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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ 
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ВИПУЩЕНО ПОНАД 6000 КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ



МЕТА
 Забезпечити регіональний ринок праці 

висококваліфікованими  робітниками з практичними 

навичками, що затребувані в аграрному секторі 

економіки Полтавщини, шляхом надання освітніх 

послуг високої якості, дотримання стандартів у 

професійній та загальноосвітній підготовці.

Формування сучасного освітнього середовища.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

  Забезпечення високоякісної професійної (професійно-

технічної)  освіти  підготовки всіх категорій населення 

 та їх рівного доступу до затребуваних професій.
 Підвищення ролі та функціональних можливостей 

ліцею.
 Підвищення престижності робітничих професій 

агроекономіки та рівня працевлаштування 

випускників ліцею через партнерство та взаємодію з 

бізнесом, місцевою владою.



Професії
 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування 1,2-3 розряду; Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 
(категорії «А1», «А2»); Водій автотранспортних засобів кат. «С1»)

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

 Кухар 3,4 розряду; Кондитер 3 розряду;
 Електрозварник ручного зварювання 2, 3, 4 розряду;

     Водій автотранспортних засобів (категорія „С1“)   

На базі 9 класів.  
Термін 

навчання 
 3 роки

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



Професії

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

На базі 11 класів. 
Термін навчання 1,5 роки

Кухар 3 розряду   
Кондитер 4розряду Садовод 3,4 розряду

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



 
КОНТИНГЕНТ

Навчальні
роки

План 
прийому Прийнято

Виконання
плану 

набору,  %

Первинна 
підготовка

Курсова 
підготовка

Контин-
гент 

2018-2019 120 127 106 333 43 376

2019-2020 140 149 107 347 47 394

2020-2021 135 172 127 37 43 414



№
з/п Назва професії

Ліцензова
ний обсяг 
прийому

Вид 
підгот
овки

Кількість 
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  



ЗАЦІКАВЛЕНІ 
СТОРОНИ,  
ПАРТНЕРИ

СПІВПРАЦЯ ІЗ РОБОТОДАВЦЯМИ-ЗАМОВНИКАМИ 
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

 ТОВ «Агротехсервіс»,
  ФОП «Барабаш І.В.» (Решетилівський хлібзавод), 
 ФГ «Мовчана Г.М.»,
  СТОВ «Говтва», 
 ТОВ «Коновалівка-Агро»,
  ТОВ «Хлібороб», 
 ПП «Теплобуд Полтава», 
  «Темник П.Я.», 
 СФГ «Ранок», 
 ФОП «Лелюк Лідія Олександрівна» (кафе «777»), 
 ФОП «Паляниця Світлана Степанівна» (кафе 

«Флінт»),
 ФГ «Сади Полтавщини».



Регіональне замовлення

Роки
План 

прийому Прийнято
Виконання, 

%

2018-2019 н.р. 140 143 102

2019-2020 н.р. 140 149 106

2020-2021 н.р. 135 163 121

Всього: 415 455 110



Збереження контингенту та контроль за 
відвідуванням учнями навчальних занять 



Результати державних кваліфікаційних атестацій

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 ЗНО

№ з
/п

Назва предмета
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Рівень навчальних досягнень учнів 
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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

Результати  ДПА (ЗНО)



Випуск 2021



Випуск 2021











СПІВПРАЦЯ ІЗ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

  Освітній заклад понад 14 років співпрацює з Полтавським обласним 
центром зайнятості та районними центрами зайнятості. Проводимо 
перепідготовку слухачів з числа безробітних та з числа працюючого 
населення за професією „Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва” (категорії А, А1, В1).

ПЕРЕПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
НЕЗАЙНЯТОГО І ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ.   (ЩОРІЧНО 40-50 
ОСІБ)

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1).  7 місяців.

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорія А2). 2 місяці.

  Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 
(категорія В1). 1,5 місяці



Організація освітнього процесу 



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
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.





















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



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



Результати ДПА (ЗНО)
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/п

Назва предмета
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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 - 604 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



Методична робота та кадрове 
забезпечення 



Організація освітнього процесу
 та методичної роботи в ліцеї

Єдина методична проблема: 

«Розвиток інноваційного освітнього 
середовища ліцею з метою підготовки 

висококваліфікованих робітників здатних 
до успішної самореалізації в суспільстві»

Творчий потенціал
«Старший викладач» - 3
«Викладач-методист» - 10
«Майстер виробничого навчання І категорії» - 7 
«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 2

Знак «Відмінник освіти України» - 2









The 
founders

Name

Методичні комісії







Методичний кабінет





1







Реалізація STEM освіти в ДНЗ «Решетилівський професійний 
аграрний ліцей ім.І.Г.Боровенського»

Впровадження 
елементів STEМ - освіти 
на уроках природничо – 

математичного циклу



Засідання робочої групи з питань підготовки до 
захисту STEM проєктів з предметів 
природничого напрямку серед учнів ЗП(ПТ)О. 







Requirement 4

Requirement 2



ДНЗ "Решетилівський професійний 
аграрний ліцей імені 
І.Г.Боровенського" - переможець 
конкурсного відбору Полтавської 
області, 2018 р. 
 

    Участь у проєкті  забезпечить 
регіональний ринок праці 
висококваліфікованими робітниками з 
практичними навичками, що затребувані 
в аграрному секторі економіки 
Полтавщини.



16 вересня 2020 року у 
Полтаві відбулося засідання
робочої групи зі 
стратегічного планування 
розвитку системи 
професійної освіти.
Робоча група сформувала 

стратегічне бачення системи 

профосвіти до 2027 року, розробила 

SWOT-аналіз та визначила 

стратегічні цілі та завдання.



Проведено 
модернізацію 

веб-сайту

https://rpal.com.ua/

Ця активність є частиною 

кампанії зі зміни іміджу 

профосвіти.



  Педагоги Решетилівського 
професійного аграрного ліцею імені 
І.Г.Боровенського успішно пройшли 
онлайн-навчання для педагогічних 
працівників 20 закладів ПТО - 
учасників проєкту “EU4Skills: кращі 
навички для сучасної України” з 
покращення рівня цифрових 
компетентностей.

 Під час онлайн-заняття було 
опрацьовано широкомасштабне 
впровадження  онлайн-технологій, 
ґрунтовні зміни у підходах до 
організації змішаного навчання в 
закладах освіти.



У жовтні-листопаді 2020 року ліцей отримав 24 ноутбуки, принтер, 
проектор, сервер. 
 Це обладнання значно допоможе у вирішенні проблем організації 
освітнього процесу під час пандемії COVID-19, дозволить викладачам з 
професійної підготовки запровадити нові методики змішаного та 
дистанційного навчання.



17 грудня 2020 року у Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені 
І.Г.Боровенського відбулася офіційна передача ІТ обладнання. Ліцей отримав 24 
ноутбуки, 2 принтери, проектор, сервер та інші девайси. 

Це обладнання значно допоможе у вирішенні проблем в організації освітнього 
процесу, особливо під час пандемії COVID-19, дозволить педагогічним працівникам 
ліцею реалізовувати методики змішаного та дистанційного навчання.



Участь у проєкті забезпечить регіональний ринок праці висококваліфікованими 
робітниками з практичними навичками, що затребувані в аграрному секторі 
економіки Полтавщини.

.



Розгортання 
ліцензії Microsoft 

Office 365 A1Microsoft   Teams   дає   
можливість   організувати   
дистанційне   навчання   в 
асинхронному   та   синхронному   
режимах,   дозволяє   легко   
переключатися   між 
дистанційним   та   офлайн   
навчанням,   забезпечує   
розширені   інструменти   для 
включення всіх учасників 
освітнього процесу.



Навчання 
НМЦ ПТО у Полтавській області

Навчальні інструменти Мicrosoft 
в освітній цифровізації 

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



Підписання 
Меморандуму

  Травень 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



Робочі наради по 
розгортанню ліцензії 
Microsoft Office 365 A1





Зворотній зв’язок 
в умовах дистанційного навчання



Конкурс Великодніх композицій



Державна кваліфікаційна атестація з професії 
«Кухар, кондитер»



Державна кваліфікаційна атестація з професій «Електрозварник 
ручного зварювання, водій автотранспортних засобів (категорія С1)». 

Голова комісії: Голуб 
Юрій Георгійович –  
інженер СТОВ «Говтва»











Музей ліцею

До оформлення залучені 
кошти призового фонду за ІІІ 
місце у Конкурсі серед 
закладів освіти області на 
кращу матеріальну базу 
військово-патріотичного та 
фізичного виховання, 2020 р.



Мета проєкту
Створення кращих умов для 
відпочинку та дозвілля 
жителів Решетилівської 
громади та гостей міста, 
шляхом комплексного 
відновлення та облаштування 
території паркової зони на 
березі річки Ґовтва неподалік 
Решетилівського аграрного 
ліцею. 

Проєкт обласного конкурсу «Бюджет участі Полтавської області» 
2020 року № 95 – «Відновлення креативного простору для відпочинку 

на березі річки Говтва поблизу Решетилівського аграрного ліцею»





Атестація 2021





Підвищення  кваліфікації 2021
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Видавнича діяльність
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) 
Протокол №2 від 24.12.2020

Жук С.П.

3 Збірник інструкційно – технологічних карт для проведення 
уроків виробничого навчання з професії   
«Електрозварник ручного зварювання» класифікація: 2 
розрядПротокол №3 від 09.04.2021

Мотузко В.І., 
Мотузко П.В.



Самоосвіта



Обласний онлайн-конкурс екологічної інфографіки «Збережемо 
біорізноманіття рідного краю»

Диплом учасника

Ковач Діана, 

Сук Л.В., Коваленко І.О.



Диплом ІІІ ступеня

Медяник Юлія, Дєньнга С.І.

Інтелектуальні змагання 
з інфографіки «Математика у моїй професії»



ІX науково-практична конференція
„Пізнання історичної минувшини в іменах – підґрунтя освіти 

нації”. Полтавська Мала академія наук

Грамота  учасника
Медяник Юлія, Дєньнга С.І.



Турнір з математики серед 
здобувачів професійної освіти  З(ПТ)О

Диплом учасника

Ковач Діана; Дєньга С.І.



ІІІ етап ХІ Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка

ІІІ (обласний) етап ХХ 
Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра 
Яцика



Обласний конкурс буктрейлерів 
«Ні, я жива, я буду вічно жити»



Обласний  проєкт 
“Електрогазозварювання - в основі патоновських відкриттів”

Сипко Станіслав - 34 ЕРЗ

Бордюг Олександр. - 14 ЕРЗ
Мотузко П.В., Вовк С.М., Мошко С.Є.



Обласний проєкт „Охорона праці у моїй професії”
Диплом І ступеня  - творча учнівська робота 
„Охорона праці у моїй професії” (інфографіка)

Сипко Станіслав; Мотузко П.В., Коваленко І.О.

Інтелектуальна гра для учнів ЗП(ПТ)О з 
предмета „Охорона праці”  - 3 учасники, 

Бережецька Я.Д.



Лауреат І ступеню  у  ІХ 
Всеукраїнському фестивалі 
«На крилах гармонії»

Диплом  І ступеню у обласному 
конкурсі художньої самодіяльності 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
«Нове покоління»

 Олександра Компанієць

 Художній керівник Леся Ілієва 



Онлайн-конкурс «Багата кутя - на радість життя»



Долучилися до написання Всеукраїнського радіодиктанту 
національної єдності





































































 

Спортивно-масова і 
фізкультурно-оздоровча робота 

в ДНЗ «Решетилівський 
професійний 

аграрний ліцей 
імені І.Г.Боровенського»



 Популяризація здорового способу життя



 Участь у всеукраїнській програмі 
Healthy Challenge



 Дистанційне навчання

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. 



 Дистанційне навчання

Фрагменти самостійного виконання фізичних вправ 
у домашніх умовах



 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.



 Робота спортивних секцій у ліцеї

Система тренування у ліцеї передбачає відповідну організацію та планування. Тренувальні заняття в 
спортивних секціях  проводяться три рази на тиждень тривалістю до двох годин.  



 Робота спортивних секцій у ліцеї

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.



 Робота спортивних секцій у ліцеї
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. 



Охорона праці та безпека 
життєдіяльності  учасників 

освітнього процесу



Перевірка закладу освіти з пожежної безпеки



Перевірка закладу освіти з пожежної безпеки



Перевірка закладу освіти з пожежної безпеки



Перевірка закладу освіти з пожежної безпеки



Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій горищних 
приміщень



Встановлено протипожежні двері



Система автоматичної пожежної сигналізації



Технічне обслуговування вогнегасників







Створення та зміцнення  
навчально-матеріальної 

бази









































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





Presentations are communication tools that can be 

used as demonstrations, lectures, speeches, reports, 

and more. Most of the time, they’re presented before 

an audience. It serves a variety of purposes, making 

them powerful tools for convincing and teaching.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ЛІЦЕЮ
2021 рік

15000 тис.грн.
Капітальний ремонт-
термомодернізація

навчального корпусу
 (заміна вікон 2, 3 

навч.корпуси,  даху, 

утеплення стін)
1800 тис.грн.

Встановлення системи 
протипожежного захисту

(навчальні корпуси, 
гуртожиток №2)

260 тис.грн.
Вогнезахисна обробка 

дерев’яних конструкцій

2022 рік

1400 тис.грн.
Заміна покрівлі 

даху гуртожитку № 

2

1500 тис.грн.
Придбання 
вантажних 
автомобілів

(учбових) – 2 шт.

2023 рік

3200 тис.грн.
Капітальний 

ремонт-

термомодернізація 

гуртожитку № 2 

(утеплення стін,

 заміна вікон)

2024 рік

600 тис.грн
Закупівля 

обладнання 
для лабораторії з

професії  
«Кондитер».

300 тис.грн
 Для лабораторії з

професії  «Лаборант 
ХБА»

550 тис.грн.
Будівництво 

трактородрому



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ЛІЦЕЮ

2025 рік

900 тис.грн.
Реконструкція 
приміщення 

їдальні

970 тис.грн.
Будівництво 
автодрому

2026 рік

1100 тис.грн.
Будівництво

 пункт 
технічного 

обслуговуванн
я

2027 рік

700 тис.грн.
Реконструкція 

майстерні  з професії 
«Зварник»

600 тис.грн.
Реконструкція

 слюсарної майстерні



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО 
ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ЛІЦЕЮ ЗА КОШТИ 
СПЕЦІАЛЬНОГО РАХУНКУ

2021 рік

500 тис.грн.
Капітальний 

ремонт учнівського 
кафе та підсобних 

приміщень,
100 тис.грн.

Поточні ремонти 
навчальний 
приміщень

2022 рік

500 тис.грн.
Облаштування 

тротуарних 
доріжок території 

ліцею
100 тис.грн.

Поточні ремонти 
навчальний 
приміщень

2023 рік

500 тис.грн.
Капітальний ремонт 

будівлі очисних 

споруд
100 тис.грн.

Поточні ремонти 
навчальний 
приміщень









Основні напрямки подальшого розвитку закладу 
освіти 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;



Основні напрямки подальшого розвитку закладу 
освіти та діяльності колективу:

• 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.



ЗВІТ
директора 

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

 Спільної Ніли Петрівни 

за 2020-2021 навчальний рік

ДНЗ "Решетилівський професійний аграрний 
ліцей імені І.Г.Боровенського"
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