктивні матеріали з охорони праці.  

9. Програма та орієнтований перелік питань проведення вступного 

інструктажу з педагогічними працівниками та учнями. 

10. Інструкції з охорони праці під час виконання робіт в  майстернях, 

лабораторіях тощо.  

 Згідно зі ст. 160 «Кодексу законів про працю України» контроль за 

дотриманням вимог нормативних актів з охорони праці покладається на 

адміністрацію та профспілковий орган. Колективний договір на 2015-2019рр. 

між адміністрацією ДНЗ «ОПЛМТ» та головою профспілкового комітету 

зареєстрований в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської 

ради (28.12.2012 за № 08\402-022), в якому зафіксовані обов’язки 

адміністрації та профспілкового комітету з питань охорони праці.  

Створена база нормативних документів з питань безпеки 

життєдіяльності в текстовому та електронному варіантах. 

Усі посадові особи, які несуть відповідальність за керівництво з питань 

охорони праці, пройшли перевірку знань з питань охорони праці, атестовані 

та мають відповідні посвідчення. 

Розроблені програми вступного, первинного, цільового інструктажів з 
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охорони праці та пожежної безпеки, система навчання та інструктування 

учнів з кожної теми фіксується підписами  у журналі виробничого навчання, 

а також в майстернях, лабораторіях, кабінетах у журналах відповідної форми 

з охорони праці та пожежної безпеки.  

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці у закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих МОН України, затвердженого наказом 

МОН України № 304 від 18.04.06 р. в ліцеї організовано навчання і перевірку 

знань працівників.  

Для проведення групового та індивідуального консультування 

педпрацівників/учнів, перевірки знань з питань охорони праці, в ліцеї 

створена комп’ютерна правова база в кабінеті «Інформаційні технології» та 

комп’ютерному класі.  Кабінет «Охорони праці» сумісний з кабінетом 

«Правил дорожнього руху», оснащений навчально-плануючою та 

нормативно-правовою документацією, методичною та довідковою 

літературою, інструктивними та директивними матеріалами, підручниками, 

навчально-наочними посібниками і навчальним приладдям, стендами 

охорони праці з відповідних професій.  

В усіх навчальних групах першого курсу викладається дисципліна 

«Охорона праці», в обсязі 30 годин та «Правила дорожнього руху»  – 8 годин. 

Розроблені тимчасові комплексні заходи щодо поліпшення умов безпеки 

життя та діяльності учасників навчально-виховного процесу, комплексна 

програма з пожежної безпеки на період до 2022 року з економічними 

розрахунками. Щорічно учні  ліцею обов’язково проходять медичний огляд 

на базі поліклініки Українського НІІ медицини транспорту (м. Одеса, вул.. 

Маловського, 8). Амбулаторний прийом і надання першої допомоги учням і 

педпрацівникам  надається щоденно медичним працівником. 

Санітарно-технічний стан будівель і споруд, навчальних кабінетів, 

лабораторій, майстерень, навчальних і робочих місць, верстатів та 

обладнання відповідає вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Ця 



ДНЗ «ОДЕСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ» 

 

 24 

відповідальність зафіксована в актах-дозволах санепідемстанції, в 

протоколах замірів опорів ізоляції кабелів і проводів, опорів заземлень, актах 

перевірок пожежною інспекцією та іншими органами нагляду. 

Кабінети, майстерні, лабораторії оснащені куточками з охорони праці, 

необхідними матеріалами для проведення інструктажів, інструкціями з 

охорони праці, аптечками для надання першої медичної допомоги та 

журналами проведення інструктажів. 

Щорічно, в жовтні та квітні, під час проведення місячників з пожежної 

безпеки, проводяться обстеження об’єктів ліцею, відпрацювання практичних 

дій учасниками навчально-виховного процесу на випадок надзвичайних 

ситуацій. Результати місячників обговорюються на засіданнях педагогічної 

ради, видаються узагальнюючі накази. 

Один раз у квартал, питання охорони праці, пожежної безпеки, гігієни 

праці обговорюються на нарадах з керівниками структурних підрозділів з 

прийняттям конкретних рішень. Один раз у півріччя, на педраді, 

обговорюється питання про охорону праці на об’єктах виробничої практики.  

Травматизм в навчальному закладі (виробничі і  побутові травми серед 

працівників, побутові травми серед учнів) за останні три роки відсутній. 

 

7. Кадрова робота 

 

Ліцей укомплектовано керівними та педагогічними кадрами на 100%. За 

наявним штатним розписом навчально-виховний процес в ліцеї у 2021 – 2021 

навчальному році здійснюють 90 педагогічних працівника, з них 1 – 

директор, 4 - заступника директора, 2 методиста, 1 психолог, 1 соціальний 

педагог, 1 керівник фізичного виховання, 4 бібліотекар, 1 - завідуючий 

майстернями, 1 – керівник гуртка, 59 викладачів (з них 31 – 

загальноосвітньої, 3 – фізичної культури, 3 – захисту Вітчизни, 22 – 

професійно-практичної та загально-професійної підготовок), 42 майстра 

виробничого навчання. Всі педагогічні працівники мають базову та фахову 
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освіту, досвід роботи. Із них викладачів вищу категорію мають 15 викладачів, 

звання  викладач - методист – 1, старший викладач – 1.  

Відповідно до штатного розпису розроблені та затверджені директором 

посадові обов’язки працівників. На всіх працівників оформлені особові 

справи та заповнені трудові книжки. Прийняття на роботу, переміщення та 

звільнення кадрів оформляються відповідними наказами.  

Щорічно, перед початком навчального року, директором ліцею 

затверджується педагогічне навантаження, яке складає в середньому від 220 

до 1076 годин, закріплюються за групами майстри виробничого навчання та 

класні керівники, складається тарифікація. За кожним кабінетом, майстернею 

та лабораторією закріплені відповідні викладачі або майстри виробничого 

навчання. Педагогічні працівники володіють українською мовою, 85% - 

навичками роботи на комп’ютері, з них 60% активно використовують сучасні 

інформаційні  технології на своїх уроках.  

Педпрацівники підвищують кваліфікацію в Донецькому інституті 

післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників,  Хмельницькому 

Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення 

кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, Одеському інституті 

удосконалення вчителів.  

Щорічно (у жовтні) наказом директора створюється атестаційна комісія 

для проведення атестації педпрацівників ліцею. Атестація педагогічних 

працівників проводиться відповідно до «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 № 1255/18550 (зі змінами 2013 року)  один раз на п'ять років.  

У наявності протоколи атестаційної комісії, індивідуальні плани 

атестації, графіки відвідування уроків теоретичного та виробничого 

навчання, позакласних заходів. Викладачі та майстри виробничого навчання  

чергову атестацію проходять вчасно.. 

Засідання атестаційної комісії проводились вчасно, претензій і скарг 

щодо їх роботи зафіксовано не було. 
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Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази 

Щорічно виконуються заходи щодо поліпшення матеріально-технічної 

бази Ліцею, проведено роботи по капітальному та поточному ремонту 

приміщень центру, гуртожитків.  

Для досягнення мети, у світлі сучасних вимог щодо впровадження 

інноваційних технологій, основний акцент у навчальному закладі зроблений 

на планомірне оснащення та модернізацію навчальних аудиторій та 

лабораторій сучасним обладнанням.  

Для навчальних занять було придбано: 

- зварювальні  апарати Starmig-175(2 шт.),  Colono ZX 7-200M  

- плазморіз 

-  інверторний цифровий напівавтомат (3 шт) 

У 2017 році завдяки державній підтримці та власні кошти був створений 

та плідно працює Навчально практичний центр з підготовки кваліфікованих 

робітників за професіями «Токар. Верстатник широкого профілю. 

Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник.». 

Центр оснащений відповідно до сучасних вимог, а саме встановлено 2  

точильно – шліфувальні верстати, 1 стрічкопильний верстат, 2 свердлильно – 

фрезерувальні верстати, 1 токарний верстат по металу, 1 верстат 

свердлильний на магнітній основі, 2 плоскошліфувальні верстати, 1 

настільно – свердлильний верстат, 1 радіально – свердлильний верстат, 3 

універсальних токарно – гвинторізних верстатів, встановлено вентиляційну 

систему, придбані вимірювальні прилади, захисні аксесуари, ріжучий 

інструмент. Проведено капітальний ремонт токарної майстерні та 

навчального класу, придбані нові меблі, встановлено інтерактивне 

мультимедійне обладнання. 
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Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази вжиті 

наступні заходи: 

Проведено ремонт:  

по вул. Приморській, 45 

 фасаду навчального корпусу (фарбування) 

 виконана протипожежна обробка покрівлі в учбовому корпусі 

 фарбування міжповерхових сходових маршів 

 виконано електромонтажні роботи на І, ІІ, ІІІ поверхів (заміна 

електропроводки, вимикачів, розеток, розподільчих доз, прокладення кабель-

каналів, тощо)  

 фарбування стін та монтаж гіпсокартонної конструкції в актовій залі  

 ремонт коридорів І, ІІ, ІІІ поверхів навчального корпусу, (монтаж стін 

гіпсокартоном фарбування, штукатурка, малярка та установка нових 

світильників) 

 зварювальна майстерня: демонтаж обладнання та вентиляції; демонтаж 

перегородок (кабін) та стіни; демонтаж вікон; закладені віконні пройоми та 

монтаж вікон 

 ремонтні роботи на II поверсі навчального корпусу - 120 м2 (зачистка, 

часткова шпаклівка стін, фарбування) 

 заміна вікон на металопластикові  (2,20 х 1,30) – 4 шт. в аудиторії  №3 

  капітальний ремонт аудиторії електротехніки 

 виконаний ремонт аудиторії №6 (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників, постелена плитка на пол) 

 виконаний ремонт аудиторії №31 (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників,)з заміною лінолеуму 

 виконаний ремонт методичного кабінету (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників) з заміною лінолеуму та встановленням кондиціонеру 
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 виконаний ремонт навчальної частини кабінету (монтаж стін 

гіпсокартоном, фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та 

установка нових світильників) з заміною лінолеуму та встановленням 

кондиціонеру 

 виконаний ремонт кабінету № 15 (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників) з заміною лінолеуму та встановленням кондиціонеру 

 виконаний ремонт кабінету № 16 (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників) з заміною лінолеуму та встановленням кондиціонеру 

 виконаний ремонт кабінету № 17 (монтаж стін гіпсокартоном, 

фарбування, штукатурка, малярка, заміна електродроту та установка нових 

світильників) з заміною лінолеуму та встановленням кондиціонеру, придбані  

меблі та встановлено мультимедійний комплекс. 

 замінені труби  на пластикові, на пожарних щитках, придбані пожарні 

крани та знаряддя пожарного захисту; заміна пожежних стояків, пожежних 

кранів на металопластикові 

 капітальний ремонт санвузла для юнаків з заміною вікон на 

металопластикові  (2,20 х 2,17) – 2 шт.  дверей – 2 шт., каналізації, 

водопроводу і сантехнічних аксесуарів – 4 шт., тюльпанів – 3 шт., установка 

кабін, штукатурка, облицювання стін, полів  

 реставровано кабінет «Читання креслень та матеріалознавства», 

«Суднових зокрема енергетичних установок та інформаційних технологій» 

 

 по вул. Ольгіївська, 3/5 

 виконаний ремонт учбового корпусу: монтаж стін гіпсокартоном, 

монтаж вікон, дверей, малярні роботи, монтаж стелі «алестронгом» 

 малярні роботи (шпаклівка стін, ґрунтовка, покраска) 

 монтаж електропроводки з установкою світильників І поверх 

 придбані матеріали та здійснюється ремонт електромонтажної 
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майстерні 

 заміна дверей на металопластикові 2,5 х 0,80 - 1шт. туалет біля 

майстерні 

 ремонт в майстернях: зачистка, шпаклівка, фарбування, заливка підлог, 

установка плитки 

 ремонтні роботи в холі навчально-побутового корпусу - 60 м2 

(установка гіпсокартону, шпаклівка, фарбування) 

 фарбування входу в Центр: стін, колон, сходинок  

 ремонт майстерні для створення НПЦ «Електрик судновий»: монтаж 

стін гіпсокартоном; виконані малярні роботи (шпаклівка, ґрунтовка, 

фарбування стелі); монтаж електропроводки; виконані роботи по лицювання 

підлоги в аудиторії; придбані матеріали для підлоги в майстерні 

 реставровано кабінет «Української мови та літератури», «Історії» . 

 відремонтовано та закуплені нові меблі в кабінеті «Морська практика». 

 

 

по вул. Князівській: 

 установка  бойлеру в душовій. 

 ремонт водопроводу і каналізації на кухні установка електроплит в 

кухні відповідно до вимог. 

 ремонт і установка електрообладнання під електроплити. 

 заміна світильників, розеток, вимикачів. 

 ремонт лабораторії кухарів  

 заміна лінолеуму на І поверсі. 

 підключена систему протипожежного захисту та систему оповіщення в     

 ремонт спортивної зали ( заміна металевих сіток на вікнах, фарбування 

стін, підлоги, оновлення спортивного обладнання) 

 

Оновлення навчально-методичної бази: 

 покращено матеріально-технічну базу навчальних майстерень, 
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зокрема електрозварювальної (за адресою вул. Приморська,45) та  слюсарної 

(.за адресою вул. Ольгіївська, 3/5) 

 Оновлено кухонне приладдя, стенди, навчальне обладнання 

лабораторії кухарів за адресою вул. Приморська,45 

 придбані 3 сучасні інтерактивні комплекси. 

 у всіх навчальних корпусах є доступ до інтернет мережі. 

 встановлена програма для відпрацювання практичних навичок з 

професії «Моторист(машиніст)» 

 

 

Рівень управління та контроль ДНЗ «Одеський професійний ліцей 

морського транспорту» 

 

Рівень управління ДНЗ ОПЛМТ  відповідає вимогам Законів України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад» та Статуту Ліцею. 

Безпосереднє керівництво Ліцею здійснює директор, який призначається 

на посаду Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації. Директор організовує навчально-виховний процес, забезпечує 

створення необхідних умов підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 

 В Центрі створені необхідні умови щодо організації і забезпечення 

навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, вирішуються 

соціальні питання та питання медичного обслуговування працівників та 

учнів.  Спільно з профспілковим комитетом розроблені і затверджені правила 

внутрішнього розпорядку, є колективний договір. Штатний розклад 

затверджено в межах фонду заробітної плати. Сформовано стабільний 

педагогічний колектив, затверджено посадові обов’язки. 

Керівники Ліцею систематично доводять до педагогічних працівників 

нормативно-правові документи на інструктивно-методичних та педагогічних 
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нарадах. Наказом директора визначаються склад педагогічної ради. На 

нарадах при директорові, які проводяться щотижня, розглядаються питання 

роботи Ліцею. 

Ліцею веде передбачене нормативними документами справочинство, 

звітує в установленому порядку. Видаються в межах компетенції накази і 

розпорядження, заохочуються працівники і учні. 

Складено план роботи Ліцею за всіма напрямками діяльності, 

затверджені відповідальні особи і термін виконання. 

В Ліцею існує план контролю за станом навчально-виховного процесу 

на навчальний рік, з питань:  

 виконання навчальних планів та програм; 

 виконання індивідуальних планів і програм майстрів в.н., 

викладачів; 

 стан журналів теоретичного і виробничого навчання;  

 якість викладання предметів; 

 якість знань, умінь і навичок учнів;  

 звіти викладачів про стан успішності та відвідування занять 

учнями; 

 робота навчальних кабінетів, лабораторій і майстерень; 

 робота методичних об’єднань;  

 робота викладачів зі слабовстигаючими та обдарованими 

учнями; 

 комплексно-методичне забезпечення предметів і професій; 

 організація практики на підприємствах;  

 підготовка учнів до атестації;  

 робота бібліотеки;  

 стан виховної роботи. 

Основним нормативним документом, який регламентує і регулює 

трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією і трудовим 

колективом Ліцею є колективний договір. Колективним договором 
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забезпечується соціальний захист працівників.  

Колективний договір складено на період з 2017 – 2022 рр. і 

зареєстровано Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської 

ради.  

Колективним договором та Статутом навчального закладу визначені 

заохочення учасників навчально-виховного процесу для стимулювання їх 

діяльності в досягненні високих показників. 

Один раз на два місяці проводяться засідання педагогічної ради, що 

засвідчено відповідними протоколами засідань. Стан виконавчої дисципліни 

працівників навчального закладу є предметом постійної уваги з боку 

керівництва, він аналізується і розглядається на засіданнях педагогічної ради, 

нарадах при директорі. До порушників навчально-виховного процесу 

застосовуються необхідні заходи впливу. 

Директором забезпечувався контроль за реалізацією державної освітньої 

політики, в зв’язку з чим видавались накази і розпорядження. 

Контролю підлягають виконання навчальних планів і програм, стан 

навчально-плануючої документації, якість уроків теоретичного та 

виробничого навчання, удосконалення комплексного методичного 

забезпечення освітнього процесу, забезпечує підготовку та підвищення 

кваліфікації працівників, стан матеріально-технічної бази, господарської 

діяльності, питання охорони праці та інші питання діяльності Ліцею. 

На сьогоднішній день ДНЗ «Одеський професійний ліцей морського 

транспорту» атестований і має ліцензії на право здійснення освітньої 

діяльності з усіх робітних професій,  загальної середньої освіти.   

У навчальному закладі створені умови для творчого розвитку кожного 

педагогічного працівника і здобувача освіти, реалізації самозростання і 

самовдосконалення, формування свідомої громадської позиції, можливостей 

працювати інноваційно,   креативно та ефективно, що забезпечує державну 

гарантію якості професійної освіти. Це сприяє формуванню заслуженого 

авторитету Сергія Миколайовича серед педагогічного колективу, батьків, 
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учнів та громадськості. 

Чітке, максимально деталізоване розмежування посадових обов’язків 

між керівними працівниками за умов тісного взаємозв’язку між ними – 

запорука злагодженої роботи багатоелементної системи управління Ліцеєм. 

 

 

Директор Державного навчального закладу  

«Одеський професійний ліцей  

морського транспорту»»                                                Сергій ЩЕРБАКОВ 


	Організаційно-правова форма: державний навчальний заклад
	Розроблені тимчасові комплексні заходи щодо поліпшення умов безпеки життя та діяльності учасників навчально-виховного процесу, комплексна програма з пожежної безпеки на період до 2022 року з економічними розрахунками. Щорічно учні  ліцею обов’язково п...

