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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 35 років 

навчальним закладом випущено 6179 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 професійну (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  закладу 

освіти. 

      Ліцей здійснює навчальну діяльність згідно з  ліцензією та свідоцтвом про 

атестацію (термін дії свідоцтва до 06.07.2022 року). Освітній 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 2120 року).  

     Загальна кількість ліцензованих професій на початок року складала – 19 (73%). 

У цьому навчальному році атестаційній експертизі підлягали 8 професій. 

22.06.2021 на засіданні Державної акредитаційної комісії МОН ліцей успішно 

пройшов атестацію. Відповідно відсоток атестованих професій склав 84,6%.  На 

даний час 313 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» 

        А також 14 учнів навчаються за професією «Садовод» за дуальною формою 

навчання. 

        Станом на 01.11.2020 року контингент учнів складав 373 особи, в т.ч. з 

отриманням повної загальної середньої освіти 264 учні (термін навчання 3 роки)  і 

учні, які навчаються на базі повної загальної  середньої освіти  95 осіб (термін 

навчання 1,5 року) та за професією «Садовод» за дуальною формою навчання у 

кількості 14 осіб (термін навчання 1 рік). 

       На 01.11.2020 р. зараховано 163 чол. з числа випускників шкіл, що становить 

121 % від плану набору. Всього в ліцеї 17 навчальних груп. Ведеться клопітка 

профорієнтаційна робота.  



 

  

1. Виконання обсягів регіонального 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: 

№ 

з/п 
Назва професії 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

прийому 

Вид 

підготовки 

Кіль-

кість 
груп 

Кількість 

учнів 

Термін 

навчання 

1 7233 Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 
8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  виробництва 

(категорія А1, А2, С1) 

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорія С) 

60 ППП 3 1 курс-25 

2 курс-19 

3 курс-20 
------------   

64 учні 

3 роки 

СТПУ 

2 7412 Пекар 

8229 Лаборант хіміко-
бактеріологічного аналізу 

60 ППП 3 1 курс-28 

2 курс-23 
3 курс-20 

------------   

71 учень 

3 роки 

СТПУ 

3 5122 Кухар 
7412 Кондитер  

 

60 ППП 3 1 курс-26 
2 курс-29 

3 курс-25 

------------   
63 учні 

3 роки 
СТПУ 

2 1 курс-26 

2 курс-25 

------------   
51 учень 

1,5 року 

ТУ 

4 7212 Електрозварник ручного 

зварювання 

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорія С) 

 

60 ППП 3 1 курс-20 

2 курс-20 

3 курс-23 
------------   

63 учні 

3 роки 

СТПУ 

2 1 курс-27 
2 курс-17 

------------   

44 учні 

1,5 року 
ТУ 

5 6112 Садовод 20 ППП 1 1 курс-14 1 рік 
ТУ 

 Всього:    370  

 

         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 регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів у 2020-2021 навчальному році є укладені двосторонні договори 

між ліцеєм та основними замовниками робітничих кадрів, зокрема, ТОВ 

«Агротехсервіс», ФОП «Барабаш І.В.» (Решетилівський хлібзавод), ФГ «Мовчана 

Г.М.», СТОВ «Говтва», ТОВ «Коновалівка-Агро», ТОВ «Хлібороб», ПП 

«Теплобуд Полтава», ФГ «Темник П.Я.», СФГ «Ранок», ФОП «Лелюк Лідія 



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

«Флінт»), ФГ «Сади Полтавщини»: 

Роки План прийому Прийнято Виконання, % 

2019-2020 н.р. 140 143 102 

2019-2020 н.р.  140 149 106 

2020-2021 н.р. 135 163 121 

Всього: 415 455 110 

       

          Зарахування до ліцею здійснюється  відповідно до Правил прийому учнів 

до ДНЗ ,,Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського“, 

які розроблені на основі Типових правил прийому. Накази про зарахування та 

відрахування здобувачів освіти ведуться і реєструються в книгах наказів про 

контингент учнів, слухачів. Облік особового складу учнів ведеться в поіменних 

книгах обліку особового складу учнів. Книга обліку виданих документів про 

освіту, особові справи учнів відповідають вимогам нормативних документів. 

Вище зазначені книги ведуться відповідно до інструкцій про порядок ведення та 

вимог наказу МОН України від 08.05.2003 р. №278. 

         Загалом, за попередні три роки кількість учнів, які здійснювали навчання за 

регіональним замовленням становить: 2018-2019 н.р. - 333 чол., 2019-2020 н.р. –  

347 чол., 2020-2021 н.р. – 370 чол.  

Формування та збереження контингенту учнів – це основа життєдіяльності 

нашого колективу, тому профорієнтаційна робота проводиться і надалі  буде 

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 8 учнів, 

що складає 2,2 % ( в минулому н.р. 13 учнів - 3,6%) від загального контингенту, а 

саме: 

11 група – 1 учень (Заплоцінський К.О.- за власним бажанням повернувся у 

школу) 

13 група – 1 учень (Марюха І.О. – відрахований за сімейними обставинами) 

14 група – 1 учень (Мазковий В.В. – переведений до Піщанської ЗОШ) 

31 група – 1 учень (Литвин О.В. – переведений до Кобеляцького ПАЛ) 

24 група – 1 учень (Денисов Д.С. – переведений у Калениківський ЗЗСО) 

3 група – 2 учні (Мирошніченко В.К.- вступив до ВНЗ; Вовк І.О. – за власним 

бажанням) 

5 група – 1 учень (Волощенко М.Ю. – за власним бажанням) 

Карантинні обмеження, встановлені у березні 2020 року через пандемію 

COVID-19, призвели до змін у звичному режимі освітнього процесу. Тим не 

менш, це не суттєво вплинуло на усвідомлення спільних цілей педагогами та 

учнями. Постійно відбувалася взаємодія усіх учасників освітнього процесу, 

проводився контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, внаслідок чого 

кількість годин, пропущених учнями без поважних причин, зменшилася, але 

проблема залишається. 



У 2020-2021 н.р. пропущено 1232 години навчального часу (3,3 години на 1 

учня): 

 1108 – з поважних причин (3 години на 1 учня); 

 124 – без поважних причин (0,3 години на 1 учня) 

 
Навчальні 

роки 

Пропуски занять 

Всього З поважних причин Без поважних причин 

2018/2019 1932 

(5,8 год. на 1 учня) 

1732 

(5,2 год. на 1 учня) 

200 

(1,6 год. на 1 учня) 

2019/2020 1940 

(5,4год. на 1 учня) 

1748 

(4,9 год. на 1 учня) 

192 

(0,5 год. на 1 учня) 

2020/2021 1232 

(3,3 год. на 1 учня) 

1108 

(3 год. на 1 учня) 

124 

(0,3 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, % 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування, тракторист-машиніст с/г 
виробництва, водій автотранспортних 

засобів (категорія «С1») 

3 75 80 90 

Пекар, лаборант хіміко-бактеріологічного 
аналізу 

3 86 100 100 

Кухар, кондитер 3 77 69 95 

Кухар, кондитер 1,5 100 100 88 

Електрозварник ручного зварювання, водій 

автотранспортних засобів (категорія «С1») 

3 100 89 87 

Електрозварник ручного зварювання, водій 

автотранспортних засобів (категорія  «С1») 

1,5 82 95 94 

Садовод 1 - 73 86 

Всього по ліцею:  87 88 91 

 

 

      Результати  ДПА (ЗНО) 

 

 

№
 з

/п
 

Назва предмета 

Я
к
іс

ть
 з

н
ан

ь
 

(%
) 

Рівень навчальних досягнень учнів  

кількість учнів / % 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

п
о

 п
р
ед

м
ет

у
 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

у
ч

н
ів

 



початковий середній достатній високий 

1 Англійська мова 0 1/50 1/50 - - 4,5 2 

2 Математика 0 16/73 6/27 - - 2,9 22 

3 Українська мова 4 7/32 14/64 1/4 - 4,0 22 

4 Історія України  48 - 11/52 10/48 - 6,4 21 

5 Біологія 40 1/10 5/50 4/0 - 5,7 10 

6 Географія 27 1/9 7/64 3/27 - 5,5 11 

 

 

4. Показники випуску учнів 

За цей навчальний рік станом на 30.06.2021 року випущено 138 учнів: 124 із 

них отримали дипломи кваліфікованого робітника за інтегрованими професіями,  

дипломи з відзнакою – 6 осіб; 82 учні здобули повну загальну середню освіту та 

отримають свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.  

       Перехідний контингент учнів на кінець звітного періоду - 231 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 2020 році 

працевлаштовані 111 випускників, продовжують навчання 3 випускники, 6 

випускників призвані на службу до ЗСУ, 6 випускників не працевлаштовані (5-

через декретну відпустку, 1 – виїхала на роботу у Польщу). Показник 

працевлаштування становить 88 %. 

       За результатами моніторингу перспективи працевлаштування у 2021 будуть 

працевлаштовані 114 випускників, бажають продовжити навчання у ВНЗ 13 

випускників, не будуть працевлаштовані 11 випускників – через  декретну 

відпустку. Показник працевлаштування буде становити 82,6 %. 

        З питань працевлаштування випускників ліцей співпрацює не тільки з 

роботодавцями, але й з Решетилівським центром зайнятості, а саме: аналізує 

показники кількості незайнятого населення та вакансій з професій, які готує 

ліцей, приймає  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 2021 

рік. 

 

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 професійну 

(професійно-технічну) освіту», «Про 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, технологій дистанційного навчання з метою задоволення вимог 

роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників. 

2. Впровадження елементів дуальної форми навчання.  

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

4. Працевлаштування та укладення договорів на проходження учнями 

виробничої практики на оплачуваних робочих місцях.  

5. Поповнення та оновлення комплексно-методичного забезпечення предметів, 

професій. 

6. Підвищення якості та покращення результативності навчального процесу. 

7. Фахове зростання педагогічних працівників ліцею. 

8. Впровадження інноваційних технологій. 

9. Посилена увага до індивідуальної роботи із учнями. 

10.  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. Освітній 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 23-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 освітнім процесом, який передбачає його 

вивчення й аналіз, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, координацію 

зусиль відповідно до визначених завдань. Контроль є регулятором освітнього 

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 освітнім процесом. 

Постійно проводиться робота по удосконаленню освітнього 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 2020 – 2021 навчальному році проведено 15 засідань педагогічної ради, у 

тому числі шляхом відео-конференції з використання засобів інтернет-зв’язку. 

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.  

      У ліцеї здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль 

навчальних досягнень. Поточний контроль передбачає поурочне опитування 

учнів, проведення контрольних і перевірочних робіт, тематичне оцінювання. 

Проміжний контроль передбачає семестрові заліки, семестрову атестацію, річні 

підсумкові заліки та річну підсумкову атестацію, проміжну (поетапну) 

кваліфікаційну атестацію, індивідуальні завдання учням.  

     Якість навчальних досягнень учнів за звітний період складає зі спеціальних 

предметів 54 %, 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, % 

2018/2019 24,1 76 11 100 

2019/2020 9,8 40 14 100 

2020/2021 8,7 39 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, % 

2018/2019 51 100 85 100 

2019/2020 50 100 87 100 

2020/2021 54 100 86 100 

 



ДПА (у формі ЗНО) 

 60 учнів випускних груп №31, №32, №33, №34, які  не виявили бажання 

проходити ДПА у закладі освіти чи у формі ЗНО звільнено від державної 

підсумкової атестації відповідно до листа МОН України від 27.04.2021 №1/9-218 

,,Про організоване завершення 2020/2021 навчального року та реалізацію Закону 

України ,,Про внесення змін до Розділу ІІ ,,Прикінцеві та перехідні положення“ 

Закону України  ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань 

завершення 2020/2021 навчального року)“, згідно рішення педради ліцею від 

20.05.2021, протокол №14, на підставі письмових заяв здобувачів освіти, які 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році та не планують вступати до закладів вищої освіти. 22 випускники виявили 

бажання здавати ДПА у формі ЗНО та взяли участь у екзаменаційній сесії.  

      Результати  ДПА (ЗНО) 

№
 з

/п
 

Назва предмета 

Я
к
іс

ть
 з

н
ан

ь
 

(%
) 

Рівень навчальних досягнень учнів  

кількість учнів / % 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 п

о
 

п
р

ед
м

ет
у

 

К
іл

ь
к
іс

ть
  
у

ч
н
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початковий середній достатній високий 

1 Англійська мова 0 1/50 1/50 - - 4,5 2 

2 Математика 0 16/73 6/27 - - 2,9 22 

3 Українська мова 4 7/32 14/64 1/4 - 4,0 22 

4 Історія України  48 - 11/52 10/48 - 6,4 21 

5 Біологія 40 1/10 5/50 4/0 - 5,7 10 

6 Географія 27 1/9 7/64 3/27 - 5,5 11 

 

      За результатами аналізу стану організації освітнього процесу можна зробити 

висновок, що ліцей забезпечений правовими актами з питань організації 

навчально-виробничого процесу: робочими навчальними планами і програмами, 

які виконуються в повному обсязі. Навчально-виробничий процес в ліцеї 

здійснюється згідно з планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік і 

відповідає всім його розділам.  

     Разом з тим, слід поліпшити ведення плануючо-контролюючої документації 

(журналів професійно-теоретичної та професійно - практичної підготовки, звітних 

відомостей); своєчасно поповнювати та поновлювати комплексно-методичне 

забезпечення, враховуючи чинні накази МОН України; оновити програми 

виробничої практики з усіх професій з урахуванням регіонального компоненту 

змін, що сталися у певних галузях виробництва. 

 

7. Методична робота та кадрове забезпечення 

          Належна увага приділяється в ліцеї кадровій політиці. У закладі освіти 85 

штатних працівників, спостерігається стабільність кадрового складу. У всіх 

структурних підрозділах і на кожному робочому місці створено належні умови 

праці відповідно до вимог законодавства.  

          Освітній процес здійснює 40 педагогічних працівників, з них  14 викладачів, 

17 майстрів виробничого навчання, 1 вихователь, бібліотекар, психолог. Керівний 

склад ліцею, а саме, директор, 2 заступники директора, методист та керівник 



фізичного виховання також ведуть викладацьку діяльність. 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 – 16 чол.; 

- спеціаліст – 3 чол.; 

Педагогічне звання:  

- «Старший викладач» - 3; 

- «Викладач-методист» - 10; 

- «Майстер виробничого навчання І категорії» - 7;  

- «Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2. 

       Знаком «Відмінник освіти України» нагороджено – 2 чол. 

У 2020-2021 навчальному році заклад освіти, залежно від особливостей 

епідеміологічної ситуації, працював у надзвичайних умовах жорстких 

карантинних заходів. Змішане навчання з використанням  дистанційних 

технологій в умовах ізоляції стало викликом для всіх нас, учнів, батьків. 

Педагогічний колектив  ліцею працював  над реалізацією єдиної методичної 

проблеми: «Розвиток інноваційного освітнього середовища ліцею з метою 

підготовки висококваліфікованих робітників здатних до успішної самореалізації в 

суспільстві». 

Вся робота  методичної служби ліцею була направлена на створення 

сучасного освітнього середовища, розвиток інноваційної професійної 

майстерності педагогів їх цифрової компетентності для забезпечення якісної 

професійної та загальноосвітньої підготовки в умовах реформування освіти та її 

нових викликів. 

За підсумками 2020-2021 навчального року вдалося максимально виконати 

всі заплановані завдання.  

Проведені  заплановані педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, 

теоретичні та практичних семінари, засідання методичних комісій. 

 Працювали школи передового досвіду, школи професійної майстерності, 

проводилися майстер-класи.  

Проводилася робота по оновленню комплектів методичного й дидактичного 

забезпечення освітнього процесу, створювалися електронні контенти уроків.  

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

конкурси професійної майстерності.  

Для проведення ефективної методичної роботи по реалізації завдань у ліцеї 

ефективно працювали  методичні комісії:  

 з підготовки трактористів-машиністів;  

 пекарів, лаборантів ХБА;  

 кухарів, кондитерів;  

 електрозварників ручного зварювання, водіїв;  

 суспільно -  гуманітарних дисциплін;  

 природничо – математичного дисциплін;  

 з виховної роботи.  

У своїй роботі методичні комісії значну увагу приділяли питанням розробки 

навчальних планів і програм, удосконаленню навчально-матеріальної бази, 

підвищенню якості підготовки робітничих кадрів шляхом впровадження 

інноваційних технологій, впровадженню і використанню інформаційно-



комунікаційних технологій в організації змішаного навчання, вивченню 

передового педагогічного та виробничого досвіду, самоосвіті,  визначенню змісту, 

форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

У методичному кабінеті проводилися індивідуальні та колективні форми 

методичної роботи з педагогічними працівниками, організовувалися постійно 

діючі і тимчасові виставки з метою поширення та використання передового 

досвіду та пропагування результатів діяльності ліцею, надавалися консультації; 

приділялася велика увага пропаганді самоосвіти, як одному із шляхів підвищення 

професійної майстерності педагогів ліцею.  

Традиційні форми методичної роботи  наповнювалися новим змістом, 

впроваджувалися інноваційні форми роботи, які  відповідають вимогам часу, та 

викликам  сьогодення. 

Здійснювався методичний супровід: 

 організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного та змішаного навчання в умовах карантину; 

 впровадження Державних стандартів на компетентнісному підході; 

  методичний супровід реалізації STEM-орієнтованого підходу до 

навчання на засадах особистісно-зорієнтованого, діяльнісного і 

компетентнісного підходів з природничо-математичних та 

гуманітарних дисциплін;  

 методичний супровід впровадження елементів дуальної форми 

навчання у освітній процес з професії «Садовод»; Ліцей бере участь у 

всеукраїнському експерименті з упровадження елементів дуальної 

форми здобуття освіти за професією «Садовод» з 2019 року 

відповідно до наказу МОН. Науковий керівник експерименту 

заступник директора з наукової роботи Інституту ПТО Нац. академії 

пед. наук України - Кулалаєва Н. В. 

 методичний супровід розвитку інформаційно-цифрових 

компетентностей педагогів у контексті діджиталізації. 

У 2020 - 2021 проводилася велика робота у рамках Програми 

Європейського Союзу «EU4Skills»: Кращі навички для сучасної України». 

З 2018 року ліцей є одним із трьох пілотних закладів професійної освіти 

Полтавської області та 20-и закладів із 10 областей України), де реалізується 

спільна програма Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, 

Фінляндії, Польщі та Естонії «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» 

Програма підтримує реформу професійно-технічної освіти в Україні з метою 

зробити навчання таким, щоб воно відповідало вимогам ринку праці та 

допомагало молоді та дорослим реалізувати власний потенціал. 

Програма має три складові компоненти:  

 «Підвищення ефективності реформи професійно-технічної освіти»,  

 «Покращення якості, привабливості профосвіти та збільшення її 

відповідності потребам ринку праці» 

 та «Модернізація інфраструктури та обладнання». 

Згідно плану реалізації Проєкту EU4Skills у цьому навчальному році 

здійснені наступні заходи: 

1. Проведено модернізацію вебсайту з наданням Безкоштовно  шаблону 

нового сайту.  Цю активність підтримало Міністерство освіти і науки 

України у модернізації вебсайтів закладів профтехосвіти. Сучасні, 



структуровані сайти – важливий інструмент, який допоможе залучити 

більшу кількість учнів, налагодити ефективне інформування та співпрацю 

з підприємствами-роботодавцями, а також покращить імідж закладів 

профтехосвіти загалом. Окрім того, оновлений сайт стане зручною 

платформою для організації дистанційного навчання в умовах пандемії 

COVID-19». 

2. 35 педагогів ліцею успішно пройшли онлайн-навчання для педагогічних 

працівників з покращення рівня цифрових компетентностей. Під час 

онлайн-занять було обговорено широкомасштабне впровадження онлайн-

технологій, ґрунтовні зміни у підходах до організації змішаного навчання 

в закладах освіти.  

3. У жовтні-листопаді 2020 року ліцей отримав 24 ноутбуки, принтер, 

проектор, сервер. Це обладнання стало значною підтримкою у вирішенні 

проблем організації освітнього процесу під час пандемії COVID-19. 

4. Взяли участь у дослідженні потреб ринку праці. Узгоджено список  

роботодавців, з якими  запланована  співпраця у 2021 році. 

5. Взяли участь у  опитуванні педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та працівників навчально (науково) - 

методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти України щодо 

викликів та перспектив дистанційного та змішаного навчання. 

6. Проведено розгортання ліцензії Microsoft Office 365 A1. Усі педагогічні 

працівники створили свої облікові записи. 

7. У рамках  Програми ЄС «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» 

проводиться робота з підвищення кваліфікації керівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, їх заступників та педагогічних 

працівників.  

8. У травні 2021 року підписано Меморандум з метою об’єднання зусиль 

Сторін задля модернізації інфраструктури ДНЗ «Решетилівський ПАЛ 

імені І.Г. Боровенського» у рамках реалізації фінансованого 

Європейським Союзом через Німецький банк розвитку KfW проєкту 

«EU4Skills: Модернізація інфраструктури системи професійно-технічної 

освіти в Україні». (Предметом співпраці за цим Меморандумом є 

підготовка та впровадження субпроєкту, метою якого є модернізація 

інфраструктури ДНЗ «Решетилівський ПАЛ імені І.Г. Боровенського». 

Навчання в умовах карантину  

Сьогодні ми вчимося жити в новій реальності, спричиненій пандемією 

COVID-19.  Карантин – це не лише криза, а й  період нових можливостей, 

розвитку та досвіду для педагогічного колективу.  

Ми разом долали період страху і паніки, разом оволоділи новими методами 

роботи, розвивали цифрову компетентність та навчалися підтримувати один 

одного.  

Станом на 1.09.2020 року для організації освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину  було обрано ресурс  Google Клас середовища Google 

Workspace (ex. G Suite). Єдиною електронною платформою для дистанційного 

навчання визначено  комплекс Google додатків (Google Клас, Google Диск, пошта 

Gmail і т.д.). Проведено офіційну реєстрацію у GSuite з отриманням  домену 

rpal.ukr.education. Викладачі та майстри виробничого навчання створили Google 

Класи з навчальних предметів.  



У грудні  2020 року,  за підтримки Програми “EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України” проведено роботу по розгортанню Microsoft Office 365 A1 та 

організації освітньої діяльності за допомогою програм Microsoft Office 365 та 

Teams.   

 Відповідальним адміністратором за розгортання ліцензії Microsoft Office 365 

A1 у закладі освіти  є  викладач  Мотузко Г.В.  Про реалізацію програми 

„EU4Skills: Кращі навички для сучасної України” та навчальні інструменти 

Мicrosoft в освітній цифровізації ДНЗ „Решетилівський професійний аграрний 

ліцей імені І.Г. Боровенського” Галина Василівна доповіла на робочій нараді 

„Підсумки розгортання ліцензії Microsoft Office 365 A1 серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області”, яку провів 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Полтавській області 

спільно з Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

Методичною службою ліцею організовувалися та проводилися для 

педагогічних працівників навчання і індивідуальні консультації щодо 

використання сервісів Google та Microsoft в освітньому процесі. 

Організовувалася робота педагогів по наповненню електронним контентом 

уроків за дистанційними технологіями. 

Викладачі і майстри виробничого навчання проводили уроки в синхронному 

та асинхронному режимі, створювали електронний контент навчальних предметів.  

Змішаний формат навчання дозволив ефективно здійснити професійну-

практичну  підготовку: практику, виробниче навчання організовувати очно з 

дотриманням карантинних вимог, теоретичне навчання здійснювати з 

використанням дистанційних технологій.   

В умовах карантину педагоги ліцею були в постійному пошуку 

інтенсифікації комунікації між учнями та викладачами і майстрами виробничого 

навчання, їх мотивації, творчого підходу до навчання, зацікавленості в 

результатах навчання та впровадження «педагогіки успіху".  

Особливу активність у цьому напрямі роботи слід відмітити роботу 

методичної комісії з підготовки пекарів, лаборантів ХБА, які зуміли зацікавити 

учнів і в  онлайн-режимі провести конкурс професійної майстерності у 12 

номінаціях. 

В умовах карантину, у режимі онлайн на платформі Google Meet була 

проведена державна кваліфікаційна атестація та здійснено випуск здобувачів 

освіти з професії «Кухар, кондитер». Випускники підготували пробні роботи 

відповідно до обраної теми дипломної роботи, виконали їх фото, 

продемонструвавши свої знання, які отримали в процесі теоретичної та 

практичної підготовки.  

Нам вдалося успішно завершити навчальний рік. 

Адміністрація ліцею регулярно проводила індивідуальні консультації з 

викладачами та майстрами виробничого навчання із організації ефективного 

освітнього процесу за змішаною формою навчання. 

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.  



Важливими чинниками  для успішної роботи стали: 

 висока вмотивованість викладачів та майстрів в/н до самовдосконалення, 

оволодіння цифровими технологіями; 

 готовність викладачів і майстрів в/н до впровадження змішаного 

навчання з технологіями дистанційного навчання; 

 вміння підготувати якісний контент до уроків: навчальні матеріали, 

презентації, відеоматеріали, електронні посібники, тощо; 

 налагодження ефективної взаємодії із учнями під час змішаного 

навчання. 

 

Педагоги ліцею ділилися власним досвідом роботи та презентували роботу 

закладу освіти на обласному та Всеукраїнському рівні. 

Спільна Н.П. взяла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції з теми «Інноваційна діяльність як успішна складова стратегії 

ефективного розвитку ДНЗ ,,Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І.Г.Боровенського“. 

Болбат С.Ю., Мотузко П.В. взяли участь у Регіональному науково-практичному 

семінарі «Упровадження сучасних освітніх практик в процесі підготовки 

кваліфікованих робітників», який відбувся в онлайн-режимі на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України з тем: «Особливості організації професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників аграрної галузі за дуальною 

формою здобуття освіти на засадах компетентнісного підходу» та «Створення 

електронного контенту до уроків професійної підготовки зварників в умовах 

дистанційного навчання». 

Спільна Н.П., Болбат С.Ю., Рафальська Р.І. члени творчої групи з 

всеукраїнського експерименту з впровадження дуальної форми навчання з 

професії «Садовод» взяли участь у навчанні онлайн-тренінгу Національної 

академії педагогічних наук України «Організація професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою навчання». 

Рафальська Р.І.  презентувала досвід методичної роби ліцею  на Марафоні 

освітній інновацій з теми: «Розвиток інноваційного освітнього середовища ліцею 

з метою підготовки висококваліфікованих робітників, здатних до успішної 

самореалізації в суспільств» 

Коваленко І.О. презентував роботу ліцею в умовах змішаного навчання з 

використанням дистанційних технологій з питання «Розгортання та використання 

середовища G Suite в діяльності освітньої установи.»  на онлайн-засіданні 

обласної методичної секції викладачів предмету „Інформатика” та „Інформаційні 

технології”. 

Мотузко П.В., заступник голови обласної методичної секції викладачів і майстрів 

виробничого навчання зварювальних професій, на обласній секції на тему 

„Впровадження сучасних технологій навчання і виробництва у освітній процес 

при підготовці робітників зварювальних професій” презентував електронний 

підручник. 

Жук С.П. у  рамках роботи обласної методичної  секцій викладачів та майстрів 

виробничого навчання професій сільськогосподарського напряму на тему 

„Підготовка кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти аграрного напряму в умовах змішаного навчання”, в режимі on-



line поділився досвідом  з  методики створення та використання електронного 

посібника „Слюсарні роботи” . 

Мотузко Г.В. взяла участь у Всеукраїнському методичному онлайн-марафоні 

«STEM: інноваційні можливості реформування системи освіти у ЗП(ПТ)О» 

 Мотузко Г.В. поділилась досвідом використання можливостей STEM-кабінету 

на засіданні обласної секції викладачів фізики і математики закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Полтавської області на тему „Дистанційне та 

змішане навчання як засіб модернізації освітніх послуг”. 

Мотузко Г.В. – виступила на робочій нараді „Підсумки розгортання ліцензії 

Microsoft Office 365 A1 серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Полтавської області з теми: ”Реалізація програми „EU4Skills: Кращі навички для 

сучасної України” та навчальні інструменти Мicrosoft в освітній цифровізації ДНЗ 

„Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського” 

Сук Л.В. виступила на засіданні обласної секції викладачів хімії, біології і 

екології закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області з 

теми: «Використання можливостей STEM-кабінету при дистанційному навчанні». 

Шелест Л.Я., Каменщикова Н.Д.  у рамках реалізації обласного проєкту 

„Формування безпечного освітнього середовища закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти” (наказ НМЦ ПТО у Полтавській області від 

14.07.2020 №5) пройшла навчальний модуль онлайн на тему „Розслідування 

нещасних випадків з учасниками освітнього процесу”. 

Майстри виробничого навчання Шевченко І.В. та Овчінніков О.І., ввійшли 

до складу творчої групи з розроблення СП(ПТ)О з професії Оператор лінії у 

виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та 

горіхів (лист Міністерства освіти і науки України №5.1/20-21 від 05.04.2021 р.). 

(Наш заклад освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 04.02.2021 

№142 затверджено розробником стандарту професійної (професійно-технічної) 

освіти на основі компетентнісного підходу з професії 8275 «Оператор лінії у 

виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та 

горіхів)» 

Шелест Л.Я. – учасник робочої групи з реалізації обласного проєкту 

„Формування безпечного освітнього середовища закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Гусєва Г.М. – очолила робочу групу по оновленню музею ліцею, яка гостинно 

відкрив двері у вересні 2020 року. ( До оформлення залучені кошти призового 

фонду за ІІІ місце у Конкурсі серед закладів освіти області на кращу матеріальну 

базу військово-патріотичного та фізичного виховання). 

Маємо результативний досвід участі у Проєкті обласного конкурсу «Бюджет 

участі Полтавської області» 2020 року № 95. «Відновлення креативного простору 

для відпочинку на березі річки Говтва поблизу Решетилівського аграрного 

ліцею». Його реалізація розпочнеться у червні-липні 2021 року. 

 

 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 2021 році  пройшли атестацію  7 педагогічних працівників: 

 2- викладачі; 3- майстри в/н; бібліотекар ліцею та вихователь. 

      За результатами атестації:  



 вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «викладач-методист» 

підтверджено Шелест Л.Я.,   Самченко Н.М. 

  педагогічне звання «майстер виробничого навчання I категорії» підтверджено 

– Бережецькому М.М., Плюті А.І., Мотузко В.І. 

 кваліфікаційну категорію «Бібліотекар ІІ категорії» з встановленням 10 т.р. 

присвоєно Калініченко О.В. 

 та підтверджено 11 т.р. вихователю Каменщиковій Н.Д. 

За звітній період педагогічні працівники  демонстрували відкриті уроки, 

виховні заходи, виступали на засіданнях методичних комісій, інструктивно-

методичних нарадах, педагогічних радах,   приймали участь в онлайн-семінарах, 

онлайн-конкурсах для учнівської молоді. 

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. 

Відповідно графіка курсової перепідготовки у ІІ кварталі 2020 року курси 

підвищення кваліфікації пройшли:   

- на базі ЦІППО м. Київ:  директор Спільна Н.П., заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Болбат С.Я.; 

- при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти -  старший 

майстер Тютюнник С.В.  

- при Полтавському інституті післядипломної освіти ім. О.В.Остроградського  

–  викладачі:  зарубіжної літератури – Деркач Т.В.; української мови 

Самарська О.Г., Шелест Л.Я.; вихователь Каменщикова Н.Д.  

У І кварталі  2021 року курси підвищення кваліфікації на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти пройшли 23 особи (8 

викладачів та 15 майстрів в/н).  

У ІІ кварталі 2021 року курси підвищення кваліфікації пройдуть 2-а 

викладачі на базі  Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти ім. М.В. Остроградського. 

Стажування  

У ІІ кварталі 2020 року стажування пройшли 

1. Бережецький Михайло Миколайович 

2. Болбат Володимир Вікторович 

3. Таранець Микола Вікторович 

4. Мошко Станіслав Євгенович 

 У І кварталі 2021 року стажування пройшли  

1. Шевченко І.В.  – кухар 5р., кондитер 5р. 

2. Вусик Л.В . кухар 5р., кондитер 5р. 

3. Мотузко В.І. – електрозв. 4 р. 

4. Остапенко А.О. – пекар 5р. 

5. Плюта А.І. – пекар 5 р. 

6. Овраменко І.В. –пекар 5 р. 

7. Дяченко С.А. 5 розряд «Електрозварник ручного зварювання». 

8. Мотузко П.В. -  5 р. «Електрозварник  ручного зварювання». 

       Педагоги ліцею підвищували свою кваліфікацію та вивчали  досвід роботи 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області та 



України під час обласних семінарів, відкритих  інтернет - заходів, вебінарів, 

інтернет-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 здійснювали  самоосвітню діяльність, 

проходили  короткострокове навчання. 

 

 

За результатами короткострокового навчання отримали сертифікати:  

 

 

     

У  2020-2021 н.р. педагоги ліцею підготували навчально-методичні 

розробки, які пройшли експертну оцінку та схвалені до використання у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської області   
1  «Збірники інструкційно-технологічних 

карток з професії кухар 3, 4, 5 розряди».  

Схвалено до використання у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти України Науково-

методичною комісією з професій торгівлі, сфери 

послуг, харчової промисловості та туристичної 

діяльності Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України 

(протокол № 12 від 18.09.2020р.)  

Це результат наполегливої 

праці педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О 

Полтавської області: 

Шевченко І.В.  

2 Електронний посібник „Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування” (кваліфікація 2(1-2) розряд)  

Жук С.П. 



Протокол №2 від 24.12.2020 

3 Електронний посібник «Збірник 

інструкційно – технологічних карт для 

проведення уроків виробничого навчання з 

професії   «Електрозварник ручного 

зварювання» класифікація: 2 розряд  

Протокол №3 від 09.04.2021 

Мотузко В.І., Мотузко П.В. 

 

Педагогічні працівники розміщували матеріали про роботу ліцею та з досвіду 

роботи у професійних виданнях та на інтернет-ресурсах. 
«Освітній простір» №4, 2021  Шелест Л.Я., 

Рафальська Р.І. 
Методичний портал Сертифікат 

№0000/85211 Дата публікації 

2021-02-03  

Урок виробничого навчання за 

темою: «Формування та ручна 

розробка тістових заготовок 

формового та подового хліба» 

Плюта А.І. 

Освітній проект «На урок» 

№ дБ-2103226648 від 3.03.2021 

№ДБ-2104238747 від 25.04.2021  

№ ДБ-2104 236327 від 12.04.2021 

№ ДБ-2104236335 від 12.04.2021 

№ДБ-2104238262 від 22.04.2021 

№ДБ-2104238747 від 25.04.2021  

№ДБ -2104238829 від 26.04.2021 

№ДБ-2104238884 від 26.04.2021 

№ДБ-2104238909 від 26.04.2021 

№ДБ-2104238820 від 26.04.2021 

№ДБ-2104238893 від 26.04.2021 

№ДБ-2104238910 від 26.04.2021  

Презентації – 9 

Стаття -1  

Методичні розробки уроків - 2 

Самченко Н.М. 

 

Протягом 2020-2021 року особливістю проведення майже усіх конкурсів і 

олімпіад на обласному та всеукраїнському рівні в умовах карантинних обмежень 

став їх перехід до формату онлайн. 

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». 

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» (у онлайн-форматі) та 

Всеукраїнському конкурсі із українознавства «Патріот», у роботі Полтавської 

обласної Малої академії наук та Всеукраїнських інтернет-конкурсах та 

олімпіадах. 

   

 



Здобутки учнів за 2020-2021 н.р. 

1.  Диплом 

учасника 

Обласний конкурс екологічної 

інфографіки «Збережемо 

біорізноманіття рідного краю» 

Ковач Діана,  

32 група 

Сук Л.В. 

2.  Диплом ІІІ 

ступеня 

Інтелектуальні змагання з 

інфографіки «Математика у моїй 

професії» 

 

Медяник Юлія 

Олександрівна, 

 ІІ курс, професія 

«Кухар, кондитер» 

3.  Грамота 

(учасник і 

викладач)  

ІX науково-практична конференція 

„Пізнання історичної минувшини в 

іменах – підґрунтя освіти нації” 

Кожевнікова Юлія, 

І курс 

Деньга С.І. 

4.  Диплом 

учасника  

Турнір з математики серед 

здобувачів професійної освіти  

З(ПТ)О 

Ковач Діана, 32 

група 

Деньга С.І. 

5.  Учасник ІІІ етап (обласний) ХІ 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Цикало Анастасія 

Миколаївна 

Самарська Оксана 

Григорівна 

6.  Учасник ІІІ (обласний) етап ХХ 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

Єфімова 

Медяник Юлія 

7.   

Учасник 

Обласний конкурс буктрейлерів 

«Ні, я жива, я буду вічно жити» 

Цикало Анастасія 

Миколаївна 

Самарська Оксана 

Григорівна 

8.  Диплом І 

ступеня 

Обласний  проєкт 

“Електрогазозварювання - в 

основі патоновських відкриттів” 

 Творча робота «Зварювання – це 

мистецтво, а мистецтво – це 

культура нації» 

Сипко Станіслав - 

34 ЕРЗ 

Бордюг Олександр. 

- 14 ЕРЗ 

Мотузко П.В., 

Вовк С.М., 

Мошко С.Є. 

9.  10-Добрий 

результат 

Математичний конкурс «Кенгуру-

21» 

Деньга С.І. 

10 учасників 

10.  Сертифікат Обласний проєкт „Охорона праці 

у моїй професії” 

 

3 сертифікати 

„Кращих 

знавців 

охорони 

праці” 

Інтелектуальна гра для учнів 

ЗП(ПТ)О з предмета „Охорона 

праці”  

 

 

Диплом І 

ступеня 

Учнівська творча робота „Охорона 

праці у моїй професії” 

(інфографіка) 

Сипко Станіслав 

Мотузко П.В. 

Коваленко І.О. 

11.  Лауреат І 

ступеню 

ІХ Всеукраїнський фестиваль «На 

крилах гармонії» 

Компанієць 

Олександра 

Кер. Іллієва Л.М. 



12.  Диплом ІІ 

ступеня 

Обласний конкурс художньої 

самодіяльності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти «Нове покоління» 

Компанієць 

Олександра,  

Іллієва Л.М. 

13.  Подяка  Кулінарний онлайн-конкурс 

«Багата кутя - на радість життя» 

(Кафедра технологій харчових 

виробництв і ресторанного 

господарства) 

І етап (тестування) 

- 4 учні 

ІІ етап (фотозвіти) 

– 2 учні 

Сакаян Вікторія,  

Горгітай Діана 

Плюта А.І. 

Овраменко І.В. 

14.   Участь у  Всеукраїнській програмі 

“Healthy Challenge”, реалізована 

Центром «Розвиток КСВ» та 

UNFPA, Фондом ООН у галузі 

народонаселення з метою 

 популяризації здорового способу 

життя серед молоді. 

 відеозустріч  «Психічне 

здоров’я – основа щасливого 

життя людини»; 

 флешмоб «Про здоров’я 

дбаємо, вітаміни 

споживаємо»; 

 мешканці учнівського 

гуртожитку підготували 

інтернет-ролик «СТОП 

COVID-19»; 

 онлайн-зустріч та конкурс 

малюнків на тему «Ми за 

здоровий спосіб життя!» 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенюк О.А., 

Калініченко О.В. 

 

Сук Л.В. 

 

 

Каменщикова Н.Д. 

 

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. 

Карантин не може бути на заваді для тих, хто може, прагне змінити себе і 

освітнє середовище! 

 

8. Виховна робота 

     Учні ліцею користуються навчально-виробничою, громадсько-побутовою 

та культурно-спортивною базами ліцею, отримують стипендію, забезпечуються 

харчуванням у їдальні. Забезпечується захист соціально-економічних прав і 

гарантій учнів, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб із їх числа, учнів-інвалідів та дітей з малозабезпечених 



сімей. Усі бажаючі учні забезпечуються  безкоштовними проживанням у 

сучасному комфортабельному  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 з виховної роботи, 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. 

       ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І.Г.Боровенського» - осередок становлення громадянина-патріота України.     

 У цьому навчальному році відбулися загальноліцейні виховні заходи 

національно-патріотичного спрямування: 

- Свято Першого дзвоника, День знань та проведення Першого уроку; 

- Виховний захід, присвячений Дню визволення Решетилівщини від 

нацистських окупантів; 

-  Відкриття музею; 

- Конкурс композицій з квітів; 

- Захід, присвячений Дню української писемності та мови; 

- Виховний захід, присвячений вшануванню подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- Шевченківські дні; 

- Заходи до Міжнародного дня пам’яті радіаційних аварій і катастроф. 

 

Заклад освіти щорічно бере участь в  обласному конкурсі серед закладів 

освіти області на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного 

виховання. 

     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, 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. Тісна співпраця педагогічного колективу та батьківської 

громадськості дає плідні результати. На обліку  у відділі превенції 

Решетилівського управління поліції та у кримінально-виконавчій службі учні 

ліцею не перебувають. 



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 листопаді 2020 року 

педагогічні працівники та ліцеїсти протягом трьох тижнів брали участь у 

Всеукраїнській програмі «Healthy Challenge», провели різноманітні креативні 

масові заходи та отримали… 

У ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, гурток 

технічної творчості з 3-D моделювання. Значну увагу педагогічний колектив 

приділяє залученню до позаурочної діяльності дітей соціально незахищених 

категорій. За підсумками обласного конкурсу художньої самодіяльності серед 

учнів професійної (професійно-технічної) освіти «Нове покоління»  отримали 

грамоту Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

за творчий підхід, оригінальність виконання та популяризацію художніх творів 

мистецтва,  у номінації «вокал» - диплом ll cтупеня отримала Компанієць 

Олександра. 

У ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І.Г.Боровенського» працює над розвитком громадського самоврядування, до 

складу якого входять учнівське самоврядування, профспілковий комітет та 

батьківська громадськість. 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. 

Учнівський гуртожиток оснащений  сучасними меблями, комп’ютерною 

технікою з підключенням до мережі Інтернет. Установлена система зовнішнього 

та внутрішнього відеонагляду приміщення гуртожитку. Облаштовано кімнату 

самопідготовки, побутові кімнати, кімнату відпочинку,  кухні, медичний кабінет 

та ізолятор. 

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

служба: комендант, 1 технічний працівник, костелянт 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. 

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

педагогами, батьками. 

 

 Робота бібліотеки 

        Станом на 31.06.2021 року книжковий фонд складає 14768 книг.        

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

підключена до мережі Інтернет і локальної мережі,. На сайті ліцею 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) - 392 

- учнів - 349 



-  педагогічних працівників – 43 

       У 2020/2021 навчальному році були надходження підручників  профтехциклу 

– 100 шт., методичної літератури – 20 шт. та художньої літератури – 4 шт. від 

«Освітатехпостач».  

11.05.2021 списано морально застарілої літератури - 665 книг (художньої 

літератури – 7 шт., навчальної – 658 шт.) на суму 3785 грн.  

      В цілому забезпеченість навчальною літературою загальноосвітнього циклу 

для учнів 10-11 класу складає 100 % нових підручників. 

      Забезпеченість навчальною літературою з предметів професійної підготовки 

становить: новою літературою – 16%, підручниками до 2012 року – 84%, зокрема: 

- для електрозварників – 91,71% 

- для лаборантів – 91,35% 

- для механізаторів – 132,72% 

- для пекарів – 100% 

- для кухарів, кондитерів – 91,65% 

Передплата періодичних видань проведена на весь навчальний рік на такі 

газети і журнали: Безпека життєдіяльності, Фінансовий контроль, Праця і 

зарплата, Профтехосвіта, Шкільному психологу, Професійна освіта, 

Решетилівський вісник, Виховна робота в школі. 

 

9. Спортивно-масова робота 

 Фізичне виховання учнівської молоді спрямоване на удосконалення 

фізкультурно-масової, навчально-спортивної роботи, зміцнення здоров’я, 

формування навичок здорового способу життя і професійної діяльності, та 

складається із обов’язкового компоненту (уроку в режимі навчального дня) та 

позаурочного компоненту (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування, 

самостійних занять, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах). 

Значна увага в ліцеї приділяється загальній фізичній підготовці учнів та 

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

викладачі.  

       Сьогодення вносить свої корективи в життя суспільства. Пандемія на COVID-

19 змусила нас перейти на змішану форму навчання, при якому переважало 

дистанційне навчання. Але незмінною цінністю було і залишається здоров’я.   

      Розуміючи цінність занять руховою активністю в складних умовах навчання 

під час карантину, викладачами фізичної культури було запропоновано учням  

дистанційну роботу з виконання різних комплексів фізичних вправ. Учні 

сумлінно виконують вправи та активно консультуються з викладачами. 

      У 2020-2021 навчальному році були відмінені всі обласні і районні змагання, в 

яких ми раніше брали участь і здебільшого перемагали. Тому відсутність змагань 

ми компенсували пропагандою здорового способу життя. З метою популяризації 

здорового способу життя в умовах карантину, спричиненого поширенням COVID-

19, в рамках всеукраїнської програми Healthy Challenge    був організований 

масовий похід (з дотриманням всіх соціальних відстаней) викладачів та майстрів 

виробничого навчання за здоров’ям до спортивної зали ліцею під девізом «У 

здоровому тілі – здоровий дух».  В рамках цієї ж програми організували Скіппінг 

челендж «Роби як я – роби краще ніж я». За підсумками участі у програмі Healthy 

Challenge  було виготовлено два пропагандистські фільми – «У здоровому тілі – 

здоровий дух» і «Роби як я – роби краще ніж я».  



       Дистанційне навчання з фізичної культури було відображено у 

просвітницькому фільмі «Спортивне життя ліцею в умовах карантину». Героями 

цього відео стали педагоги і учні ліцею, самостійно виконуючи завдання з 

фізкультури у домашніх умовах.  

       Всі ці відео були розміщені на YouTube каналі,  сайті ліцею і персональних 

сайтах викладачів фізичної культури та поширені в соцмережах. 

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. 

         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 Олег Іванович і Косолап Євген 

Миколайович. 

         Як відомо, спортивною тренувальною базою команди Вищої, а нині вже 

Суперліги чемпіонату України з волейболу ВК «Решетилівка» є наш ліцей. Із 

задоволенням хочеться відзначити, що наш учень 34 ЕРЗ групи Пінчук Владислав 

систематично відвідує тренування ВК «Решетилівка» і можливо не за горами той 

час, коли він буде захищати кольори вже титулованого волейбольного клубу.  

 

10. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу  

          Дирекція закладу освіти веде постійний контроль за забезпеченням 

дотримання вимог охорони праці, електробезпеки, пожежної та техногенної 

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.  

Щорічно складаються акти готовності навчального закладу до початку 

нового навчального року. У наявності акт готовності, підписаний у серпні 2020 



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. 

Проведено велику роботу для забезпечення пожежної безпеки в ліцеї, а саме: 

- усі наявні пожежні щити та крани розташовані на території навчального 

закладу укомплектовані у повному обсязі та відповідають усім вимогам правил 

пожежної безпеки; 

- проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень навчальних корпусів №2, №3, спортивного залу, що забезпечує І групу 

вогнезахисної ефективності; 

- з’єднання всіх жил електропроводів в розподільчих коробках виконано за 

допомогою затискачів; 

- відремонтовано систему внутрішнього протипожежного водопостачання та 

проведено технічне обслуговування пожежних кранів, що дає змогу 

використовувати пожежні крани за їх призначенням; 

- в приміщенні електрощитових №1, №2, гуртожитку №2 встановлено 

протипожежні двері, які відповідають всім вимогам правил пожежної безпеки та 

обладнано вогнегасниками ВВК 3,5; 

- системи автоматичної пожежної сигналізації (гуртожиток №1, котельня, 

спортивний зал) знаходяться у повному працездатному стані та передані на пульт 

спостереження у ТОВ «Антарес 2000»; 

- проведено інвентаризацію захисної споруди; 

- проведено планове технічне обслуговування усіх наявних вогнегасників. 

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, відповідальний за ОП та 

БЖД, викладач предмету «Охорона праці» 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 ДП «Полтавський експертно-технічний центр держпраці»  

м. Полтава, посвідчення №25, №26, №27, №28 від 04.12.2020 року, №4  від 

04.08.2020 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 та 

класними керівниками проводяться інструктажі про дотримання учнями 

обмежень задля запобігання поширенню ГРВІ COVID-19, спричиненої корона 

вірусом SARS-COV-2, 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, масками, антисептиками 

для рук, дезрозчинами для обробки поверхонь, безконтактними термометрами. 

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 

освітнім 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.  

      У рамках програми “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України“ за кошти 

німецького фонду отримано в листопаді 2020 року ІТ обладнання: проектор, 24 

ноутбуки, 2 принтери, 10 картриджів, мережевий комутатор, програмне 

забезпечення на загальну суму 654 064 грн. Таке сучасне ІТ-обладнання сприяє 

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. 

    За бюджетні кошти придбано 5 картриджів, конвектор, папір на суму 16000 грн. 



        Для підвищення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників  за 

звітний період було придбано обладнання та матеріали за рахунок коштів 

спеціального фонду:  

- 3 принтери на загальну суму 17580 грн.; 

- 2 комп’ютери на загальну суму 18340 грн.; 

- передплачено газети та журнали на суму 5676 грн., придбано канцтовари на 

суму 2300 грн.; 

- у кабінет «Агротехнології»  придбано: стіл вчительський та шафу книжкову 

на загальну суму 4120 грн.; підручники і посібники за професією «Садовод» на 

суму 1500 грн.; 

- у кабінеті ПДР встановлений проектор з екраном вартістю 11450 грн.; 

- проведений поточний ремонт у кабінеті с/г машин: придбано плінтуси, 

лінолеум, плафони ЛЕД на загальну суму 11962 грн.; облаштовано меблями 

робоче місце викладача на суму 5840 грн.; 

- ремонтна майстерня поповнена наборами ключів та головок на загальну 

суму 2726 грн.; 

- слюсарна майстерня поповнена новими комплектами напилків, наборами 

свердел, мітчиків і плашок для нарізання різьби на суму 4841 грн.; 

- у кабінеті спецтехнології кухарів, кондитерів оновлено парти і стільці, 

придбано  стіл для викладача, шафу книжкову на загальну суму 17183 грн., 

встановлено мультимедійну дошку, проектор, придбано столовий посуд, форми 

для запікання на загальну суму 5129 грн. 

- у лабораторії кухарів оновлено парти і стільці на суму 8118 грн., 

встановлено двоє дверей на суму 3000 грн., нові світильники вартістю 1580 грн., 

придбано  жалюзі на суму 5800 грн., оновлено кухонне приладдя, інструменти, 

посуд на суму 11355 грн. придбано кавомолку вартістю 250 грн., 6 кухонних 

витяжок загальною вартістю 28029 грн., 2 плити електричні на суму 14798 грн., 6 

мийок на загальну суму 3120 грн. 

- у лабораторію кондитерів придбано  кавомолку, 2 професійні столи н/ж, 

стіл нержавіючий з полицею та бортом, 2 полиці нержавіючі,  мийку нержавіючу, 

світильники на загальну суму 15290 грн.; 

- у кабінет хімії, біології придбано комплект плакатів з біології, комплект 

плакатів з хімії, світильники на загальну суму 6792 грн.; 

- у кабінет історії придбано телевізор для демонстрації відеофільмів і 

презентацій вартістю 10000 грн.; 

- в кабінет математики придбано набір креслярського приладдя для 

викладача вартістю 616 грн.; 

- завершено реконструкцію музею, зроблений сучасний ремонт приміщення, 

встановлено жалюзі; виготовлено стенди. Загалом, виконано робіт на 41146 грн.; 

- для проведення виховних заходів у актовому залі  придбано музичне 

обладнання загальною вартістю 28136 грн. 

- для працівників ліцею придбано кавову машину вартістю 20799 грн. 

За рахунок спонсорських коштів груп пекарів-лаборантів придбано 23 

підручники «Техніка лабораторних робіт» на суму 4370 грн.,  32 підручники 

«Устаткування хлібопекарського виробництва» на суму 6723 грн., а також 

устаткування для пекарської лабораторії (пластмасові дощечки, силіконові 

коврики, ваги кухонні, підноси, листи хлібопекарські, сита-кружки, миски, стелаж 

пластиковий універсальний) на загальну суму 2364 грн. 



        За рахунок спецкоштів виконуються роботи з оновлення та ремонту техніки, 

облаштування території виробничої бази і поля учгоспу, а саме:  

- придбано новий оприскувач садовий вентиляторний ОВН-400 вартістю 

49800 грн., косарку садову імпортного виробництва на суму 50000игрн., 

автомобіль ВАЗ – 2107 вартістю 25000 грн., компресор на виробничу базу 

вартістю 3385 грн.; 

- придбано задні і передні шини (6 шт.) до трактора МТЗ-80 на суму 38680 

грн.; 

- відремонтовано зубові борони БЗТС-1;  

- придбано обладнання для ремонту гідросистеми навісного обладнання 

екскаватора ЕО-2621 на загальну суму 28580 грн.  

- придбано гумові шини до автомобілів на суму 39430 грн., автомобільний 

радіатор вартістю 9999 грн., акумулятор вартістю 3020 грн., з/ч для ремонту  

автомобілів на суму 27425 грн.; 

-  проводився ремонт трактора ЮМЗ-6АЛ, який переобладнано на 

електростартерний запуск, встановлено насос дозатора рульового керування, 

проведено заміну задніх покришок.  

        На запасні частини для ремонту с/г техніки використано 41258 грн. 

позабюджетних надходжень. 

      За рахунок спецкоштів виконуються також господарські та ремонтні роботи, 

закупляються інструменти і обладнання для покращення функціонування 

будівель і споруд навчального закладу, зокрема: 

- придбано насос та електродвигун у котельню на загальну суму 22459 грн., 2 

насоси та електродвигун  на водяну башню на суму 5516 грн., електродвигун 

вартістю 4561 грн.; 

- проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних 

приміщень навчальних корпусів №2, №3, спортивного залу на загальну суму 

49926 грн., відремонтовано систему внутрішнього протипожежного 

водопостачання та проведено технічне обслуговування пожежних кранів  на суму 

33016 грн., придбано протипожежне устаткування на суму 37518 грн., придбано 

вогнегасники та пожежні рукави на суму 10420 грн. 

- придбано дорожні знаки вартістю 1902 грн., обладнання для 

електрозварювання на суму 1173 грн., деревообробні верстати на суму 14010 грн., 

електропобутові прилади вартістю 6000 грн., пральні машини на суму 12300 грн., 

обладнання для їдальні на суму 12331 грн., вентиляційне обладнання на суму 9263 

грн., сантехніка на суму 12035 грн., вікна на суму 14160 грн. 

         Крім того у 2021 році на господарчі товари, сантехніку, будівельні матеріали 

для ремонтних робіт, матеріали для обслуговування електромереж використано 

понад 135745 грн. позабюджетних надходжень. 

         Значна робота у цьому році проведена на полях учгоспу. 

      Загальна площа земельних угідь – 41,5 га. Посівна площа складає – 37,0 га, 

зокрема, у цьому році посіяно 21 га кукурудзи та 12 га сої. Загальна вартість 

насіння кукурудзи 74000 грн., насіння сої – 48800 грн. Площа плодово-ягідних 

насаджень становить 4,0 га. Чорний пар – 6,5 га. 

     За сприятливих умов отримано дружні сходи кукурудзи та сої, хоча сходи 

кукурудзи значно відстають у рості від посівів нашого регіону. Це пов’язано з 

тим, що кукурудза була посіяна в досить пізні строки через погодні умови.  Часті 

дощі не дали змоги провести механічну боротьбу з бур’янами, але були закуплені 



оригінальні агрохімікати і на даний час навіть перерослі бур’яни загинули або 

пригнічені. Для зняття стресової ситуації з культурних рослин гербіцидної дії 

разом з хімікатами внесено рідкі сучасні мікродобрива. Крім того, перед посівом 

сої та кукурудзи внесено азотні мінеральні добрива. Загальна вартість гербіцидів 

та азотних добрив складає 59800 грн. Також в цьому в цьому році перший раз з 

початку посадки саду проведено підживлення яблунь силами майстрів 

виробничого навчання. Для догляду за садом придбано садовий обприскувач. 

Проведено інтегрований захист яблунь від хвороб та шкідників і маємо надію на 

перший урожай яблук. Вартість залізного купоросу, фунгіцидів та інсектицидів 

складає 6400 грн.  Також для насаджень яблунь придбано багаторічну крапельну 

систему вартістю 22 000 грн., а також замінено крапельну стрічку у насадженнях 

смородини загальною довжиною 3 км на суму 7000 грн. 

       Покращилася ситуація з міжрядним обробітком плодово-ягідних культур, які 

в цьому році не дискуються, а скошуються фронтальною садовою косаркою. Є 

надія на задовільний урожай ягідних культур. Ділянка полуниці у цьому році 

практично вже вичерпала свій ресурс. У цьому сезоні реалізовано близько 200 кг 

полуниці на загальну суму 10050 грн. та заготовлено у їдальню ліцею 120 кг. 

     Крім того,  восени зібрано кукурудзу на площі 17 га, валовий збір склав 266 

ц/га, урожайність – 15,6 ц/га. Також зібрано соняшник на площі 16 га, валовий 

збір склав 121 ц/га, урожайність 7,6 ц/га   

Економічні показники діяльності учбового господарства у 2020 році склали: 

Доход – 229,0  тис. грн.  

Чистий прибуток – 69 тис. грн.  

Рентабельність – 43,1 %  

 

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 2019 – 2021 роки: 

 

Види надходжень 2019 

 
2020 2021 

Навчально-виробнича 

діяльність 
384 137 769665 82543 

Виробництво і реалізація продукції 

рослинництва 
254 079 421936 0 

Навчальне кафе, харчування  130 058 345 729 78 781 

Виробнича практика 0 2 000 3 762 

Освітянські послуги 165 319 228 358 0 

Навчання безробітних від ЦЗ 148 456 218 686 0 
Навчання фізичних осіб (платні 

курси) 
16 863 9 672 0 

Платні послуги організаціям 

та населенню 
164 146 1 396 010 779 766 

Тимчасове проживання 50 046 1 351 014 757 531 

Використання приміщень 114 100 4 972 2 897 

Інші  40 024 19 338 

Спонсорські надходження 131 440 362 125 741256 

Разом надходжень 845 042 2 756158 1603565 

 

          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, 103 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», який зареєстрований 

Рішенням виконкому Решетилівської селищної ради № 6 від 28.01.2016. Також 

прийняті Зміни і доповнення до розділу ІV «Оплата праці», які зареєстровані 

Рішенням виконкому Решетилівської селищної ради № 56 від 30.03.2017. На 

даний час готуються Зміни і доповнення про гнучкий режим робочого часу і 

дистанційної роботи. 

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; 

- проводилося преміювання, виплачувалася матеріальна допомога; 

- 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: 

- удосконалити форми та методи профорієнтаційної роботи, посилити 

індивідуальну роботу з учнями та співпрацю з їхніми батьками з метою 

збереження контингенту учнів відповідно до ліцензійного обсягу; 

- підвищувати якість підготовки кваліфікованих робітників шляхом 

створення інноваційного освітнього середовища, впровадження інноваційних 

технологій навчання; 

- покращити показники працевлаштування випускників та укладення 

договорів на проходження учнями виробничої практики на оплачуваних робочих 

місцях; 

- продовжити поповнення та оновлення комплексно-методичного 

забезпечення предметів, професій, активізувати роботу педагогів по наповненню 

електронним контентом уроків за дистанційними технологіями; продовжувати 

роботу по розгортанню Microsoft Office 365 та організації освітньої діяльності за 

допомогою програм Microsoft Office 365 та Teams  за підтримки Програми 

“EU4Skills: Кращі навички для сучасної України“; 

- забезпечити навчальний процес електронними підручниками; 

- доукомплектувати бібліотеку сучасними підручниками та методичними   

посібниками; 

- продовжити участь у експерименті всеукраїнського рівня з упровадження 

елементів дуальної форми здобуття освіти та впроваджувати технології модульно-

компетентнісного підходу під час організації професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти; 

- забезпечити фахове зростання, підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників ліцею; 

- розширювати перелік платних освітянських послуг, збільшити обсяги 

виробничої діяльності груп з метою збільшення обсягів грошових надходжень на 

позабюджетний рахунок ліцею; 

- продовжувати роботу по оновленню матеріально-технічної бази ліцею:  

оновлення матеріально-технічна база з підготовки професії  ,,Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів“ та 

 забезпечення сучасною сільськогосподарською технікою, а також ремонт та 

відновлення виробничої бази (встановлення та застелення вікон, оновлення і 

встановлення дверей, відновлення опалення); 

- продовжити роботу по облаштуванню прилеглої території до ліцею та 

створення зон відпочинку, сприяти завершенню будівництва комплексу 

спортивно-ігрових майданчиків з благоустроєм прилеглої території, із 

установленням вуличних тренажерів, памбтреку, скеледрому та скейтпарку. 

- спрямувати зусилля колективу на реалізацію розвитку закладу. 



          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. У межах 

реформи професійної (професійно-технічної) освіти МОН України  співпрацює з 

програмою ЄС “EU4Skills: Кращі навички для сучасної України”. Її завданням є 

підвищення ефективності змін у профосвіті та модернізація інфраструктури. 

Програма EU4Skills фінансується ЄС та державами-членами Німеччиною, 

Фінляндією та Польщею.  ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей 

імені І.Г.Боровенського» є учасником програми ЄС “EU4Skills: Кращі навички 

для сучасної України”.  Це дозволить  у співпраці з українськими та 

європейськими експертами проаналізувати роботу, покращити матеріально-

технічну базу та скласти план розвитку. У рамках цієї програми ліцеєм вже 

розроблено і надано переліки сучасного обладнання для оновлення МТБ з 

підготовки трактористів, слюсарів з ремонту с/г машин та устаткування. 

        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 100% 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.  

        У рамках Програми EU4Skills «Кращі навички для сучасної України» 

Директоратом професійної освіти за поданням Департаментів освіти і науки 

обласних державних адміністрацій визначено перелік із 44-х пріоритетних 

професій, для яких планується розробити професійні та освітні стандарти, а також 

визначити переліки сучасного навчального обладнання для підготовки 

кваліфікованих робітників. Зважаючи на те, що ці професії є важливими для 

економіки всієї України, створено робочі групи, до складу яких включені 

представники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Полтавської 

області. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, Департаменту 

освіти і науки на базі нашого закладу створена робоча група із розроблення 

проєкту стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на основі 

компетентнісного підходу з робітничої професії ,,8275 Оператор лінії у 

виробництві харчової продукції (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та 

горіхів)“.  Проєкт цього стандарту повинен бути розроблений та поданий до 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Полтавській 

області до 01.07.2021. До серпня 2021 він має бути розміщений на офіційному 

вебсайті МОН для громадського обговорення, а до жовтня 2021 – погоджений з 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному 

рівні. Проєкт наказу про затвердження СП(ПТ)О буде підготовлений не пізніше 

грудня 2021 року. На даний час розроблено Перелік трудових функцій та 

професійних компетентностей та Опис трудових функцій (трудові функції; 

предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, інструмент); 



професійні компетентності (за трудовою дією або групою трудових дій); знання, 

уміння та навички). Робоча група працює над розробленням структури та макету 

Стандарту відповідно до Методичних рекомендацій щодо розроблення СП(ПТ)О 

за компетентнісним підходом, затверджених наказом  МОН від 17.02.2021 № 216.  

        У 2019-2020 навчальному році ми розпочали навчання з професії «Садовод» з 

впровадження елементів дуальної форми навчання, це завдання включено до 

«Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на 2017-2020 роки» у галузі 

профосвіти. 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». 

          Організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття освіти 

відбувається на засадах модульно-компетентнісного підходу на основі 

партнерської взаємодії з роботодавцем. Таким чином, забезпечується 

відповідність змісту професійної освіти, визначеного стандартами професійної 

(професійно-технічної) освіти, вимогам  виробництва, його технологіям та 

технічному забезпеченню.  

         Наразі закінчується другий етап експерименту, на результати якого 

вплинули карантинні обмеження, встановлені у березні 2020 року через пандемію 

COVID-19, призвівши до змін у звичному режимі освітнього процесу. Тим не 

менш, це не суттєво вплинуло на усвідомлення спільних цілей педагогами, 

здобувачами освіти, роботодавцями. Постійно відбувається взаємодія усіх 

учасників освітнього процесу, проводяться консультації, зустрічі, спільні наради, 

засідання методичних комісій та педагогічних рад за участю роботодавців, 

обговорення процесу та результатів підготовки кваліфікованих робітників в 

умовах дуальної форми навчання. Підтримується постійний зв’язок з науковим 

керівником експерименту, заступником директора з наукової роботи Інституту 

ПТО Національної академії педагогічних наук України  Кулалаєвою Наталією  

Валеріївною. Підготовлено та надано звіт про другий етап експерименту та 

Пропозиції до методики організації професійної підготовки майбутніх 

кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти, описано досвід 

упровадження дуальної форми здобуття освіти в ДНЗ «Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського». 

      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 професійної (професійно-технічної) освіти. 

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

відповідальній роботі всього колективу.  



 

 

     Директор ліцею ____________________ Н.П.Спільна 

 


