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Професії
 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування 1,2-3 розряду; Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

(категорії «А1», «А2»); Водій автотранспортних засобів кат. «С1»)

 Пекар 2, 3, 4 розряду; Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, 

2,3 розряду

 Кухар 3,4 розряду; Кондитер 3 розряду;

 Електрозварник ручного зварювання 2, 3, 4 розряду;

Водій автотранспортних засобів (категорія „С1“)

На базі 9 класів.  
Термін 

навчання 
3 роки

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імнені І.Г.Боровенського»



Професії

Електрозварник ручного 
зварювання 2, 3, 4 розряду;  
Водій автотранспортних   
засобів» (категорія С1);

На базі 11 класів. 

Термін навчання 1,5 роки

Кухар 3 розряду
Кондитер 4розряду Садовод 3,4 розряду

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»



Співпраця з Полтавським обласним центром зайнятості та Решетилівською 

районною філією Полтавського обласного центру зайнятості



Підприємства – замовники робітничих кадрів

• ЗАТ « Агротехсервіс»

• СТОВ «Говтва»

• СФГ «Ранок»

• ТОВ «Коновалівка– Агро»

• ФГ «Мовчана Г.М.»

• ФГ «Василенко С.Д.»

• ТОВ «Хлібороб»

• СГ ТОВ «Світоч»

• СТОВ «Обрій»

• ФОП «Лелюк Л.О.»

• ФОП «Паляниця С.С.»

• ФОП «Барабаш І.В. (Решетилівський хлібозавод)

• ПП «Темник П.Я.»

• ФГ «Сади Полтавщини»



Виконання плану набору

Роки План прийому Прийнято Виконання%

2017-2018 н. р. 120 127 106

2018-2019 н. р. 140 143 102

2019-2020 н. р. 140 149 106

Виконання обсягів регіонального замовлення



Збереження контингенту та контроль за 

відвідуванням учнями навчальних занять 



Результати державних кваліфікаційних атестацій

Професія
Термін 

навчання

Якість знань, %

2017/2018 2018/2019 2019/2020

Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування, тракторист-машиніст с/г 

виробництва, водій автотранспортних 

засобів (категорія «С1»)

3 78 75 80

Пекар, лаборант хіміко-бактеріологічного 

аналізу

3 90 86 100

Кухар, кондитер 3 91 77 69

Кухар, кондитер 1,5 90 100 100

Електрозварник ручного зварювання, 

водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1»)

3 100 100 89

Електрозварник ручного зварювання, 

водій автотранспортних засобів

(категорія  «С1»)

1,5 77 82 95

Садовод 1 73

Всього по ліцею: 90 87 88



Результати державних кваліфікаційних атестацій

Професія
Термін 

навчання

Якість знань, %

2016/2017 2017/2018 2018/2019

Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування, тракторист-машиніст с/г 

виробництва, водій автотранспортних 

засобів (категорія «С1»)

3 86 78 75

Пекар, лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу

3 88 90 86

Кухар, кондитер 3 95 91 77

Кухар, кондитер 1,5 100 90 100

Електрозварник ручного зварювання, 

водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1»)

3 89 100 100

Електрозварник ручного зварювання, 

водій автотранспортних засобів 

(категорія  «С1»)

1,5 89 77 82

Всього по ліцею: 91 90 87



30.06.2020 року випущено 134 учні та 43 слухачі. 134 із них 

отримали дипломи кваліфікованого робітника за інтегрованими 

професіями,  дипломи з відзнакою – 5 осіб; 80 учнів здобули 

повну загальну середню освіту та отримають свідоцтва про 

здобуття повної загальної середньої освіти. 





Основні проблемні завданнями колективу

 Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти шляхом впровадження у 

навчальний процес державних стандартів на модульно - компетентнісній основі з 

конкретних професій, інформаційно-комунікаційних технологій з метою задоволення 

вимог роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників.

 Впровадження елементів дуальної форми навчання. 

 Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

 Працевлаштування та укладення договорів на проходження учнями виробничої 

практики на оплачуваних робочих місцях. 

 Поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів, 

професій.

 Підвищення якості та покращення результативності освітнього процесу.

 Фахове зростання педагогічних працівників ліцею.

 Впровадження інноваційних технологій.

 Посилена увага до індивідуальної роботи із учнями.

 Ефективна профорієнтаційна робота.



Основні напрямки роботи:

. 1. Підвищення якості підготовки кваліфікованих 
робітників шляхом створення інноваційного 
освітнього середовища.

2. Господарська діяльність та  модернізація 
навчально-матеріальної бази.

3. Стратегічний розвиток навчального закладу.

1

2

3



Результати успішності 

із загальноосвітніх предметів
Роки Вхідний контроль Загальноосвітня підготовка

якість знань,

%

загальна 

успішність, %

якість знань,

%

загальна 

успішність, %

2017/2018 23,7 69,8 21 100

2018/2019 24,1 76 11 100

2019/2020 9,8 40 14 100



Результати успішності 

з спецпредметів та виробничого навчання

Роки Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична 

підготовка

якість знань,

%

загальна 

успішність, %

якість знань,

%

загальна 

успішність, 

%

2017/2018 54 100 85 100

2018/2019 51 100 85 100

2019/2020 50 100 87 100



Організація освітнього процесу та методичної 

роботи в ліцеї
Єдина методична проблема: 

«Розвиток інноваційного освітнього 

середовища ліцею з метою підготовки 

висококваліфікованих робітників здатних 

до успішної самореалізації в суспільстві»

Творчий потенціал

спеціаліст вищої категорії – 16 чол.;

Спеціаліст першої категорії

спеціаліст – 3 чол.;

Педагогічне звання: 

«Старший викладач» - 3;

«Викладач-методист» - 11;

«Майстер виробничого навчання І категорії» - 7; 

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2.

Знак «Відмінник освіти України»  – 2





Педагогічні читання 2020



2019-2020 навчальний рік – особливий для освіти України. 

Рік складний, багатий на події та  випробування на 

професійну копетентність.



Організація 

дистанційного

навчання



22 учні ліцею активно 

долучилися до Міжнародного

етапу математичного конкурсу 

«Кенгуру – 2020». У зв’язку з 

карантинними обмеженнями

ліцеїсти виконували завдання у 

форматі on-line з 

використанням доступних

пристроїв у мережі інтернет, 

керуючись покроковою

інструкцією.



Реалізація віддаленого навчання з 

використанням елементів 

дистанційних технологій.

Уроки виробничого навчання.



Онлайн-конкурси, що відбулися першокурсників, що навчаються

професії "Пекар, лаборнт хіміко-бактеріологічного аналізу" в умовах

карантину та дистанційної форми навчання

- з 4.05 по 8.05 серед тематичний

пряничний конкурс "Решетилівська весна 

2020", який був направлений не лише на 

підтримання багаторічної традиції

святкування Дня міста,обласного свята 

"Решетилівська весна",а й на підвищення

фахової майстерності юних пекарів.

- Онлайн - конкурс професійної

майстерності "Моя пасочка найкраща

2020" 



Партнерство з Інститутом професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України

Майстри виробничого навчання ліцею  пройшли електронне опитування щодо 

розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти



Творчий звіт педагогічних

працівників



Методичний супровід організації відкритих уроків



Методичний супровід розвитку STEM - технології



Спільна Н.П. – учасник обласної серпневої конференції педагогічних

працівників. Тема:"Освіта Полтавщини на шляху впровадження Нової

української школи: підсумки 2018/2019 навчального року та основні

завдання на 2019/2020 навчальний рік"



Жук С.П., Спільна Н.П.  - учасники  Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції на тему „ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ”.

Білоцерківський інститут неперервної

професійної освіти ДЗВО „Університет

менеджменту освіти” НАПН України

(30.10.2020)

«Інноваційна діяльність як успішна складова

стратегії ефективного розвитку ДНЗ

«Решетилівський професійний аграрний

ліцей імені І.Г. Боровенського» та «Сучасне

комплексно-методичне забезпечення

предмету «Сільськогосподарські машини».



Вовк С.М., Жук С.П. – пройшли 

навчання з використання 

дистанційної системи 

MOODLE, яке організовано та  

проведено НМЦ ПТО у 

Полтавській області



Самарська О.Г., 

Шелест Л.Я. -

успішно пройшли 

майстер-клас 

«Методика 

використання 

віртуальної 

інтерактивної дошки 

PADLET в освітньому 

процесі».



Директор Спільна Н.П., та 

викладачі природничих 

дисциплін Мотузко Г.В. і Сук Л.В. 

поділилися досвідом організації 

освітнього процесу у ліцеї на 

Міжнародній науково-практичній 

конференції «Методика 

навчання природничих 

дисциплін у середній та вищій 

школі» (XXVІІ КАРИШИНСЬКІ 

ЧИТАННЯ).



Методист ліцею Рафальська Р.І. –

презентувала досвід роботи з 

впровадження STEM технологій у 

закладі освіти на засіданні обласної 

секції методистів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти Полтавщини, 2019 р. 



Болбат С.Ю. – учасник

всеукраїнського науково-

практичного вебінару

«Упровадження елементів

дуальної форми навчання в 

професійну підготовку

кваліфікованих робітників», 

який провів Інститут ПТО НАПН 

України.



УЧАСТЬ ЗАСІДАННІ

науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та 

змісту професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань

освіти МОН України (м. Київ).

Презентація звіту про хід

експериментальної роботи всеукраїнського

рівня "Організація професійної підготовки

майбутніх кваліфікованих робітників за 

дуальною формою здобуття освіти на 

засадах компетентнісного підходу " з 

професії «Садовод», 2019 рік.



Спільна Н.П., Болбат С.Ю. та 

Рафальська Р.І., члени творчої 

групи з всеукраїнського 

експеременту з впровадження 

дуальної форми навчання з 

професії «Садовод» взяли 

участь у Всеукраїнському 

науково-практичному вебінарі

«Упровадження елементів 

дуальної форми навчання в 

професійну підготовку 

кваліфікованих фахівців» 

(18.04.2019, Інститут ПТО)



Мотузко Г.В., Сук Л.В. ділилися досвідом з упровадження STEM – освіти у ліцеї під час 

Всеукраїнського вебінару «Роль засобів STEM-навчання у формуванні навичок 

дослідницької діяльності, розвитку здібностей та креативного мислення в учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти».



Мотузко Г.В. та керівник гуртка технічної творчості 

Магомедов А.А. презентували досвід роботи з  теми 

«Співпраця викладача та керівника гуртка технічної 

творчості у розробці проектів з використанням 3D 

друку» під час обласного семінару викладачів 

природничого циклу, м. Кременчук.



Відкритий урок теоретичного навчання. Жук С.П.



Відкритий урок виробничого навчання пекарів. 

Овраменко І.В.



Відкритий урок виробничого навчання слюсарів.

Овчінніков О.І.



Долучилися до написання Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності



Інтегровані уроки теоретичного та виробничого навчання з 

професії «Пекар, лаборант ХБА». Самченко Н.М., Овраменко І.В.



Інтегровані уроки теоретичного та виробничого навчання з 

професії «Пекар, лаборант ХБА». Самченко Н.М., Овраменко І.В.



Робоча зустріч



ІІІ місце у   

обласному 

конкурсі серед 

закладів освіти 

області на кращу 

матеріальну базу 

військово-

патріотичного та 

фізичного 

виховання, 2019 р.



Бронзова медаль у  Міжнародній виставці «Інноватика

в сучасній освіті», м. Київ

Конкурсна робота 

«Інноваційна діяльність як успішна складова стратегії ефективного розвитку ДНЗ 

«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» у тематичній 

номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс забезпечення якості освіти».



Шевченко І.В. взяла 

участь у 

дистанційному заході 

(в умовах карантину) 

до Дня охорони праці 

«Safeti BEST».

Творча робота –

мультимедійна 

презентація «Безпечні 

умови робочого місця 

кухаря, кондитера»



Додаток до випуску 

«Освітній простір» №4, 2020 

Методична розробка уроку теоретичного 

навання

Предмет «Сільськогосподарські машини»

Тема:

«Культиватори для суцільного обробітку, 

їх будова та наладка»

Жук С.П.

Освітній простір №2, 2019 Формування позитивної мотивації учнів до 

самостійної

фізкультурно-оздоровчої діяльності

Гусєв В.Л.

Освітній простір №2, 2019 Патріотичне виховання на життєвому прикладі 

особистості

Самарська 

О.Г.

Освітній простір №4, 2020 Інноваційна експерементальна діяльність ДНЗ 

«Решетилівський ПАЛ імені

І.Г.Боровенського»

Болбат С.Ю.

Методичний портал

Сертифікат №0000/81249 від

11.02.2020

Методична розробка уроку на тему: 

«Культиватори для суцільного обробітку 

грунту, їх будова  та наладка»

Жук С.П.

Методичний портал

сертифікат №0000/8102 від

02.04.2020

Публікація «Фізична культура для спеціальних

медичних груп у закладах професійної

(професійно-технічної) освіти»  на

Артюх О.І.







Диплом ІІІ ступеня

у обласному літературному конкурсі МАН 

«Відлуння заповітів земляків», присвячений 

150-річчю з дня народження 

І.П. Котляревського



МАН. Обласний конкурс 

«Здорове життя успіх буття»

МАН. Обласний конкурс 

«Фізика в житті людини»



ІІ місце у 

Міжнародному мовно-

літературному конкурсі 

імені Тараса Шевченка

Вусик Катерина,

Самарська О.Г.



• І етап Всеукраїнського  конкурсу                                                      
професійної майстерності                                                
«WorldSkills Ukraine», 
компетенція: «Кухар» - 3 місце;

• І етап Всеукраїнського  
конкурсу                                                      
професійної майстерності                                                
«WorldSkills Ukraine», 
компетенція:  «Кондитер» - 4 
місце.

Кандиба Олександр

Курилкло Сергій



Відеоматеріал-

вітання до дня 

народження ЛІНИ 

КОСТЕНКО, 

Графіка до Дня 

народження 

ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА



Кейс: власний сад, спортивний комплекс із скаледромом, 8 

агропідприємств партнерів замовників (із сайту МОН)

Решетилівський ліцей відібрали для участі

у програмі ЄС “EU4Skills: Кращі навички

для сучасної України”. Це дозволить їм у 

співпраці з українськими та європейськими

експертами проаналізувати роботу, 

покращити матеріально-технічну базу та 

скласти план розвитку.



У 2020 році оновлений контент та дизайн вебсайту ліцею



Ми у Facebook:





Батьківські збори



Конкурс композицій з квітів



День козацтва



Загальноліцейний виховний захід 

«Мово рідна, мово невмируща». 



Урочистості з нагоди Дня 

працівників сільського господарства.





Загальноліцейний виховний захід

до Дня вшанування

Героїв Небесної Сотні



Учасики у ХІ Всеукраїнського конкурсу з 

українознавства «ПАТРІОТ»



Тематичний захід, присвячений Дню вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав та 31-й річниці виведення радянських 

військ з Афганістану



Превентивне виховання



Профорієнтаційні матеріали

• Відеоекскурсія навчальним 
закладом;

• Відеофільм «Випускнику 2020»;

• Робота спортивних секцій;

• Ліцей спортивний 2020;

• Робота гуртка художньої 
самодіяльності;

• Робота гуртожитку ліцею;

• Профорієнтаційні публікації;

• Відеофільм «Вітаємо, 
перемагаємо»;

• Відеофільм «дистанційне 
навчання з фізхичної культури»







Гуртожиток 

ліцею



Робота бібліотеки



Створення та зміцнення навчально-матеріальної бази у відповідності 

до вимог Державних стандартів ПТО











Дуальна освіта – це потреба та вимога роботодавців

 Паралельне навчання в освітньому закладі та на 
виробництві;

 Зв’язок теорії і практики;

 Усунення основного недоліку  – розриву між теорією 
та практикою;

 Створення високої мотивації отримання знань та 
набування професійних навичок;

 Використання матеріально – технічної бази 
підприємства.

Зміст дуальної системи



Впровадження елементів
дуальної форми здобуття освіти



Спортивно-масова і 

фізкультурно-оздоровча робота
в ДНЗ «Решетилівський професійний 

аграрний ліцей 

імені І.Г.Боровенського»

Ми за здоровий 

спосіб життя



Проведено:

1.Олімпійський тиждень
в рамках тижня  фізичної культури відбувся: Всеукраїнський 

Олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту



Проведено:

Кубок І.Веклича з міні футболу



Проведено:
Змагання на кубок директора з волейболу



Проведено:

Чемпіонат ліцею з настільного тенісу



Проведено:
«Старти надій» для учнів, що проживають у гуртожитку



Проведено:
Спартакіада учнів ліцею - 2019



Проведено:
День футболу – Кубок директора



Учні ліцею взяли участь в обласній Спартакіаді учнів, що

проживають у гуртожитках ПТНЗ в м. Полтава, 

де наші юнаки зайняли 1 загальнокомандне місце,

а дівчата - 2 загальнокомандне місце. 

Обласні змагання



Учні ліцею взяли участь в обласній Спартакіаді учнів

професійно-технічних навчальних закладів аграрного 

спрямування в м. Миргород, де зайняли 2  загальнокомандне

місце (юнаки) і 3 (дівчата). 

Обласні змагання





Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності  

учасників освітнього 

процесу









Створення та зміцнення  

навчально-матеріальної 

бази



Надходження позабюджетних коштів за 2019 – 20120 роки:

Види надходжень
Сума, грн

2019 2020 Разом

Навчально-виробнича діяльність 384137 384137

Виробництво і реалізація продукції рослинництва 254079 254079

Навчальне кафе, харчування 130058 130058

Освітянські послуги 165319 85319 250638

Навчання безробітних від ЦЗ 148456 85319 233775

Навчання фізичних осіб (платні курси) 16863 16863

Платні послуги організаціям та населенню 164146 278763 250646

Тимчасове проживання 50046 277667 327713

Використання приміщень 114100 1096 115196

Спонсорські надходження 131440 131440

Разом надходжень 845042 728164 1573206



Основні напрямки подальшого розвитку закладу 

освіти та діяльності колективу:
1. Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом створення 

інноваційного освітнього середовища.

2. Працевлаштування та укладення договорів на проходження учнями 
виробничої практики на оплачуваних робочих місцях. 

3. Поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів, 
професій.

4. Фахове зростання педагогічних працівників ліцею.

5. Впровадження інноваційних технологій.

6. Посилена увага до індивідуальної роботи із учнями.

7. Ефективна профорієнтаційна робота.

8. Оновлення та модернізація матеріально-технічної бази навчального 
закладу:

- ремонт та відновлення виробничої бази (встановлення та застелення вікон, 
оновлення і встановлення дверей, відновлення опалення);

- завершення робіт по відновленню тиру з метою підвищення якості військово-
патріотичного виховання молоді;

- продовження заміни вікон у навчальному корпусі;

- реконструкція музейної кімнати.



Сайту ліцею

QR-код 

ФБ Група «Решетилівський 

професійний  аграрний ліцей 

ім.І.Г.Боровенського»

Instagram

Наповнення інформаційних 

ресурсів ДНЗ «Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені 

І.Г.Боровенського


