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Шановні колеги та запрошені! 

 

         Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей 

імені І.Г.Боровенського» є державним професійно-технічним навчальним закладом 

другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття 

професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. 

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

здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств та організацій 

Решетилівського і прилеглих до нього районів Полтавської області. За 33 роки 

навчальним закладом випущено понад 5950 кваліфікованих робітників для потреб 

сільського господарства. 

У своїй діяльності ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей  імені 

І.Г.Боровенського» керується Конституцією України, Законами України «Про 

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

технічний навчальний заклад, Положенням про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, Порядком 

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики та іншими 

нормативно-правовими актами, а також Статутом навчального закладу. 

      Ліцей здійснює навчальну діяльність згідно з  ліцензією та свідоцтвом про 

атестацію (термін дії свідоцтва до 06.07.2022 року). Навчальний заклад 

атестований з повної загальної середньої освіти до 2026 року, а також 

акредитований з професії «Водій автотранспортних засобів»  Головним сервісним 

центром МВС України  (термін дії акредитації до 2021 року).  

     Загальна кількість ліцензованих професій – 18, із них 6 – інтегровані. На даний 

час 100 % учнів отримують кваліфікацію з 4-х інтегрованих професій, а саме: 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних 

засобів категорії «С»; 

- пекар, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу ; 

- кухар, кондитер; 

- електрозварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

        Станом на 01.09.2018 року контингент учнів складав 334 особи, в т.ч. з 

отриманням повної загальної середньої освіти 254 учні (термін навчання 3 роки)  і 

учні, які навчаються на базі повної загальної  середньої освіти  80 осіб (термін 

навчання 1,5 року).  

       План прийому на навчання  у 2018 – 2019 н. р. – 120 чол. На 01.10.2018 р. 

зараховано 127 чол. з числа випускників шкіл, що становить 106 % від плану. 

Всього в ліцеї 16 навчальних груп. Ведеться клопітка профорієнтаційна робота. На 

01.09.2019 року в навчальному закладі буде навчатися близько 350 учнів.  

      Навчальний заклад понад 14 років співпрацює з Полтавським обласним 

центром зайнятості та Решетилівським, Глобинським, Чутівським, 

Великобагачанським, Карлівським, Н.Санжарським, Кобеляцьким, Пирятинським, 

Козельщинським районними центрами зайнятості, проводить перепідготовку 

слухачів з числа безробітних та з числа працюючого населення за договорами. У 

лютому 2019 року було випущено 21 чол., які успішно пройшли курсове навчання 

за професією тракторист-машиніст категорії «В1»  (від центру зайнятості – 20 чол., 



за договорами -  1  чол.).   На даний час у ліцеї проводиться курсове навчання 

незайнятого населення з професії тракторист-машиніст категорії «А1» (від центру 

зайнятості – 14 чол., за договорами -  6  чол.), які будуть випущені 22.08.2019 року. 

  

1. Виконання обсягів державного замовлення 
      Учнівський контингент в ДНЗ «Решетилівський  професійний аграрний ліцей 

імені І.Г.Боровенського» формується з урахування потреб регіонального ринку 

праці, відповідно до регіонального замовлення, в межах ліцензованого обсягу, у 

тому числі з професій: 
Шифр 

професії 

Назва професії Групи Термін 

навчання 

Кількість 

учнів 

2017 2018 2019 

контингент учнів, що навчаються за державним (регіональним) замовленням 
7233 

 

8331 

 

8322 

Слюсар з ремонту с/г 

машин та устаткування 

Тракторист – машиніст 

с/г   виробництва, 

Водій автотранспортних 

засобів ( категорія С) 

СПТУ 3 188 62 63 63 

7412 

8229 

 

 

Пекар 

Лаборант хіміко-

бактеріологічного 

аналізу 

СПТУ 3 202 68 68 66 

5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

СПТУ 

 
3 

 

179 62 60 57 

ТУ 1,5 129 41 44 44 
7212 

 

8322 

Електрозварник ручного 

зварювання 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія С) 

СПТУ 

 
3 

 

192 61 65 66 

ТУ 1,5 104 34 33 37 

 Всього:   994 328 333 333 

контингент слухачів, що навчаються за угодами з центрами зайнятості, громадянами, 

підприємствами тощо 
8331 Тракторист – машиніст 

с/г   виробництва 

(категорія А1) 

Професійно-

технічне 

навчання 

7 міс. 80 30 30 20 

8331 Тракторист – машиніст 

с/г   виробництва 

(категорія А2) 

Підвищенння 

кваліфікації 
2,5 міс. 13 - 13 - 

8331 Тракторист – машиніст 

с/г   виробництва 

(категорія В1) 

Підвищенння 

кваліфікації 
1,5 міс. 21 - - 21 

 Всього:   114 30 43 41 

 Разом:   1108 358 376 374 

 

         Формування обсягів прийому учнів на навчання за регіональним замовленням 

відбувається згідно з потребами регіону у робітничих кадрах шляхом укладення 

угод з підприємствами, установами та організаціями Решетилівського району у 

межах ліцензійних вимог.             

         Підставою для формування державного (регіонального) замовлення на 

підготовку робітничих кадрів є укладені двосторонні договори між ліцеєм та 

основними замовниками робітничих кадрів, зокрема, ТОВ «Агротехсервіс», ФОП 

«Барабаш І.В.» (Решетилівський хлібзавод), ФГ «Мовчана Г.М.», ДП «Полтавський 

облавтодор» філія «Решетилівський райавтодор», СФГ «Ранок», ФОП «Лелюк 

Лідія Олександрівна» (кафе «777»), ФОП «Паляниця Світлана Степанівна» (кафе 

«Флінт»), ФГ «Сади Полтавщини»: 
Роки План прийому Прийнято Виконання, % 



2016-2017 н.р. 120 124 103 

2017-2018 н.р. 120 130 108 

2018-2019 н.р. 120 127 106 

Всього: 360 381 106 

      За останні 3 роки було прийнято на навчання 381 учнів: 124 у 2016/2017 

н.р., 130 у 2017/2018 н.р., 127 у 2018/2019 н.р. (при щорічному плані 120 осіб). 

Установлений обсяг державного замовлення виконано на 106 %. Кількість 

випускників шкіл, які можуть поступити в ліцей, зменшилася із-за демографічної 

кризи, але кожному працівникові слід пам’ятати, що формування та збереження 

контингенту учнів – це основа життєдіяльності нашого колективу, тому 

профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись системно і цілеспрямовано. 

 

2. Збереження контингенту та контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять.  

У ліцеї проводиться робота зі збереження учнівського контингенту, 

підтримуються тісні зв’язки з батьками, соціальними службами, однак на кінець 

навчального року є відраховані учні. За цей навчальний рік відраховано 7 учнів, що 

складає 2,1 % від загального контингенту, а саме: 

11 група – 3 учні (Себій В.Б.-за власним бажанням, Кобищан О.О. – 

переведений у ПТУ-4, Тремба В.С. – за грубі порушення правил внутрішнього 

розпорядку) 

12 група – 2 учні (Гуць М.С.-переведений до РЦ ПТО №1 М.Кременчука, 

Година О.В. – за власним бажанням) 

14 група – 1 учень (Мостовий С.О. – за власним бажанням) 

22 група – 1 учень (Ліщук О.С. – за пропуски занять) 

1 група – 1 учень (Крамарь Р.С. – за власним бажанням) 

 

Значно посилився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, 

внаслідок чого кількість годин, пропущених учнями без поважних причин, 

зменшилася, але проблема залишається. 

У 2017-2018 н.р. пропущено 1932 години навчального часу (5,8 години на 1 

учня): 

 1732 – з поважних причин (5,2 години на 1 учня); 

 200 – без поважних причин (1,6 години на 1 учня) 
 

Навчальні 

роки 

Пропуски занять 

Всього З поважних причин Без поважних причин 

2016/2017  1940 

(5,9 год. на 1 учня) 

1748 

(5,3 год. на 1 учня) 

192 

(0,6 год. на 1 учня) 

2017/2018 1832 

(5,5 год. на 1 учня) 

1698 

(5,1 год. на 1 учня) 

134 

(0,4 год. на 1 учня) 

2018/2019 1932 

(5,8 год. на 1 учня) 

1732 

(5,2 год. на 1 учня) 

200 

(1,6 год. на 1 учня) 

 

Питання збереження контингенту та відрахування учнів без отримання 

робітничої кваліфікації розглядалося на нарадах при директорові, педагогічних 

радах, що дало змогу посилити персональну відповідальність керівників груп за 

індивідуально-виховну роботу з учнями; також були проведені заходи виховного, 

дисциплінарного, адміністративного впливу на наших учнів та їхніх батьків із 



залученням служби у справах дітей, голів сільських рад, працівників поліції для 

повернення учнів на навчання.  

 

3. Результати державних кваліфікаційних атестацій 

Якщо робота керівників груп організована належним чином, тоді кількість 

пропусків максимально зменшена, успішність учнів значно краща і на державній 

кваліфікаційній атестації вони демонструють стабільні знання: 

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 

 

4. Показники випуску учнів 

За цей навчальний рік станом на 25.06.2019 року буде випущено 126 учнів та 

47 слухачів, 123 із них отримають дипломи кваліфікованого робітника за 

інтегрованими професіями,  дипломи з відзнакою – 10 осіб. 3 учні випускних груп, 

які випущені достроково у зв’язку з призовом на строкову військову службу, 

отримали свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації за результатами 

поетапної атестації. 82 учні здобули повну загальну середню освіту та отримають 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.  

       27 слухачів з числа незайнятого та працюючого населення отримали свідоцтва 

про присвоєння робітничої кваліфікації та ще 20 слухачів отримають свідоцтва 

після завершення повного курсу навчання. 

     Перехідний контингент учнів на кінець звітного періоду - 209 чол.  

 

5. Працевлаштування випускників 

Результатом діяльності педагогічного колективу є показник 

працевлаштування випускників за отриманою професією. Працевлаштування 

випускників здійснюється відповідно до договорів про надання освітніх послуг. Ми 

щороку проводимо моніторинг працевлаштування випускників в розрізі професій, 

анкетування роботодавців та випускників.   

         За результатами моніторингу  працевлаштування у 2018 році  

працевлаштовані 82 випускники, продовжують навчання 12 випускників, призвані 

на строкову військову службу 15 випускників,  не працевлаштовані 15 випускників, 

з них 12 – через декретну відпустку, 3 – виїхали на роботу за кордон.  Показник 

працевлаштування становить 88 %. 



         За результатами моніторингу перспективи працевлаштування у 2019 році 

будуть працевлаштовані 108 випускників, продовжать навчання 8 випускників, 1 

випускник призваний на службу у ЗСУ, 6 випускників не будуть працевлаштовані 

через декретну відпустку. Показник працевлаштування буде становити 89 %. 

        З питань працевлаштування випускників ліцей співпрацює не тільки з 

роботодавцями, але й з Решетилівським центром зайнятості, а саме: надає поіменні 

списки випускників, перспективне місце їх працевлаштування, аналізує показники 

кількості незайнятого населення та вакансій з професій, які готує ліцей, приймає 

активну  участь у проведенні круглих столів разом з роботодавцями з питань 

працевлаштування.  

      Дирекцією ліцею проведений моніторинг прогнозування потреб ринку праці 

регіону у робітничих кадрах, з метою формування плану  держзамовлення на 2020 

р. 

 

6. Організація освітнього процесу та методичної роботи в ліцеї 

          Робота педагогічного колективу  навчального закладу у звітному періоді була 

спланована та проводилась виходячи із завдань, визначених Бюджетним кодексом 

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

загальну середню освіту», іншими актами законодавства України. 

Відповідно до Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 «Про затвердження 

Положення про організацію навчально-виховного процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах» у ліцеї організовано навчально-виховний процес і складено 

план роботи на рік. Річний план має  13 розділів, які визначають основні напрями 

діяльності ліцею і проблеми, над якими працює колектив. 

      Основними проблемними завданнями колективу були: 

1. 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. 

2. Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу. 

3. Працевлаштування та укладення договорів на проходження учнями 

виробничої практики на оплачуваних робочих місцях.  

4. Поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів, 

професій. 

5. Підвищення якості та покращення результативності навчального процесу. 

6. Фахове зростання педагогічних працівників ліцею. 

7. Впровадження інноваційних технологій. 

8. Посилена увага до індивідуальної роботи із учнями. 

9. Ефективна профорієнтаційна робота. 

Для забезпечення виконання статутних завдань та здобуття учнями 

професійної і повної загальної середньої освіти на рівні державних стандартів за 

звітний період проведений ряд заходів щодо організації навчально-виховної 

діяльності. 

 Підготовка кваліфікованих робітників у ліцеї ведеться за Стандартами 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до укладених угод з 

підприємствами-замовниками кадрів. Навчально-виробничий процес проводиться 

відповідно до розроблених робочих навчальних планів та програм, які постійно 



оновлюються відповідно до змін, що відбуваються у галузях регіонального 

виробництва, та пропозицій замовників кадрів; для кожної професії розроблені 

пакети навчально-методичної документації. Навчальні плани та програми 

виконуються в повному обсязі відповідно до графіку навчального процесу. У 

розкладі занять  дотримані вимоги щодо організації навчального процесу: 

чергування предметів, різноманітність денного навантаження учнів відповідно до 

вікових особливостей та зміни працездатності учнів. Чергування теоретичного та 

виробничого навчання визначено вимогами реалізації міжпредметних зв’язків, 

етапності навчання та Стандартами професійної (професійно-технічної) освіти. До 

розкладу занять додається розклад  проведення консультацій, директорських 

контрольних робіт, розклад екзаменів і поетапних атестацій, розклад державної 

підсумкової атестації та державної кваліфікаційної атестації.  

   Режим навчального процесу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Норма 

тижневого навантаження учнів 36 годин, п'ятиденний робочий тиждень, по 6-8 

уроків на день. Початок занять – 8.00, закінчення – 15.35. Перерви по 10 хвилин, 

велика перерва на обід – 55 хвилин 

Рівень організації теоретичного навчання відповідає діючим робочим 

навчальним планам і програмам. Теоретичне навчання проводиться у 22-х 

кабінетах. Відповідно до Положення про навчальні кабінети у ДНЗ 

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

кабінет має Паспорт і план роботи кабінету, графік консультацій з предметів і 

гуртків, план позаурочної роботи.  

       Виконання навчальних планів і програм контролюється шляхом перевірки 

записів викладачів і майстрів виробничого навчання у журналах теоретичного і 

виробничого навчання та звітів про виконання навчальних програм. Журнали 

теоретичного навчання ведуться відповідно до наказу МОН України №59 від 

26.01.2011 року «Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку 

теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних 

закладів». 

У ліцеї організовано контроль за навчально-виховним процесом, який 

передбачає його вивчення й аналіз, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, 

координацію зусиль відповідно до визначених завдань. Контроль є регулятором 

навчально-виховного процесу. Він виконує діагностичну, коригуючу та регулюючу 

функції. 

Для здійснення контролю кожного навчального року складається план-графік 

контролю, який конкретизує відповідний розділ плану роботи на рік і передбачає 

перевірку таких аспектів роботи як контроль за виконанням навчальних планів і 

програм, контроль за станом викладання предметів, контроль рівня навчальних 

досягнень учнів, організацію роботи з обдарованими учнями, якість позаурочної 

діяльності, якість роботи класних керівників, контроль стану здоров’я і фізичної 

підготовки учнів, якість профілактичної роботи з педагогічно занедбаними учнями, 

контроль за веденням плануючої документації, контроль за роботою навчальних 

кабінетів, майстерень, лабораторій, контроль за охороною праці та санітарно-

гігієнічним станом навчального закладу. У графіку визначаються терміни 

проведення перевірок та відповідальні за їх організацію. Проводяться наступні 

види перевірок: фронтальна, тематична, контрольна робота, узагальнюючий 

контроль. Підсумки перевірок заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, на 

нараді при директорові, на інструктивно-методичних нарадах, на засіданнях 



методичних комісій та видаються накази про результати перевірок. 

Використовуються форми контролю: взаємоконтроль, самоконтроль, 

адміністративний контроль. На засіданні педагогічної ради двічі на рік 

заслуховуються питання оптимізації контролю за навчально-виховним процесом. 

Постійно проводиться робота по удосконаленню навчально-виховного 

процесу на основі впровадження інноваційних технологій, застосування нових 

матеріалів і технологій, забезпечення реалізації нових підходів до організації 

навчально-виробничого та виховного процесу в ліцеї. 

Проводяться заходи по реалізації основних напрямків модернізації освіти з 

урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства, 

забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації 

педагогічних працівників та затвердження їх високого соціального статусу в 

суспільстві. 

Робота педагогічної ради здійснювалась у відповідності з річним планом, яким 

передбачено розгляд питань, що сприяють активізації кожного педагога, 

підвищенню якості навчально-виховного процесу, творчій співпраці викладачів, 

майстрів виробничого навчання та учнів. 

У 2018 – 2019 навчальному році проведено 15 засідань педагогічної ради. 

Велика увага приділялась питанням вивчення стану загальноосвітньої і 

професійно-теоретичної підготовки, виробничого навчання, їх відповідності 

вимогам державних стандартів.   

На кожний семестр складався графік внутрішнього контролю навчального-

виробничого та виховного процесу. Згідно цього графіка здійснювалось 

відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання директором, 

заступниками директора, старшим майстром, методистом, надавалась необхідна 

конкретна допомога педагогічним працівникам. 

      Контроль за навчально-виховним процесом здійснювався відповідно до плану 

внутріліцейного контролю. За  підсумками контролю проводився аналіз, 

видавалися накази, основні проблеми і питання виносились на обговорення 

педагогічної ради. 

     Під час проходження виробничого навчання всі учні забезпечені робочими 

місцями в навчально-виробничих майстернях та лабораторіях, які укомплектовані 

відповідним обладнанням і технікою, мають дидактичне та навчально-методичне 

забезпечення. 

Виробничу практику учні проходять на робочих місцях підприємств та 

організацій сільськогосподарського спрямування, сфери послуг, громадського 

харчування Решетилівського району та області.  

      У своїй діяльності керівництво ліцею особливу увагу звертає на створення 

належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, 

вживає заходів щодо забезпечення обов’язковості здобуття повної загальної 

середньої освіти.  

     Якість навчальних досягнень учнів за звітний період складає зі спеціальних 

предметів 51 %, із загальноосвітніх предметів – 11 %, що нижче нормативних 

показників, тому викладачам необхідно більш ретельно використовувати весь 

арсенал педагогічних прийомів і засобів для покращення ситуації. 
 

 

 

 



Табл.1 Результати успішності із загальноосвітніх предметів 

Роки Вхідний контроль Загальноосвітня підготовка 

якість знань, 

% 

загальна 

успішність, % 

якість знань, 

% 

загальна 

успішність, % 

2016-2017 22,8 81 26 100 

2017 2018 23,7 69,8 21 100 

2018/2019 24,1 76 11 100 

 

Табл.2 Результати успішності з спецпредметів та виробничого навчання 

Роки Професійно-теоретична підготовка Професійно-практична 

підготовка 

якість знань, 

% 

загальна успішність, 

% 

якість знань, 

% 

загальна 

успішність, % 

2016-2017 67 100 86 100 

2017 2018 54 100 85 100 

2018/2019 51 100 85 100 

 

Табл. 3 Результати ДПА (у формі ЗНО) 
Назва 

ЗП(ПТ)О 

Загальна 

кількість 

випускників 

2018-2019 

н.р., які 

здобувають 

повну 

середню 

освіту 

Загальна 

кількість 

випускників 

2018-2019 

н.р., які 

взяли 

участь у 

ЗНО 

Кількісні показники результатів 

ЗНО - 19 

Рівні Українська 

мова 

Матема- 

тика 

Історія 

України 

ДНЗ 

«Решетилівський 

професійний 

аграрний ліцей 

імені 

І.Г.Боровенського» 

82 82 високий - - - 

достатній 5 - 11 

середній 25 4 59 

початковий 52 4 4 

не склали - - - 

 

7. Методична робота та кадрове забезпечення 

          Належна увага приділяється в ліцеї кадровій політиці. У навчальному закладі 

85 штатних працівників, спостерігається стабільність кадрового складу. У всіх 

структурних підрозділах і на кожному робочому місці створено належні умови 

праці відповідно до вимог законодавства.  

          Навчально-виховний процес здійснює 41 педагогічний працівник, з них 13 

викладачів, 19 майстрів виробничого навчання, 2 вихователі, психолог. Керівний 

склад ліцею, а саме, директор, 2 заступники директора, старший майстер, методист 

та керівник фізичного виховання також займаються викладацькою діяльністю. Усі 

викладачі мають вищу освіту, майстри – робітничі розряди.  Склад викладачів та 

майстрів виробничого навчання, має високий рівень професіоналізму та досвіду.  

Про це свідчать кваліфікаційні категорії та педагогічні звання: 

- спеціаліст вищої категорії – 15 чол.; 

- спеціаліст першої категорії – 2 чол.; 

Педагогічне звання:  

- «Старший викладач» - 4; 

- «Викладач-методист» - 10; 

- «Майстер виробничого навчання І категорії» - 7;  

- «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2. 



       Знаком «Відмінник освіти України» нагороджено – 2 чол. 

  Атестація педагогічних працівників в ліцеї проводилася згідно Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, змін і доповнень до 

Типового положення та наказу директора ліцею.  

      У 2019 році  пройшли атестацію  6 педагогічних працівників: 

 викладачів – 2; майстрів в/н – 3 та 1 - психолог  ліцею.  

      За результатами атестації:  

 вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «викладач-методист» 

підтвердив  - 1 викладач (Мирошник М.В.); педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії» підтвердили – 2 майстри (Мотузко П.В., 

Шевченко І.В.) 

 вищу кваліфікаційну категорію – позачергово встановлено викладачу Мотузко 

Г.В. 

 підтвердили 14 тарифний розряд 3 майстри (Мотузко П.В., Шевченко І.В., 

Зінченко М.В.) 

За звітній період педагогічні працівники  показували відкриті уроки, виховні 

заходи, виступали на засіданнях методичних комісій, педагогічних рад. Досвід 

своєї роботи поширювали через друковані матеріали, методичні розробки, а також 

шляхом проведення творчого звіту з презентаційним супроводом перед 

педагогічним колективом ліцею. 

У ліцеї створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного 

рівня викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Курси підвищення кваліфікації  у 2018-2019 н.р. пройшли 10 педагогів ліцею: 

 на базі ЦІППО м. Київ - Заступник директора з навчально-виховної роботи 

Шелест Л.Я 

 5  педагогів ліцею  - при Полтавському інституті післядипломної освіти ім. 

О.В. Остроградського  (викладачі - Мотузко Г.В., Лебединський Е.В., 

Артюх О.І., Мирошник М.В., психолог Зінченко В.Г.)  

 3 педагоги  - при Білоцерківському інституті неперервної професійної 

освіти (Зінченко М.В., Овчінніков О.І., Жук С.П.) 

 Бібліотекар Калініченко О.В при Гадяцькому коледжі культури і мистецтв 

ім.І.П. Котляревського (платні) 

Стажування пройшли майстри в/н 

1. Водолазський В.М. Слюсар 5 р.;Тракторист- машиніст А,В,С,Д,Е,F 

2. Зінченко М.В. – газоелектрозварник 5 р.Тракторист-машиніст А, В 

       Педагоги ліцею ознайомлювалися з досвідом роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Полтавської області та України під час обласних 

семінарів, відкритих  інтернет - заходів, вебінарів, конференцій. 

Поряд із традиційними формами підвищення кваліфікації педагоги брали 

участь в інноваційних, нестандартних заходах, спрямованих на підвищення 

фахового рівня. Викладачі і майстри в/н активно займалися самоосвітою, 

проходили  короткострокове навчання.  (За результатами короткострокового 

навчання отримали сертифікати: Жук С.П. -  за участь у майстер-клас зі створення 

електронних підоучників «Від простого до складного»; Мотузко Г.В. – отримала 

два свідоцтва освітнього проекту «На урок» за учас у вебінарах «Формування 

ключових компетентностей на уроках фізики» (№В26-137512 від 22.07.2018); «Я 

STEM –учитель: як бути в тренді освіти»; Шевченко І.В.– отримала сертифікат за 

участь у майстер – класі «Молекулярна кухня: майже алхімія, тільки смачна»). 



2018-2019 навчальний рік став визначним для освіти України. Перехід на 

компетентісну модель освіти зумовив переформатування усіх напрямків освітньої 

діяльності: підготовку педагогів, організацію навчального процесу, його  

методичний супровід.  

А тому вся робота  методичної служби ліцею була направлена на створення 

сучасного освітнього середовища, розвиток інноваційної професійної майстерності 

педагогів для забезпечення якісної професійної та загальноосвітньої підготовки в 

умовах реформування освіти. 

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив  ліцею продовжив 

роботу над реалізацією єдиної методичної проблеми: «Розвиток інноваційного 

освітнього середовища ліцею з метою підготовки висококваліфікованих 

робітників здатних до успішної самореалізації в суспільстві». 
Аналіз підсумків методичної роботи за звітній період  свідчить, що колектив 

педагогів ліцею у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією 

освітніх завдань, які були сконцентровані в методичній проблемі. 

Для проведення ефективної методичної роботи по реалізації завдань в ліцеї 

ефективно працювали 8 методичних комісій: 

Методична комісія Голова 

методичної 

комісії 

Методична проблема 

Методична комісія з   

підготовки  

трактористів-машиністів 

 

Жук С.П. 

 

«Забезпечення  якісної професійної 

підготовки  шляхом системного 

комплексно-методичного 

забезпечення предметів та 

впровадження новітніх технологій 

навчання». 

Методична комісія з   

підготовки водіїв 

автотранспортних засобів 

Маєвський М.І. «Впровадження сучасних 

технологій навчання  з метою 

якісної підготовки водіїв». 

Методична комісія з   

підготовки  

лаборантів ХБА, пекарів 

 

Самченко Н.М. 

Підготовка і захист навчальних 

учнівських проектів у вигляді 

технологічних експедицій як метод 

підвищення технологічної 

грамотності учнів, їх мотивації щодо 

результатів навчання та 

застосування отриманих знань на 

практиці 

 

Методична комісія з   

підготовки 

 кухарів, кондитерів 

 

 

Шевченко І.В. 

«Забезпечення якісної професійної 

підготовки через розвиток 

предметних компетенцій» 

Методична комісія з 

підготовки електрозварників 

ручного зварювання 

 

 

Мотузко П.В. 

«Впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в 

процесі теоретичної і практичної 

підготовки зварників» 

Методична комісія суспільно 

-  гуманітарних дисциплін 

 

Гусєва Г.М. 

Впровадження   компетентнісного 

підходу у навчанні та вихованні в 

умовах модернізації освіти в 

Україні  



Методична комісія 

природничо –математичного 

дисциплін 

Деньга С.І. «Компетентнісний підхід у навчанні 

як основа якісної підготовки 

кваліфікованого робітника» 

Методична комісія з  

виховної роботи 

Самарська  О.Г. «Оновлення змісту і форм 

організації виховного процесу через 

удосконалення творчої співпраці 

педагогів і учнів.» 

 

            У 2018-2019 навчальному  році усі  завдання, що стояли перед методичною 

службою ліцею виконані. Проведені  заплановані педагогічні ради. Питання 

підвищення якості та ефективності освітнього процесу розглядалися на 

інструктивно-методичних нарадах, теоретичних та практичних семінарах, 

педагогічних читаннях. Працювали школи передового досвіду, школи професійної 

майстерності, проводилися майстер-класи. Організовувалося наставництво, 

взаємовідвідування уроків. Проводилася робота по оновленню комплектів 

методичного й дидактичного забезпечення освітнього процесу. Проводилися 

відкриті уроки, виховні заходи, тижні з предметів та професій, конкурси 

професійної майстерності.  

Адміністрація ліцею регулярно проводила індивідуальні консультації з 

викладачами та майстрами виробничого навчання із організації ефективного 

освітнього процесу. Діяльність педагогів  всіляко підтримувалася, створювалися 

умови для якісного проведення внутрішніх організаційно-методичних заходів та 

забезпечення участі педагогів у конкурсах, конференціях, семінарах поза закладом, 

підтримувалася можливість експериментувати, виявляти ініціативу, творчість.  

 

Модернізація змісту освіти 

Традиційні форми методичної роботи  наповнювалися новим змістом, 

впроваджувалися інноваційні форми роботи, які  відповідають вимогам часу, це:   

 впровадження Державних стандартів на компетентнісному підході з 

професій «Кондитер», «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування», «Зварник ручного зварювання» (наразі «Лаборант ХБА», 

«Пекар»); 

- впровадження нового Державного стандарту повної загальної середньої 

освіти; 

- впровадження елементів дуальної форми навчання у освітній процес; 

- Складання ДПА у формі ЗНО; 

- запровадження STEM-орієнтованого підходу до процесів навчання. 

У ліцеї створюються умови для якісної професійної та загальноосвітньої 

підготовки здобувачів освіти, шляхом поповнення матеріально-технічної бази 

сучасною комп’ютерною технікою це: - комплект навчального обладнання для 

STEM-навчання: комплект навчального обладнання для демонстрацій та 

практичного навчання, навчальний кабінет із інтерактивними засобами навчання, 

електронні пристрої – 3D – принтери, цифрові проектори, документ-камера. 

Хочу відмітити, що педагоги ліцею докладають значні зусилля із 

запровадження STEM-технологій.   Робота за напрямком STEM-освіти  в ліцеї 

відразу була  включена в план роботи закладу та організовано її методичний 

супровід.  За це навчальний рік нам вдалося досягти значних успіхів:  

 з метою підвищення професійної компетентності педагогів ліцею з питань 

STEM – освіти, в ліцеї пройшли педагогічні читання на тему: «STEM – 



навчання як освітній ресурс ХХІ століття», де викладів і майстрів в/н ліцею 

було ознайлмлено із новими комп’ютерними  засобами для запровадження 

STEM-орієнтованого навчання; 

 педагоги та учні ліцею долучилися до Міжнародного STEM-тижня 2019; 

 значно зросла якість і ефективність уроків, консультацій, з використанням 

нового комп’ютерного обладнання; 

 викладачі ліцею Мотузко Г.В. та Сук Л.В. ознайомили учнів Решетилівської 

гімназії імені І.Л.Олійника із сучасним інтерактивним обладнанням STEM - 

кабінету природничо-математичних дисциплін, продемонстрували 

можливості цифрової лабораторії EіnsteinТМ з програмним забезпеченням 

MiLAB, яка дозволяє проводити вимірювання фізичних, біологічних та 

хімічних показників; 

 проведено інтегровані уроки з біології та математики на тему 

«Біорізноманіття. Паралельність та перпендикулярність в природі», з фізики 

та біології на тему «Особливості живлення автотрофних організмів. Довжина 

хвилі»;  

 викладач фізики Мотузко Г.В.  хімії Сук Л.В. ділилися досвідом 

вппровадження елементів STEM навчання на уроках фізики. біології і 

екології»  під час обласних предметних секцій; 

 результатом проектної діяльності є Дипломи ІІІ ступеня у Всеукраїнському 

інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Дослідник»  у  номінаціях «Еколог»  

та «Історик». 

 використовували нові форми роботи при проведенні виставок, 

профорієнтаційних заходів для зацікавлення учнів, це – демонстрація робіт 

гуртка технічної творчості з використанням 3D-прінтера, цифрових станків;  

 здобули І місце   у Всеукраїнській інтернет - олімпіаді «Крок до знань 2019»; 

 вагомим здобутком і визнанням нашої роботи є  Срібна медаль, яку ми 

здобули на Десятій міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти -2019” що 

проходила у м.Києві,  у номінації „STEM-навчання як освітній ресурс ХХІ 

століття”. 

Впровадження STEM-технологій – це новий напрям в освітньому процесі, 

який  дозволить нам розвивати в учнів саме ті життєві компетенції, якій в 

майбутньому допоможуть їм стати конкурентоспроможними 

висококваліфікованими робітниками та гармонійними особистостями. 

 

На базі ліцею було проведено обласні заходи:  

 засідання організаційного комітету з питань підготовки до ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва»; 

 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва" 

 31 травня 2019 року Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. 

Боровенського презентував  свою роботу  у інтерактивному-профорієнтаційному 

заході «Форум професійної (професійно-технічної) освіти». Захід відбувся за  

участі Першого заступника Міністра освіти і науки України Павла Хобзея.  

 По завершенню заходу Павло Кузьмович Хобзей, Олена Вікторівна 

Харченко, представники Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА та 



Навчально-методичного центру відвідали наш навчальний заклад, ознайомилися 

із матеріально-технічною базою з підготовки професій та загальноосвітньої 

підготовки, відвідали гуртожиток ліцею, спортивний комплекс, побували на полі 

навчального господарства та  поспілкувалися із педагогами ліцею з питань 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. 

 Розширене засідання колегії Департаменту освіти і науки за участю членів 

колегії, ректорів ВНЗ  та директорів закладів профтехосвіти області 

 

Протягом звітного періоду педагогічні працівники взяли участь у конкурсах:  

1.  

Диплом ІІ 

ступеня 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук України 

Всеукраїнський конкурс на кращий 

електронний освітній ресурс «Планета IT». 

Номінація: Професійне відео-портфоліо. 

Приготування салату «Вінегрет овочевий». 

 

Шевченко І.В. 

2.   

Обласний конкурс «Мультимедійний 

простір» Електронний посібник «Збірник 

інструкційно-технологічних карток». 

Професія – 7412 Кондитер, кваліфікація – 3 

розряд».  

 

Шевченко І.В. 

3.  Срібна медаль 

Десята міжнародна виставка „Сучасні 

заклади освіти” у номінації „STEM-навчання 

як освітній ресурс ХХІ століття”  

 

ДНЗ «Решетилівський 

ПАЛ імені 

І.Г.Боровенського» 

 

4.  ІІІ місце 

Обласний огляд-конкурс на кращу 

організацію правової освіти та виховання в 

закладах освіти у 2018 – 2019 навчальному 

році. 

 

Шелест Л.Я. 

 

      Директор ліцею Ніла Петрівна Спільна  взяла участь у панельній 

дискусії  «Професійна освіта» та презентувала стратегію розвитку нашого 

навчального закладу в умовах оновлення освітнього простору професійної освіти 

Полтавщини у м.Києві. 

Жук С.П., викладач спецпредметів з підготовки слюсарів, трактористів – член 

творчої групи з підготовки до всеукраїнського конкурсу з професії «Тракторист», 

яка працювала у Катюжанському ВПУ Київської області 

Деньга С.І., викладач математики   – член обласної творчої групи по 

укладанню збірника задач професійного спрямування. 

Лебединський Е.В. – член творчої групи зі створення сайту викладачів-

філологів області. 

У  2018-2019 н.р. педагоги ліцею підготували навчально-методичні 

розробки, які пройшли експертну оцінку та затверджені навчально-методичною 

радою НМЦ ПТО у Полтавській області від 19.02.2019  

1 Електронний посібник  

«Збірник інструкційно-технологічних карток».  

Професія – 7412 Кондитер, кваліфікація – 3 розряд 

Шевченко І.В., майстер в/н 

2 Електронний збірник  

«Фізика в кросвордах» 

Мотузко Г.В., викладач 

 



Педагогічні працівники розміщували матеріали про роботу навчального 

закладу та з досвіду роботи у професійних виданнях та на інтернет-ресурсах. 

До обласного інформаційно-методичного вісника «Освітній простір» були 

надіслані дописи  
Освітній простір №3, 2018  Робота з обдарованими 

учнями в РПАЛ 

РафальськаР.І. 

Освітній простір №1, 2019 STEAM-НАВЧАННЯ ЯК 

ОСВІТНІЙ РЕСУРС XXI 

СТ. 

Мотузко Г.В. 

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. 

Методичний портал  

07.02.2019  

Сертифікат №000075575 

Лабораторний практикум 

«Визначення прискорення 

вільного падіння тіла» 

Мотузко Г.В. 

Методичний портал  

07.02.2019  

Сертифікат №000076422 

Урок виробничого навчання 

на тему: «Усунення дефектів 

зварних швів» 

Мотузко П.В. 

 

Методична служба ліцею приділяла значну увагу роботі із обдарованими 

учнями,  організації заходів змагальницького характеру серед учнів: 

організовувалися і проводилися конкурси професійної  майстерності,  олімпіади з 

предметів загальноосвітнього та професійно-технічного циклу, предметні тижні та 

декади професійного спрямування:  «Кращий зварник», «Кращий кухар», «Кращий 

пекар», «Кращий слюсар», «Кращий тракторист» «Кращий водій», «Кращий 

лаборант». 

Щорічно учні ліцею беруть участь у Міжнародному конкурсі з української 

мови ім. Петра Яцика та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені 

Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі із інформатики «Бобер»,  

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» та Всеукраїнському конкурсі 

із українознавства «Патріот», у роботі Полтавської обласної Малої академії наук та 

Всеукраїнських інтернет-конкурсах та олімпіадах. 

  

 

 

 

Організовувались виставки творчих виробів учнів та їх наставників: 

 на обласну серпневу конференцію «Освіта Полтавщини на шляху 

впровадження Нової української школи: підсумки 2017/2018 н.р. та основні 

завдання на 2018/2019 н.р.». (Кухарі-кондитери, пекарі-лаборанти ХБА) 

 виставка пряникових виробів для учасників Десятої Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти - 2019» м.Київ. (Кухарі, кондитери); 

 до Дня працівника сільського господарства; 



 на інтерактивний-профорієнтаційний захід «Форум професійної 

(професійно-технічної) освіти» м. Полтава; 

  Під час  проведення предметних тижнів; 

 До дня відкритих дверей; 

 На свято Решетилівська весна. 

 Виставка  технічної творчості: 3D – моделей та виробів із дерева, 

виготовлених на сучасних STEM засобах. 

Показником творчого підходу педагогічного колективу ліцею  до освітньої 

діяльності є високий рейтинг учнів на обласних та всеукраїнських конкурсах. 

У 2018-2019  навчальному році підвищилась як кількість так і якість участі 

учнів у різноманітних змаганнях 

 

Здобутки учнів за 2018-2019 н.р. 
1.  І місце ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Тракторист- машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорії А1» 

Лобас Ярослав 

Наставники-члени 

кафедри трактористів-

машиністів 

2.  16 місце ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Тракторист- машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорії А1» 

Лобас Ярослав 

Наставники-члени 

кафедри трактористів-

машиністів 

3.  4 місце ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти з професії «Кухар». 

Кандиба Олександр 

 

Наставники – члени 

кафедри з підготовки 

кухарів-кондитерів 

4.  4 місце ІІІ Полтавський кулінарний конкурс 

«Творчі, вмілі, завзяті» 

 

Команда майбутніх 

кухарів у складі: 

Кандиба Олександр 

Пахолко Дарина 

Анна 

Наставники – члени 

кафедри з підготовки 

кухарів-кондитерів 

5.  Сертифікат Участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Молодь за здоровий спосіб життя» в 

рамках Тижня безпеки дорожнього руху 

Лизь Олександр 

Маєвський М.І. 

6.  Сертифікат VІI обласна науково-практична 

конференція «Пізнання історичної 

минувшини в іменах-підґрунтя освіти 

нації» 

Сипко Станіслав 

Керівник  

Гусєва Г.М. 

7.  Сертифікат Обласний історичний конкурс «Ми діти 

твої, Полтавщино» 

Сипко Станіслав. 

Керівник Гусєва Г.М.   

 

8.  Диплом 

І ступеня 

Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Крок 

до знань - 2019» у категорії «Фізика» 

Кандиба Олександр 

Науковий керівник –

Мотузко Г.В. 

9.  ІІ місце Конкурс вокалістів «Срібна підкова» Пахолко Дарина 



10.  ІІІ місце 

Диплом 

ІІІ ступеню 

Обласний літературний конкурс 

«Відлуння заповітів земляків», 

присвячений 100-річчю з дня народження 

Олеся Гончара. 

Кандиба Олександр 

Науковий керівник – 

Самарська О.Г. 

11.  7 місце ІІІ (обласному) етапі ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

Онищенко Олеся  

Шелест Л.Я. 

 

12.  8 місце Всеукраїнський конкурс Тараса 

Шевченка 

Самарська О.Г. 

13.  Сертефікати: 

1-відмінно 

2-добре 

7 - учасник 

Міжнародний конкурс з інформатики 

«Бобер» 

Рафальська Р.І. 

Мотузко Г.В. 

14.  Сертифікати: 

1 – відмінно 

9 - добре 

Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру - 2018» 

Деньга С.І. 

15.  Сертифікати: 

1- золотий 

2- бронзовий 

4 – срібний 

3 - учасник 

Х Всеукраїнський конкурс «Патріот 

2019» 

Шелест Л.Я. 

Самарська О.Г. 

Гусєва Г.М. 

16.  10- учасник Міжнародний конкурс з німецької мови 

«Орлятко» 

Лебединський Е.В. 

17.  10- учасник Міжнародний конкурс з німецької мови 

«Гринвіч» 

Лебединський Е.В. 

18.  Диплом 

ІІІ ступеня 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс 

«МАН-Юніор Дослідник»  у  номінації 

«Еколог» («Комплексна біоіндикація 

екологічного стану біоценозу соснового 

лісу, прилеглого до території ліцею») 

Ковач Діана  

Сук Л.В. 

19.  Диплом 

ІІІ ступеня 

Всеукраїнський інтерактивний конкурс 

«МАН-Юніор Дослідник»  у  номінації 

«Історик» («Мій внесок у музейну 

справу») 

Сипко Станіслав 

Гусєва Г.М.  

20.  І місце Обласна спартакіада учнів, що 

проживають у гуртожитках 

 

Гусєв В.Л 

Артюх О.І. 

Мирошник М.В. 

21.  6 місце Обласна спартакіада до Дня збройних сил 

України 

Гусєв В.Л 

Артюх О.І. 

Мирошник М.В. 

22.  ІІ місце Обласна Спартакіада учнів професійно-

технічних навчальних закладів аграрного 

спрямування 

Гусєв В.Л 

Артюх О.І. 

Мирошник М.В. 

23.  Дипломи 

ІІ, ІІІ ступеня 

Обласний огляд-конкурс художньої 

самодіяльності серед учнів професійної 

(професійно-технічної) освіти «Нове 

покоління» 

Пахолко Вікторія 

Іллієва Леся 

Музика Микола 

 

 

Учні ліцею, дистанційно, долучитися до  Всеукраїнського онлайн-уроку 

«Європа починається з тебе» до Дня Європи в Україні. 

Учні та педагоги ліцею долучилися до написання всеукраїнського радіо 

диктанту до Дня писемності. 



Робота з обдарованими дітьми потребує багато сил, часу, роботи над власним 

самовдосконаленням. А результати участі учнів у конкурсах змагальницького 

характеру  говорять про високий рівень компетентності і професіоналізму 

педагогів ліцею. 

 

8. Виховна робота 

    Учні ліцею користуються навчально-виробничою, громадсько-побутовою 

та культурно-спортивною базами ліцею, отримують стипендію, забезпечуються 

харчуванням у їдальні за рахунок відрахувань із стипендії. 10 учнів, які мають 

статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із 

їх числа, харчуються за рахунок державних коштів. Забезпечується також захист 

соціально-економічних прав і гарантій учнів-інвалідів та дітей з малозабезпечених 

сімей. Усі бажаючі учні забезпечуються місцями в гуртожитку.  

      Виховну роботу в ліцеї спрямовано на формування особистості, яка 

усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає і продовжує 

українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, 

української мови, історії. 

      У ліцеї розроблена та чітко діє система виховної роботи, яка реалізується 

через методичну комісію, до якої входять класні керівники, майстри виробничого 

навчання,  практичний психолог, керівник фізичного виховання, викладачі 

фізкультури, викладач предмета «Захист Вітчизни», бібліотекар, вихователі 

гуртожитку, керівники спортивних секцій, керівники гуртків художньої 

самодіяльності, органи учнівського самоврядування.   У цій роботі бере участь 

батьківська громадськість. 

Методична комісія розробляє план виховної роботи на навчальний рік. 

Пріоритетним напрямком виховного процесу є індивідуальний підхід до кожного 

учня. Його реалізація покладається на класного керівника і майстра виробничого 

навчання групи. У ліцеї розроблено Положення про класного керівника і майстра 

виробничого навчання, в якому чітко визначені їх обов’язки. 

       ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. 

Боровенського» - осередок становлення громадянина-патріота України.     

Традиційними  стали заходи національно-патріотичного спрямування: 

- Конкурс-виставка композицій з квітів, приурочена визволенню 

Решетилівщини від фашистських загарбників; 

- Спартакіада учнів ліцею, присвячена річниці визволення Полтавщини від 

німецько-фашистських загарбників; 

- Виховний захід, присвячений Дню визволення Решетилівщини від 

фашистських загарбників; 

- Виховна година, присвячена Дню захисника України та Дню українського 

козацтва, 

-  Виховний захід,  присвячений Дню української писемності та мови; 

- Виховний захід,  присвячений 5-ій річниці Революції Гідності; 

- Загальноліцейний виховний захід до Дня працівників сільського 

господарства; 

- Загальноліцейна виховна година, приурочена вшануванню пам'яті Почесного 

громадянина Решетилівщини І.Г.Боровенського, ім'я якого носить ліцей; 

- Військово-спортивне свято, присвячене Дню Збройних Сил України; 

- Захід з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України;   



- Урок пам’яті,  присвячений вшануванню Героїв Небесної Сотні; 

- Виховний захід, приурочений річниці від дня Чорнобильської трагедії; 

- Виховна година на вшанування ветеранів Другої світової війни; 

- Участь у районних заходах до Всесвітнього дня вишиванки; 

- Участь у обласному святі народної творчості «Решетилівська весна». 

     Важливу роль у національно-патріотичному вихованні відіграє бібліотека. 

Щорічно проходить ряд бібліотечних заходів: відео-екскурси, уроки пам’яті, 

години спілкування, творчі зустрічі з поетами та літераторами Решетилівщини, 

конкурсно-пізнавальні ігри, бібліотечні уроки, інформaційно - краєзнавчі години. 

Велика увага приділяється превентивному вихованню. Профілактичні заходи 

щодо попередження правопорушень серед учнів знаходяться на постійному 

контролі заступника директора  і проводяться планомірно із залученням 

працівників правоохоронних органів, служби у справах дітей Решетилівської РДА, 

працівників юстиції, прокуратури, суду, батьківської громадськості. 

Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення, перед педагогічним 

колективом ліцею гостро постала проблема правової освіти та профілактична 

робота з недопущення правопорушень та злочинів серед учнівської молоді, зокрема 

неповнолітніх. У цьому навчальному році  в обласному огляді-конкурсі на кращу 

організацію правової освіти та виховання в закладах освіти області наш освітній 

заклад здобув призове ІІІ місце. Проте   на внутрішньоліцейному обліку схильних 

до правопорушень та схильних до вживання алкогольних напоїв перебуває 9 учнів, 

3 учні (Карпець Антон (14 група), Роман Владислав та П′яткін Артем (21 група) 

скоїли злочини – крадіжки, перебувають на обліку в ювенальній превенції 

Решетилівського відділення поліції та кримінально-виконавчій службі. 

Тісна співпраця педагогічного колективу та батьківської громадськості дає плідні 

результати. 

Багато уваги приділяється позаурочній роботі серед учнів, організації 

змістовного дозвілля вихованців, розкриттю їх творчих здібностей, залученню 

основної маси молоді до участі у різнопланових заходах. 

У ліцеї працюють:  

Гуртки художньої самодіяльності: 

- хоровий; 

- вокальний; 

Спортивні секції: 

- з футболу; 

- з настільного тенісу; 

- пауерліфтингу. 

       Усього задіяно близько 65 % учнівського колективу. Особливу увагу 

педагогічний колектив приділяє залученню до позаурочної діяльності дітей 

соціально незахищених категорій. 

       Колектив художньої самодіяльності ліцею щороку бере активну участь в 

обласних конкурсах. У конкурсі вокалістів «Срібна підкова» Пахолко Дарина у 

номінації «Естрадна пісня» нагороджена Дипломом ІІ ступеня. В огляді-конкурсі 

художньої самодіяльності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів 

Полтавської області «Нове покоління» Дипломами нагороджені:   

- у номінації «естрадний вокал» - вокальне тріо та соло. 

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

працює над розвитком громадського самоврядування, до складу якого входять 



учнівське самоврядування, профспілковий і батьківський комітет. Їх робота 

направлена на різні сфери учнівського життя, покращення умов навчання і 

виховання, захист прав учнівської молоді, зайнятість учнів у позаурочний час, 

розвиток активної громадської свідомості і, як результат, створення профспілкової  

ради, яка захищає інтереси всіх учасників освітнього процесу. 

Профспілкова організація існує з дня заснування навчального закладу. 100% 

учнів є членами профспілки працівників агропромислового комплексу. 

Пріоритетними напрямками роботи профспілкового комітету є заохочення 

переможців олімпіад різних рівнів, нагородження грамотами. За активну участь у 

заходах змагальницького характеру, спортивному та громадському житті ліцею, 

гуртках художньої самодіяльності учні отримують щомісячне матеріальне 

заохочення.  

Голова учнівського самоврядування Кандиба Олександр та  голова 

учнівського профспілкового комітету викладач Лебединський Едуард Віталійович, 

взяли участь у відкритому зльоті обласних рад лідерів учнівського самоврядування 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти, який відбувся 5-7 червня 2019 

року на базі Волочинського промислово-аграрного професійного ліцею 

Хмельницької області.  

Олександр  і Едуард Віталійович почерпнули багато корисного для організації 

активної роботи учнівського самоврядування в ліцеї. 

  У гуртожитку ліцею проживає 160 учнів, працює 2 вихователі, комендантська 

служба: комендант, 1 технічний працівник, 1 денний та 3 нічних чергових. 

Вихователі проводять індивідуальну роботу, бесіди, організовують виховні заходи, 

тематичні вечори відпочинку. Разом із викладачами ліцею організовують 

самопідготовку, співпрацюють з членами Ради гуртожитку. У гуртожитку у 

позаурочний та вечірній час організовано щоденне чергування педагогічних 

працівників. 

У вечірній час організоване чергування педпрацівників для забезпечення 

правопорядку у гуртожитку.  

Завершена робота з капітального ремонту учнівського гуртожитку №1. 

 В ліцеї працює психологічна служба, яка спрямована на роботу з учнями, 

педагогами, батьками. 

          Важливу роль у навчанні та вихованні учнів відіграє бібліотека. 

Робота бібліотеки 

        Станом на 01.06.2019 року книжковий фонд складає 12710 книг, з них 

навчальної літератури – 2682 шт., літератури профтехциклу – 3016 шт., методичної 

літератури – 1318 шт., художньої літератури – 2676 шт., науково-популярної 

літератури – 2037 шт., словниково-довідкової літератури – 118 шт. 

        Бібліотека оснащена комп’ютером, ксероксом,  принтером та роутером, 

підключена до мережі Інтернет і локальної мережі,. На сайті РПАЛ доступна 

сторінка бібліотеки та персональний сайт бібліотекаря. Сайт складається з 6 

розділів: головна, новини, нормативно – правова база, план роботи, корисні 

посилання, календар знаменних і пам’ятних дат 

        Користувачі:  

- усього за єдиним обліком (загальна кількість зареєстрованих користувачів) - 

373 

- учнів - 322 

-  педагогічних працівників – 51 



       У 2018-2019 році були надходження підручників загальноосвітніх предметів в 

кількості 1680 шт. від «Освітатехпостач». Списано 457 книг на суму 549 грн. 

      В цілому забезпеченість навчальною літературою загальноосвітнього циклу для 

учнів 10 класу складає 129,9 %, з них новими підручниками забезпечені на 87,5%, 

старими – на 42,4%. Забезпеченість для учнів 11 класу становить 7,2%, в тому числі 

старими підручниками – 7,2%, нових підручників не отримували.  

      Забезпеченість навчальною літературою з предметів професійної підготовки 

становить 121,7% - це підручники до 2012 року, нових надходжень не було. 

Показники бібліотечної статистики (на основі щоденника роботи бібліотеки): 

Читаність – 35,66 

Відвідуваність – 14,9 

Обертаність книжкового фонду – 0,96 

Книгозабезпеченість – 63,38     

Передплата періодичних видань проведена на весь навчальний рік на такі газети і 

журнали: Безпека життєдіяльності, Фінансовий контроль, Бюджетна бухгалтерія, 

Праця і зарплата, Година, Шкільному психологу, Решетилівський вісник, Виховна 

робота в школі, Отдохни, Комсомольська правда. 

 

9. Спортивно-масова робота 

Значна увага в ліцеї приділяється загальній фізичній підготовці учнів та 

спортивно-масовій роботі. У ліцеї працюють керівник фізичного виховання та 2 

викладачі.  

Проведено: 

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

Всеукраїнський Олімпійський урок, присвячений Дню фізичної культури і спорту 

з показовим виступом  команди Решетилівського району і учнів ліцею з воркауту; 

2. Кубок І.Веклича з міні футболу; 

3. Відкрита першість Решетилівської ДЮСШ з волейболу – 2 місце; 

4. Змагання на кубок директора з волейболу; 

5. Чемпіонат ліцею з настільного тенісу; 

6. «Старти надій» для учнів, що проживають у гуртожитку; 

7. Спартакіада для учнів ліцею, які проживають у гуртожитку; 

8. Військово-спортивне свято "Нумо, хлопці!", присвячене  Дню Збройних 

Сил України; 

9.  Спартакіада  учнів ліцею - 2018; 

10.   День футболу – Кубок директора: 

11.   Учні ліцею взяли участь в обласній Спартакіаді учнів, що проживають у 

гуртожитках ПТНЗ в м. Полтава: 

     Серед 10 навчальних закладів за підсумками змагань в загальнокомандному 

заліку наші юнаки здобули 1 місце, а в індивідуальних стартах показали такі 

результати: Статнік Максим – 3 місце з підтягування на перекладині; Соляник 

Арсен – 6 місце з «човникового бігу»; Пінчук Владислав - 3 місце у стрибках в 

довжину з місця; Долішняк Вадим – 1 місце з настільного тенісу. 

    Не відстали від юнаків і дівчата, які в загальнокомандному заліку вибороли 2 

місце. В індивідуальних змаганнях Овчаренко Анжела – 3 місце з настільного 

тенісу; Гриценко Наталія – 2 місце з «човникового бігу»; Ковач Діана - 2 місце з 

піднімання тулуба в сід; Демидова Діана – 1 місце зі стрибків через скакалку. 



     12.  Учні ліцею взяли участь в обласній Спартакіаді учнів професійно-

технічних навчальних закладів аграрного спрямування в м. Миргород: 

      За підсумками змагань дівчата нашого ліцею здобули 3 місце у загальному 

заліку, а в індивідуальних стартах показали такі результати: Овчаренко Анжела   

(22 П-ЛХА група) – 2 місце з настільного тенісу;  Гриценко Наталія ( 12 П-ЛХА 

група) – 4 місце з човникового бігу 4х9 м; Бровко Анастасія і Каплуновська 

Вікторія (12 П-ЛХА і 13 КК групи) – 7 місце з легкоатлетичного кросу.   

       Перемогою в обласній Спартакіаді ПТНЗ аграрного спрямування завершили 

виступ і наші юнаки. Вони   вибороли 2 місце у загальному заліку Спартакіади. 

Чемпіоном Спартакіади з настільного тенісу став Долішняк Вадим (21 ТМС група); 

2 місце – Соляник Арсен (11 ТМС група) з «човникового бігу 4х9 м; 3 місце – 

Лукаш Андрій (24 ЕРЗ група) з легкоатлетичного кросу і Статнік Максим (11 ТМС 

група) з підтягування на перекладині.   

   13.   Обласна Спартакіада педагогічних працівників ПТО «Бадьорість і 

здоров’я» в м. Полтава: 

       Честь навчального закладу захищали – викладач фізичної культури Артюх О.І., 

старший майстер Тютюнник В.С., викладач зарубіжної літератури Лебединський 

Е.В., системний адміністратор ліцею Семенов В.С., інженер з ОП Вовк С.М., тренер 

з пауерліфтингу Косолап Є.М., майстри виробничого навчання Мотузко П.В. і 

Турчин В.О., керівник фізичного виховання Гусєв В.Л. 

      За підсумками змагань  працівники ліцею здобули 6 місце  із 17 команд закладів 

ПТО області у загальному заліку, а в індивідуальних змаганнях показали такі 

результати: Семенов Віталій Сергійович виборов третє місце з шахів, волейбол – 5 

місце,  8 місце – Артюх О.І.- настільний теніс, Тютюнник В.С. – стрільба з 

пневматичної зброї, Лебединський Е.В – шашки.  

14. Товариські зустрічі з волейболу, футболу з учнями Решетилівської гімназії    

 

Робота спортивних секцій у ліцеї 

          Організація спортивних секцій – це тільки частина заходів по розгортанню 

спортивно-масової й оздоровчої роботи в ліцеї. Головне полягає в тому, щоб 

спортивні секції проводили систематичні навчально-тренувальні заняття, щоб за 

певним планом проходили спортивні змагання, товариські масові зустрічі, 

спартакіади, тощо. 

         Основна  мета роботи спортивних секцій  – забезпечити високий рівень 

здоров’я учнів, оволодіння спортивною технікою, виховання моральних та 

вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, 

витривалості, спритності) і на цій основі – досягнення високих показників в 

обраному виді спорту. Все це обов’язково має передбачати навчання й тренування 

спортсменів будь-якої підготовленості – від новачка до більш кваліфікованих. 

         Система тренування у ліцеї передбачає відповідну організацію та планування. 

Тренувальні заняття в спортивних секціях  проводяться три рази на тиждень 

тривалістю до двох годин. В ліцеї організовано секції з волейболу, пауерліфтингу і 

футболу. В цих секціях займається понад 60 юних спортсменів. Заняття проводять 

досвідчені тренери – Артюх О.І. і Косолап Є.М. 

         Складовою частиною системи тренування учнів, які займаються у секціях, є 

систематичний лікарський контроль. Перш ніж приступити до занять у спортивній 

секції учні проходять лікарське обстеження, під час якого визначається можливість 



допуску до тренувань, встановлюється характер і ступінь тренувальних 

навантажень, тощо. 

      Тренери  навчають фізкультурників самоконтролю, який звичайно не може 

замінити лікарського контролю, але є цінним доповненням до нього. Під 

самоконтролем розуміють регулярне спостереження спортсмена за станом свого 

здоров’я. Методи самоконтролю прості й доступні кожному. При здійсненні його 

враховуються самопочуття, сон, апетит, вага, м’язова сила, тощо. 

      Учні, які займаються у спортивних секціях беруть активну участь і перемагають 

в різноманітних товариських і офіційних змаганнях – обласні Спартакіади, 

товариські зустрічі, турніри, тощо. Ці учні є найбільшими й найпереконливішими 

пропагандистами здорового способу життя. 

 

10. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу  
          Дирекція навчального закладу веде постійний контроль за забезпеченням 

дотримання вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарії і 

гігієни, безпеки життєдіяльності.  

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

наказом директора створено службу охорони праці і безпеки життєдіяльності, яка 

у своїй роботі керується чинним законодавством про працю, Законом України «Про 

охорону праці», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

документами Департаменту освіти і науки, місячними планами роботи та 

графіками перевірок підрозділів і об’єктів ліцею. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», адміністрацією 

ліцею, на базі діючої організаційної структури управління ліцеєм сформована 

система управління охороною праці. В управлінні охороною праці беруть участь 

уповноважені трудового колективу та профспілкова організація відповідно до 

колективного договору. 

       У  ліцеї обладнано кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності, на базі 

якого проводяться навчання як працівників так і учнів. Працівники ліцею щорічно 

проходять навчання з питань охорони праці. Наказом створено постійно діючу 

комісію для проведення перевірки знань з питань охорони праці  працівників 

навчального  закладу. Розроблений   план та графік проведення занять для 

працівників, що працюють на роботах з підвищеною небезпекою та для інших 

працівників. Проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 

електробезпеки у березні – квітні 2019 року. Результати перевірки знань занесені 

в протоколи та підписані членами комісії. 

Щорічно складаються акти готовності навчального закладу до початку нового 

навчального року. В наявності акт готовності, підписаний у серпні 2018 року 

лікарем-епідеміологом Управління Держпродспоживслужби у Решетилівському 

районі, начальником Решетилівського РС ГУ ДСНС України у Полтавській області, 

головним державним  інспектором управління Держпраці у Полтавській області. 

Здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм зі сторони 

Управління Держпродспоживслужби у Решетилівському районі. Постійно 

проводиться пожежно-технічне обстеження будівель та приміщень працівниками 

Решетилівського РС ГУ ДСНС України. На усунення виявлених порушень 

розробляються відповідні заходи. 



Кожного року в ліцеї проводяться заміри опору розтікання на основних 

заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, перевірки повного опору 

петлі фаза – нуль, опору ізоляції проводів і кабелів. Результати оформлені  

відповідними протоколами.  

 Ліцей має висновок Управління Держпродспоживслужби у Решетилівському 

районі, що дає право проводити навчання, харчувати учнів. 

Керівний склад ліцею раз в три роки проходить навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці. Директор ліцею, заступники  та старший майстер пройшли 

навчання і перевірку знань Законів і державних нормативних актів з охорони праці, 

електробезпеки, правил пожежної безпеки, санітарно – гігієнічного забезпечення, 

надання першої допомоги потерпілим у ТОВ «Полтавський навчальний центр з 

охорони праці»  м. Полтава, посвідчення №5, №6, №7, №8 від 01.12.2017 року. 

В ліцеї ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та 

учнів, журнали інструктажу на робочому місці, журнали обліку нещасних випадків, 

журнали інструктажу при проведенні позакласних заходів. Проводяться навчання 

та перевірка знань з безпеки життєдіяльності педагогічних кадрів, технічного 

персоналу, учнів. Розроблені інструкції з охорони праці для працівників, учнів, у 

кабінетах та майстернях, на кожен вид обладнання. Перевіряється відповідність 

будівель, приміщень, прилеглої території та робочих місць вимогам безпеки 

життєдіяльності, гігієни праці, електро та пожежної безпеки. 

В кабінетах та майстернях оформлені куточки з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці, які постійно поповнюються наочними матеріалами та методичними 

рекомендаціями. 

         Протягом навчального року в закладі майстрами виробничого навчання 

проводиться роз’яснювальна робота із учнями про правила поводження біля річок 

і водоймищ, на кризі,  під час льодоходу та весняного паводку, з вогнем, на 

автомобільних та залізничних шляхах,  вулицях, про збереження особистого життя 

і здоров’я в надзвичайних ситуаціях тощо. Проведені відповідні інструктажі з 

питань безпеки життєдіяльності із учнями з реєстрацією в журналах теоретичного 

навчання.      

      Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педпрацівників 

перебувають на особливому контролі, забезпечено медичне обслуговування учнів 

і працівників, забезпечено медпункт медпрепаратами. дотримувались законодавчі 

вимоги охорони дитинства, проводились заходи з охорони праці, санітарно-

гігієнічні та протипожежні заходи у відповідності з вимогами законодавства. 

Випадків травматизму, пов’язаного з виробництвом та навчально-виховним 

процесом серед працівників і учнів ліцею не зареєстровано. 

 

11. Створення та зміцнення навчально-матеріальної бази у відповідності до 

вимог Державних стандартів ПТО 
        Дирекція та колектив ліцею велику увагу приділяють роботі по оновленню 

матеріально-технічної бази та створенню комплексно-методичного забезпечення 

предметів і професій у відповідності до вимог Стандартів П(ПТ)О та згідно з 

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ. Поточна 

робота зі створення КМЗ є планомірною  та постійно перебуває під контролем 

адміністрації ліцею. Перелік комплексно-методичного забезпечення предметів та 

професій є в наявності 100% педагогічних працівників ліцею та міститься у 

паспортах кабінетів, якими вони завідують.  



      Дирекцією ліцею вживались заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази у відповідності до вимог Стандартів П(ПТ)О.  

      За кошти державного бюджету отримано в листопаді-грудні 2018 року: 

1. Комплект навчального обладнання для STEM кабінету – 1 358 400 грн. 

2. Комплект навчального обладнання для демонстрацій та практичного 

навчання – 998 736 грн. 

3. Навчальний кабінет з інтерактивними засобами навчання (27 комп’ютерів, 

інтерактивна дошка) – 520 800 грн. 

4. Комплект обладнання для оснащення навчальних закладів освіти засобами 

навчання (1 ноутбук для вчителя, 1 проектор, 1 комбінований екран, 1 

маршрутизатор, 1 документ-камера, 1 принтер 3Д, 23 ноутбуки-

трансформери, 2 мережеві фільтри) – 500 тис.грн. 

 Всього на загальну суму 3 377 936 грн. (без ПДВ) 

        Нове сучасне обладнання дає можливості для успішної реалізації вимог 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти й нових навчальних 

програм із загальноосвітніх предметів, дозволяє запровадити STEM-орієнтований 

підхід до навчання на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і 

компетентнісного підходів та зробити навчання учнів з природничо-

математичних та гуманітарних дисциплін  більш якісним і сучасним вже сьогодні.  

Такі інтерактивні комплекси сприяють формуванню позитивного ставлення до 

інноваційних методів навчання, мотивації до навчально-дослідної, 

інтелектуальної й творчої діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу та 

формуванню предметних компетентностей, водночас, створюючи відповідні 

умови для розвитку професійного навчання. 

            У березні 2019 року успішно реалізовано проект «Капітальний ремонт. 

Облаштування смуги перешкод Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. 

І.Г. Боровенського вул. Покровська, 81 в м. Решетилівка Полтавської області» 

вартістю близько 300 тис. грн. 

            У 2018 році розпочалась  реалізація проекту «Капітальний ремонт тиру 

Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського вул. 

Покровська, 81 в м. Решетилівка Полтавської області» вартістю 210 тис. грн. 

         У березні 2019 року у ліцеї успішно завершено реалізацію проекту 

«Капітальний ремонт гуртожитку № 1 ДНЗ «Решетилівський професійний 

аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського» по вул. Покровській, 81 м. Решетилівка». 

Для реалізації проекту рішенням сесій Полтавської обласної ради від 22.12.2017р., 

12.07.2018р. та 19.10.2018р. було виділено кошти загальною сумою 23 млн. 

гривень. 

       Реконструйований гуртожиток секційного типу №1 буде використовуватися 

для проживання іногородніх учнів, кількість яких становить близько 60% від 

загальної кількості учнівського контингенту. Серед них діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених, багатодітних та 

неповних сімей, діти учасників бойових дій, діти-інваліди. Для всіх мешканців 

гуртожитку проживання безкоштовне, забезпечується  захист їх соціально-

економічних прав і гарантій.  

       Гуртожиток облаштований сучасними умебльованими кімнатами для 2 і 3 осіб, 

туалетами, душовими, кухнями, кімнатами відпочинку і самопідготовки, кімнатою-

ізолятором. Приміщення гуртожитку доступне для маломобільних груп населення, 

забезпечене кнопкою виклику та санітарною кімнатою. З метою охорони 



правопорядку, життя і здоров’я дітей гуртожиток оснащений системою 

відеонагляду, яка складається з вуличних і внутрішніх камер, записуючого 

пристрою відеореєстратора та монітора. 

Багато уваги приділяється позаурочній роботі серед мешканців гуртожитку, 

організації змістовного дозвілля вихованців, розкриттю їх творчих здібностей, 

залученню основної маси молоді до участі у різнопланових заходах. У позаурочний 

час для мешканців гуртожитку організовується самопідготовка, додаткові заняття, 

працюють гуртки, спортивні секції.  

        Гуртожиток на 100% забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим 

персоналом, працює психолог та медичний працівник.  

        Для підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників  за 

звітний період було придбано нове обладнання за рахунок спонсорських коштів та 

спеціального фонду:  

- у майстерню зварників придбано 6 костюмів зварника, 5 пар рукавиць, 

рулетку на загальну суму 5693 грн.;  

- проведений поточний ремонт у кабінеті електротехніки: поклеєні шпалери, 

пофарбована стеля, встановлені нові двері; 

- проведено поточний ремонт кабінету інформатики, придбано матеріалів на 

суму 25602,52 грн.; 

- у лабораторію кухарів, кондитерів придбано електроплиту, гриль та кухонну 

машину на загальну суму 19050 грн., інструменти та посуд на суму 4418 грн., 

матеріали для поточного ремонту на суму 6933 грн., спецодяг на суму 2590 грн., а 

також сировину для підготовки конкурсів фахової майстерності і виставок на суму 

3680 грн. -  все це за рахунок коштів, які надійшли з виробничої діяльності під час 

роботи учнівського кафе; 

- у кабінеті фізики проведений поточний ремонт, придбано шпалери, МДФ-

куточки, стіл учительський, стіл демонстраційний, шафу, лінолеум на загальну 

суму 16027 грн.; 

- у новому учнівському гуртожитку облаштовано лабораторію пекарів-

кондитерів, встановлено 2 нові тістомісильні машини, розстійну шафу, мийки, 

витяжки, меблі для зберігання обладнання та інструментів, обладнано робочі місця 

для учнів. Окремо обладнано  кімнату для проведення вступних інструктажів, яка 

оснащена сучасними меблями та дошкою; 

- у кабінет математики проведено інтернет, встановлено розетки під техніку; 

- у кабінетах сільськогосподарських машин та будови тракторів і автомобілів 

оновлено 30 парт, та 60 стільців на загальну суму 21000 грн.; 

- у кабінет психолога придбано круглий розсувний стіл та встановлено нові 

двері; 

- виконано поточний ремонт у кімнаті майстрів та кабінеті старшого майстра, 

а саме: поклеєні шпалери, зроблена стеля з гіпсокартону, встановлені нові 

світодіодні світильники, постелений лінолеум, встановлені двоє нових дверей, 

придбані жалюзі на всі вікна та 8 нових письмових столів; 

- за бюджетні кошти придбано у методичний кабінет нові стільці, у бібліотеку 

новий принтер, столи, стільці, облаштовано робоче місце бібліотекаря новим 

комп’ютерним столом. Також за бюджетні кошти придбані дверні блоки, дві 

електроплити, лінолеум, рогожка. Загалом на ці матеріали і обладнання витрачено 

бюджетних коштів 191414 грн.  



        Крім того, за бюджетні кошти в їдальні ліцею встановлено обладнання для 

очистки води вартістю 100000 грн. та облаштовано центральний корпус і територію 

ліцею системою відео нагляду вартістю 197295 грн.         

        За рахунок спецкоштів виконуються роботи з оновлення та ремонту техніки, 

облаштування території виробничої бази і поля учгоспу, а саме:  

- придбано нову фрезу роторну для обробітку садово-ягідних насаджень за 

рахунок спец коштів вартістю 39857 грн.; 

- власними силами переобладнано оприскувач ОП-800 для роботи в 

насадженнях плодово-ягідних культур; 

- на полі учгоспу облаштовано ще одну свердловину, яка дала змогу 

покращити якість поливу плодово-ягідних культур; 

- зроблено капітальний ремонт двигуна та електрообладнання учбового 

автомобіля ГАЗ-53 та капітальний ремонт кузова та електрообладнання 

учбового автомобіля ГАЗ-52; 

- придбано за рахунок спецкоштів 2 акумулятори на учбові трактори 

загальною сумою 8000 грн; 

- відремонтовано гідросистему із заміною гідророзподільника, ремонт головки 

двигуна, електрообладнання трактора  МТЗ-100;  

- зроблено ремонт коробки передач та заднього мосту трактора ЮМЗ-6; 

- проведено заміну резини причепа ПТС-4. 

Всього на запасні частини для ремонту техніки використано 36771 грн. 

позабюджетних надходжень. 

      За рахунок спецкоштів виконуються також господарські роботи, закупляються 

інструменти і обладнання для покращення функціонування будівель і споруд 

навчального закладу, зокрема: 

- зроблений капітальний ремонт актового залу; 

- розпочато підготовчі роботи для ремонту музею; 

- облаштований навіс над східцями до центрального входу учбового корпусу; 

- виконано реконструкцію та ремонт коридору до актового залу, встановлено 

нові вхідні двері до входу в корпус №2; 

- закуплено тканину та 30 комплектів постільної білизни для учнівського 

гуртожитку на суму 10650 грн. 

      Загалом на господарчі товари для ремонтних робіт використано 162918 грн. 

позабюджетних надходжень. 

       Значна робота проведена на полях учгоспу, зокрема, восени проведено 

обробіток грунту на площі 32 га та якісно проведено посів озимої пшениці на площі 

16 га, що було передумовою  якісної перезимівлі озимого клину. 

      Навесні проведено підживлення аміачною селітрою з розрахунку 120 кг/га та 

виконано боронування важкими боронами з метою рихлення грунту. 

      У фазі кущення посіви обробили хімічними засобами для боротьби з бур’янами. 

Жорстку корективу у формуванні врожаю внесла аномальна спека другої декади 

червня. 

      В травні на площі 16 га посіяно з внесенням мінеральних добрив кукурудзу на 

зерно. Насіння закупили не дороге, вітчизняної селекції, але якісне із 

перспективних гібридів. Вчасно і якісно проведено боротьбу з бур’янами і на даний 

час посів знаходиться в доброму стані. На придбання насіння та мінеральних 

добрив витрачено 76800 грн. позабюджетних надходжень. 



    Протягом тогорічного і поточного сезону проводяться планові роботи в плодово-

ягідних насадженнях: 

- обрізка; 

- боротьба з хворобами та шкідниками; 

- обробіток міжрядь; 

- збирання врожаю 

Так як плодово-ягідні культури набувають зрілого віку, то з кожним роком 

потребують більше уваги та працелюбних людських рук. 

 

12. Фінасово - господарська та комерційна діяльність 
 Протягом звітного періоду ліцей здійснював фінансову діяльність на 

нормативній основі за рахунок коштів обласного бюджету, а також додаткових 

джерел фінансування відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів.  

Усі видатки та надходження, що включені до кошторису, обґрунтовані і 

підтверджені відповідними розрахунками за кожним кодом економічної 

класифікації видатків. 

Отримані бюджетні асигнування використовуються в повному обсязі та за їх 

економічним призначенням відповідно до затвердженого кошторису. Усі учні 

навчаються за державним замовленням. 

Стипендія учням та заробітна плата працівникам ліцею виплачуються 

своєчасно і в повному обсязі та відповідно до термінів, установлених колективним 

договором. Заборгованості із заробітної плати та стипендії немає. Проводиться 

матеріальне стимулювання працівників – надбавки, преміювання, допомога на 

оздровлення, щорічна винагорода, коригування відпускних.  

        Комунальні послуги частково погашаються за рахунок спеціального фонду. 

        Крім фінансування з бюджету, ліцей має власні надходження. Вимоги щодо їх 

утворення та напрями використання регламентуються постановою Кабінету 

міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 (із змінами та доповненнями) і 

здійснюються відповідно до статутної діяльності ліцею та нормативних 

документів. Спеціальний фонд ліцею сформовано за рахунок благодійних внесків, 

виробничої діяльності, надходження коштів за послуги населенню та організаціям 

та за рахунок іншої господарської діяльності. 

 

Колектив  ліцею  постійно   працює  над  залученням додаткових  джерел  

фінансування.  

Надходження позабюджетних коштів за 2018 – 2019 роки: 

Види надходжень 
Сума, грн 

2018 2019 Разом 

Навчально-виробнича діяльність 18620 384137 402757 

Виробництво і реалізація продукції рослинництва 15000 254079 269079 

Навчальне кафе, харчування  3620 130058 133678 

Освітянські послуги 248147 165319 413466 

Навчання безробітних від ЦЗ 237883 148456 386339 

Навчання фізичних осіб (платні курси) 10264 16863 27127 

Платні послуги організаціям та населенню 86500 164146 250646 

Тимчасове проживання 72300 50046 122346 

Використання приміщень 14200 114100 128300 

Спонсорські надходження 27515 131440 158955 

Разом надходжень 380782 845042 1225824 



 

          Перехід до інтенсивного розвитку економіки неможливий без подальшого 

розвитку власної навчально-виробничої діяльності, яка крім одержаних прибутків, 

сприяє якісній організації виробничого навчання, забезпеченню учнів роботою, 

закріпленню у них професійних трудових навичок. Незважаючи на нелегкий 

економічний стан, виробниче навчання в ліцеї проводиться згідно з навчальними 

планами та програмами, в процесі якого випускається корисна продукція, 

здійснюються додаткові грошові надходження. За рахунок цих коштів 

здійснюються заходи щодо зміцнення матеріальної бази професій, ремонту 

техніки, придбання паливно-мастильних матеріалів, впровадження в навчальний 

процес інноваційних технологій,  комп’ютерної техніки, частково оплачуються 

комунальні платежі за спожиту теплову та електроенергію, водопостачання, 

своєчасно перераховуються податки та внески до бюджету та фондів.   

Усі кошти витрачаються відповідно до затверджених річних кошторисів 

виключно на потреби ліцею, головні з яких – навчальна та господарська діяльність. 

 

13. Ефективне використання та збереження державного майна 

     Ліцей  має   в  своєму  розпорядженні  навчальний  комплекс , до  складу  якого  

входить :  

- навчальний корпус №1,  загальна площа 1629,8 кв.м з пристосованим 

спортивним  залом, учбовими  кабінетами, лабораторіями, майстернями та 

навчальним кафе; 

- навчальний  корпус № 2, загальна площа 1154,8 кв.м з актовим залом, 

бібліотекою, музеєм, кафетерієм, танцювальним залом, навчальними кабінетами та 

лабораторіями; 

- навчальний корпус №3 загальна площа 2162, 2 кв.м з адміністративними 

кабінетами, медпунктом, навчальними кабінетами, лабораторіями та майстернями;  

- їдальня, загальна площа 900,3 кв.м, проектна потужність 196 місць; 

- котельня, загальна площа 201,3 кв.м; 

- насосна, загальна площа 29,1 кв.м; 

- гуртожиток №1, загальна площа 2435,6 кв.м, житлова площа 896,6 кв.м, 

проектна потужність 170 місць; 

- гуртожиток №2, загальна площа 2429,8 кв.м, житлова площа 928,9 кв.м, 

проектна потужність 150 місць; 

- навчально-виробничі майстерні, загальна площа 11527 кв.м, проектна 

потужність 210 місць; 

- майданчик для зберігання техніки, автотрактородром.  

Проектна потужність навчального закладу – 540 місць.  Навчальна площа на одного 

учня складає  11,1 м2 

Матеріальна база підготовки з професій налічує:  

- кабінетів профтехциклу – 12; 

- комп’ютерної техніки – 1; 

- лабораторій – 9; 

- навчально-виробничих майстерень – 3; 

- кабінетів загальноосвітнього циклу – 10. 

 В ліцеї є в наявності трактори, автомобілі, сільськогосподарська техніка та 

обладнання, металообробні верстати, електрозварювальні апарати, обладнання для 

ремонту техніки, 83 комп’ютери, 5 мультимедійних проекторів, комплект 



навчального обладнання для STEM кабінету, комплект навчального обладнання 

для демонстрацій та практичного навчання, комплект обладнання для оснащення 

навчальних закладів освіти засобами навчання, навчальний кабінет з 

інтерактивними засобами навчання. 

Приміщення і споруди  ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів та 

санітарних норм і експлуатуються згідно вимог охорони праці, правил пожежної 

безпеки і санітарно - гігієнічних норм. Системи тепло-, водо-, електропостачання 

функціонують без збоїв. У ліцеї діє система контролю за використанням та 

збереженням державного майна. Щорічно проходить інвентаризація товарно - 

матеріальних цінностей. Майно використовується за призначенням для 

навчальних, виробничих та виховних цілей. 

 

13. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та 

забезпечення умов праці педагогічних працівників. Дотримання умов 

колективного договору 

Згідно нормативно-правових актів педагогічним  працівникам ліцею: 

- були встановлені тарифні розряди згідно їх кваліфікації; 

- надавалась щорічна оплачувана відпустка; 

- виплачувались надбавки за вислугу років; 

- надавалась допомога на оздоровлення; 

- надавалася щорічна винагорода за сумлінну працю; 

- при потребі відпустки надавались на період санаторно-курортного лікування; 

- встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами, майстернями, 

класне керівництво та перевірку зошитів; 

- оплачувались консультації до ЗНО; 

- виплачується надбавка за престижність; 

- проводиться корегування відпускних. 

      Колективний договір прийнятий 25.11.2015 р. (протокол № 4)  на зборах 

трудового колективу Державного навчального закладу «Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського»терміном на 5 років та 

зареєстрований Рішенням виконкому Решетилівської селищної ради № 6 від 

28.01.2016 року. 

Усі вимоги, передбачені пунктами колективного договору виконувались, як зі 

сторони адміністрації, так і зі сторони профкому, а саме: 

- забезпечується зайнятість працівників; 

- надаються відпустки працівникам (основні та додаткові); 

- згідно колективної угоди надавалась матеріальна допомога на поховання 

близьких, до ювілеїв, на лікування; 

- вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, посадових 

окладів, доплати та надбавки; 

- проводиться доплата за шкідливі умови праці техпрацівникам та  нічні 

сторожам і нічним черговим; 

- створені здорові та безпечні умови праці; 

- проводились заходи щодо забезпечення житлово-побутового, культурного та 

медичного обслуговування. 

 

14. Стан виконавської дисципліни 



Звіти, інформаційні довідки до Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації надаються вчасно, у визначені терміни. Виконання доручень 

Департаменту освіти і науки  знаходиться під постійним контролем директора. 

Управлінські рішення, накази, розпорядження за змістом не суперечать 

Статуту ліцею, законодавчим актам України, розпорядженням обласних та 

районних органів виконавчої влади. Зміст наказів, розпоряджень доводиться до 

відома працівників усно та шляхом розміщення на інформаційних стендах. 

Усі нормативно-розпорядчі документи, що надходять до ліцею, реєструються 

в журналі відповідно до номенклатури справ навчального закладу; вони 

вивчаються, тиражуються, розподіляються для ознайомлення, вивчення та 

впровадження, дублюються наказом директора, вносяться до бази наявних у ліцеї 

нормативно - розпорядчих документів. Контроль за виконанням вимог нормативно 

- розпорядчих документів, дотриманням термінів їх виконання в ліцеї достатній. 

              Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва навчального закладу  

більш близький до демократичного. Більшість рішень приймалися колегіально з 

урахуванням думки колективу й інтересів справи. 

 

15. Основні напрямки подальшого розвитку навчального закладу 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); 

- облаштування даху над входом у їдальню; 

- завершення робіт по відновленню тиру з метою підвищення якості військово-

патріотичного виховання молоді; 

- продовження заміни вікон у навчальному корпусі; 

- реконструкція музейної кімнати 

         Поряд з цими важливими напрямками роботи адміністрація ліцею ставить 

перед собою і колективом інші довгострокові амбітні завдання, які дадуть змогу 

нашому закладу освіти стати сучасним інноваційним центром професійної 

підготовки молоді не тільки в нашому регіоні, а й за його межами. Ви знаєте, що 17 

грудня 2018 року підписана Угода між Україною та Європейською Комісією про 

фінансування Програми «ЕП48кі1І8: Кращі навички для сучасної України». У 

рамках Програми  заплановано створення центрів професійної досконалості - 

сучасних інноваційних закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

забезпечуватимуть: навчання за гнучкими програмами для усіх вікових категорій; 

створення та функціонування кваліфікаційних центрів для підтвердження 

результатів формальної, неформальної та інформальної освіти; формування 



сучасного освітнього середовища та інформаційно- комунікативного простору 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

       Для створення центрів професійної досконалості узгоджено перелік 

пріоритетних професій, який включає в себе ряд професій, за якими ми також 

готуємо робітничі кадри.. 

        Відбір областей і закладів для створення ЦПД відбуватиметься на основі 

відкритого конкурсу, оголошеного Міністерством освіти і науки України, 

відповідно до Умов відбору областей для реалізації проектів створення Центрів 

професійної досконалості, розроблених спільно з групою міжнародних експертів. 

Відбір проводитиметься у два етапи - спершу обиратимуться області відповідно до 

поданих ними заявок, потім - заклади професійної (професійно-технічної) освіти. 

Наш навчальний заклад обов’язково візьме участь у цьому конкурсі. Для цього ми 

вже ведемо відповідну роботу, розробляємо стратегічний проект з 

характеристикою та описом потенціалу закладу, обгрунтовуємо потребу у 

створенні такого центру на базі нашого ліцею з огляду перспективи розвитку 

самого закладу та бачення очікуваного ефекту від його створення на соціально-

економічний розвиток регіону, на збільшення зайнятості населення в області та 

розбудову соціальної інфраструктури. 

        Важливим також залишається оновлення змісту освіти. Міністерство освіти і 

науки України продовжує оновлювати професійно-технічну освіту, впроваджуючи 

державні стандарти з конкретних робітничих професій на модульно-

компетентнісній основі. Наш ліцей вже на 90% перейшов на реалізацію навчальних 

планів і програм, складених за стандартами на модульно-компетентнісній основі. 

Наше завдання і надалі об’єднувати зусилля з підприємствами та організаціями у 

напрямку системного, конструктивного та взаємовигідного співробітництва для 

забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів, залучення додаткових 

ресурсів для розвитку професійної освіти та її орієнтації  на сучасні технічні й 

технологічні умови. 

        Вже в цьому навчальному році ми поставили перед собою завдання щодо 

впровадження елементів дуальної форми навчання, враховуючи що це завдання 

включено до «Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 

роки» у галузі профосвіти. Це більш гнучка та сучасна форма професійного 

навчання, яка передбачає тісну взаємодію освітньої та виробничої сфер з 

підготовки кваліфікованих кадрів певної професії. Основне завдання дуальної 

форми навчання – це подолання розриву між теорією і практикою, підготовка 

кадрів відповідно до реальних економічних умов та вимог конкретних 

роботодавців. Вона передбачає збільшення практичних годин (30% теорії та 70% - 

практики), залучення у якості викладачів інструкторів безпосередньо з виробництв, 

упровадження навчання за блочно-модульним принципом (вивчення теми у закладі 

освіти – її закріплення на практиці на базі підприємства), адаптація системи 

оцінювання до умов і вимог реального виробництва. 

      Ліцей бере участь у дослідно-експериментальній роботі з теми науково-

дослідної роботи «Методичні засади впровадження елементів дуальної форми 

навчання в професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників 

будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського 

харчування» (РК 0119U001097) лабораторії технологій професійного навчання 

Інституту ПТО НАПН України на базі державного навчального закладу 

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



        Завдання експерименту: 

1. Розробити нормативно-правове та організаційне забезпечення експерименту, 

план діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту. 

2. Розробити та затвердити в ЗП(ПТ)О Положення про експериментальну 

діяльність. 

3. З’ясувати стан дослідженості проблеми, вивчити досвід професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти та 

виявити її особливості для професії «Садовод». 

4. Розробити методику здійснення експериментальної діяльності. 

5. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О за дуальною формою здобуття 

освіти. 

6. Визначити критерії, показники та рівні сформованості готовності педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О та наставників підприємств до організації і здійснення 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою 

здобуття освіти. 

7. Здійснити дослідно-експериментальну перевірку організаційно-педагогічних 

умов професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у ЗП(ПТ)О за 

дуальною формою здобуття освіти. 

8. Підготувати та впровадити методичні рекомендації щодо організації професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 

освіти на засадах компетентнісного підходу. 

       Уже сьогодні розпочалась робота над реалізацією цього експерименту 

всеукраїнського рівня. Відповідно до затвердженої МОН України Програми 

експерименту протягом літа необхідно: 

1. Вивчити стан  дослідженості проблеми (організація професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання) в науково-

педагогічній літературі, в освітньому законодавстві, в практичній діяльності 

закладів професійної освіти. 

2. Описати процедуру впровадження елементів дуальної форми навчання у нашому 

закладі освіти (виокремити наявні проблеми, що потребують вирішення). Як 

здійснюються: відбір підприємств-партнерів, як визначаються права і обов’язки 

сторін (функції майстрів виробничого навчання, наставників на підприємствах 

тощо), які особливі умови організації навчання створюються (графіки/розклад 

теоретичного/виробничого навчання; договори про здійснення оплати; документи 

з дотримання безпеки праці; як оцінюються результати навчальної діяльності учнів 

за умов дуальної форми навчання та ін.). 

3. Підготувати до підписання договори з підприємствами про співпрацю щодо 

впровадження дуальної форми навчання. 

4. Підготувати дані матеріали на 26 серпня (для обговорення на вебінарі). 

Педагогічні працівники з числа робочої групи будуть вести збір матеріалів по 

кожному з вищевикладених завдань та їх узагальнення для виступу на вебінарі. 

      Сьогодення вимагає від нас підготувати  конкурентноспроможного 

робітника, готового до дорослого життя, який орієнтується у сучасному 

суспільстві, швидко реагує на вимоги часу, ефективно і успішно самореалізується 

після закінчення навчального закладу.  

          Таким чином, стратегія розвитку навчального закладу сьогодні має бути 

інноваційною та  базуватися на результатах попиту та пропозиції регіонального 



ринку праці у робітничих кадрах. Тому, на сьогодні, надзвичайно важливим 

аспектом є ведення  діалогу між навчальними закладами системи П(ПТ)О, 

роботодавцями,  владою та громадськістю, зокрема, через обговорення 

перспективного розвитку професійно-технічної освіти. 

       Все це можливо і під силу виконати тільки при підтримці та згуртованій 

відповідальній роботі всього колективу.  

 

 

     Директор ліцею ____________________ Н.П.Спільна 
 


