
ЗВІТ 

Директора Барвінківського професійного аграрного ліцею 

 за 2019--2020  навчальний рік. 

        

1. Для виконання  регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів було 

проведено масштабну роботу по профорієнтації випускників шкіл міста 

Барвінкове, Ізюмського, Барвінківського, Близнюківського та Балаклійського 

районів – це регулярне висвітлення життя ліцею в засобах масової інформації , на 

офіційному сайті та у групах соціальних мереж інтернету, протягом навчального 

року працювала мобільна виїзна агітбригада з числа педпрацівників і учнів ліцею,  

працівники та учні ліцею брали учать у громадських та святкових заходах міста 

Барвінкове. Це дозволило виконати регіональне замовлення – зараховано до ліцею 

на навчання 90 учнів.  

      

 

2. Ліцей було своєчасно підготовлено до нового 2019-2020 навчального року – 

зроблено поточний ремонт системи опалення учбового корпусу №1 та №2, 

поточний ремонт вікон в навчальних кабінетах та кімнатах гуртожитку №2, 

придбано мультимедійне обладнання для кабінету фізика, зроблено поточний 

ремонт лабораторії с/г машин, спортивної зали,  лабораторії автосправи, зроблено 

ремонт коридорів в гуртожитку №2, в учбовому корпусі №1 встановлено 16 

пластикових вікон,  для потреб їдальні придбано новий кухонний інвентар, 

зроблено поточний ремонт зали для прийому їжі, проводяться заходи з 

енергозбереження встановлюються світлодіодні лампи, пластикові вікна та двері. 

Проведено комплекс заходів, спрямованих на попередження та недопущення  

пожежі в навчальних корпусах та  гуртожитку ліцею.  

За минулий рік  використовувались такі джерела поповнення матеріальних 

ресурсів – від діяльності навчального господарства отримано - 340043 грн., 

поселення в гуртожиток №1 командированих робітників агроформувань району  - 

12100 грн.  Всього від господарської діяльності за звітний період отримано  

352143 грн.  Благодійна допомога склала близько 80 тис .грн. Кошти спецфонду 



направляються на придбання матеріалів (61932грн),  ПММ (77548грн), запасних 

частин (81380грн), оплати відряджень (3785грн), частково оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв (1206грн). 

 

 

      3. Протягом звітного періоду проводилась робота по формуванню морального 

здоров’я учнів та розвиток їхньої культури, розвивалось учнівське 

самоврядування.. 

       Тримається на контролі введення в педагогічний колектив  молодих 

спеціалістів, налагоджено наставництво, аби передати молоді найкращий досвід та 

вони швидше влилися в наш ліцей. Завдяки цьому було досягнуто непоганих 

результатів в  обласних олімпіадах, конкурсі ім.П.Яцика та конкурсах 

дидактичних матеріалів такими медпрацівниками : Кіяшко М.В., Ярмак М.І., 

Псялига І.О. та Мячкіна Л.А. 

      Також приділяється увага виховній роботі, яка охоплює всі напрямки – 

естетичне, громадське, національне, патріотичне, екологічне, морально-правове, 

формування  здорового способу життя і ведеться на рівні ліцею, у групах, 

гуртожитку, бібліотеці, сумісно з соціальними службами Барвінківського району. 

     Також увага акцентувалась на забезпеченні володіння учнями загальних і 

трудових навичок, які дають їм змогу працевлаштуватися або відкрити власну 

справу, підвищувати продуктивність праці, використовувати нові технології, 

вирішувати виробничі завдання з урахуванням змін на ринку праці нашого 

регіону.  

        Постійно здійснювався моніторинг якості підготовки випускників ліцею. Було 

організовано та забезпечено підвищення кваліфікації викладачів спеціальних 

дисциплін і майстрів виробничого навчання. 

 

       4. Постійно ведеться робота по зміцненню матеріально-технічної бази 

кабінетів, лабораторій, слюсарної майстерні. За звітний період своїми силами 

відремонтовано 2 трактори ( поточний ремонт), 4 сільськогосподарських знаряддя 

(поточний ремонт),  нашим постійним спонсором ( АФ «Барвінківська») 



капітально відремонтовано двигун автомобіля ГАЗ – 53.  Також проводиться 

співпраця з АФ «Подолівська» , вони організували дворазову доставку 44 наших 

учнів автобусом в м. Ізюм для участі в здачі ЗНО, вони також проводять навчальні  

екскурсії для учнів ліцею.                                    . 

 

 

 

                                             Директор ліцею                                        В.Б.Педаш 


