
Підсумки роботи колективу  

Рівненського професійного ліцею у 2014-2015 н.р.  

 

 

У 2014-2015 н.р. у Рівненському професійному ліцеї здійснювалася 

підготовка кваліфікованих робітників за 10 (десятьма) професіями: 

 Верстатник широкого профілю; 

 Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів; 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

 Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В», «С»); 

 Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В»); 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному 

транспорті); 

 Оператор комп’ютерної верстки; 

 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин; 

 Перукар (перукар-модельєр). Візажист. 

 Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. 

Крім того, здійснювалася курсова підготовка за професіями: 

 Манікюрник; 

 Перукар; 

 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»). 

Впродовж 2014-2015 року первинну професійну підготовку у 

Рівненському професійному ліцеї отримували – 669 чоловік, з них на базі 

повної загальної середньої освіти – 669 чоловік. 

Курсову підготовку у 2014-2015 н.р. пройшли 107 чоловік, а саме 

 з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» – 54 

чоловіки; 

 з професії «Перукар (перукар-модельєр)» - 18 чоловік (4 за власним 

бажанням та 14 за угодою з обласним центром зайнятості); 

 манікюрник – 35 чоловік за угодою з обласним центром зайнятості. 

 

У 2014-2015 н.р. було прийнято на навчання 392 чоловіки. Кількість 

випускників у 2015 році становить – 379 чоловік. 

 

Впродовж 2014-2015 н.р. було відраховано 35 чоловік: 

У розрізі причин: 

Причина відрахування 
Кількість 

чоловік 

випуск з подальшим працевлаштуванням  8 

випуск за підсумками ППА  5 

випуск достроковий у зв’язку з вагітністю та пологами  2 

за власним бажанням  8 



за систематичне порушення трудової дисципліни (рішення 

педради, неявка на ППА)  

4 

перевід в інший навчальний заклад  1 

за сімейними обставинами  6 

за станом здоров’я  1. 

Всього: 35 

 

 
 

У розрізі професій: 

Назва професії Кількість 

чоловік 

Верстатник широкого профілю 4 

Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів 3 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

4 

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В») 

2 

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 

засобів (категорія «В», «С») 

4 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

1 

Оператор комп’ютерної верстки 1 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин 

1 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 6 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 9 

Всього: 35 
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Рівень професійної підготовки учнів: 

Диплом з відзнакою у 2014-2015 н.р. отримали 26 учнів, що становить 

6,9% від загальної кількості випускників. 

Отримали кваліфікацію з двох професій – 228 чоловік, що становить 

60,5% від загальної кількості випускників. 

Отримали нижчі розряди ніж встановлені навчальними планами та 

програмами – 28 чоловік, що становить 7,4% від загальної кількості 

випускників. 

 

Працевлаштування випускників (станом на 01.07.2015): 

 Працевлаштовано – 71,4% (270 випускників, 259 – за отриманою 

професією, 11 – не за фахом); 

 Продовжують навчання у ВНЗ – 3,7% (14 випускників); 

 Призвані до ЗСУ – 0.3% (1 випускник); 

 Декретна відпустка – 0,8% (3 випускники); 

 Не працевлаштовано – 23,8% (90 випускників). 
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Зміцнення навчально-матеріальної бази  

 

Протягом 2014-2015 н.р. проведено самоаналіз освітньої діяльності 

закладу та його атестацію на здійснення освітньої діяльності. 

 

Отримані ліцензії Міністерства освіти і науки на здійснення 

освітньої діяльності з нових професій: 

 Монтувальник шин – професійно-технічна підготовка (курсові групи); 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному 

транспорті). Монтувальник шин  (первинна професійна підготовка). 

Підготовлена відповідна матеріально-технічна база з професії 

«Монтувальник шин» - обладнана шиномонтажна дільниця. 

 

У 2014-2015 н.р. у Рівненському професійному ліцеї здійснені 

наступні роботи щодо покращення навчально-матеріальної бази 

професій: 

 Обладнана нова електромонтажна майстерня № 1; 

 Обладнана шиномонтажна дільниця; 

 Переобладнано кабінет охорони праці; 

 Переобладнано бібліотеку; 

 Побудовано тимчасовий гараж; 

 Здійснена заміна вікон на енергозберігаючі у кабінетах 217, 222, у 

підсобному приміщенні кабінету 219, навчальній частині, кабінетах 

заступників директора, бібліотеці, спортивному залі, перукарській 

майстерні № 1, перукарській майстерні № 2; 

 Придбано нові стільці у перукарську майстерню № 2; 
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Працевлаштування випускників 
 (станом на 01.07.2015): 

Працевлаштовано -270 чол 

Продовжують навчання у ВНЗ - 14 
чол 

Призвані до ЗСУ - 1 чол 

Декретна відпустка - 3 чол 

Не працевлаштовано - 90 чол 



 Покладено новий лінолеум та замінені кришки на учнівських столах у 

кабінеті 217; 

 Придбано широкоформатний телевізор у кабінет № 211; 

 Забетоновано дорогу між гуртожитком на навчальним корпусом. 

 

Витрачено коштів на зміцнення навчальної-матеріальної бази та виконання 

ремонтних робіт – 1 122 388,00 грн. (станом на 01.08.2015): 

За рахунок коштів державного бюджету 415 504,00 грн. 

За рахунок власних надходжень 456 186,00 грн. 

За рахунок благодійних внесків 250 698,00 грн. 

 

 
 

Виготовлено та надано послуг майстернями (кількість та % 

виконання плану): 

За І півріччя 2014-2015 н.р. майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму 136,22 тис. грн. 

За ІІ півріччя 2014-2015 н.р. майстернями ліцею виготовлено та 

надано послуг на суму 318,71 тис. грн. 

В цілому за навчальний рік майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму 454,93 тис. грн. 

 

Протягом 2014-2015 н.р. для покращення умов проживання учнів у 

гуртожитку було здійснено наступне: 

 Заміна вікон на енергозберігаючі у жилих кімнатах учнів на суму 214 

тис. грн.; 

 Переобладнано два умивальники на другому поверсі на суму 22тис.грн. 
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Комплектування навчального закладу педагогічними працівниками: 

Загальна кількість педагогічних працівників – 57 чоловік, у тому 

числі: 

 Викладачів – 19 чоловік, 

 Майстрів виробничого навчання – 27 чоловік; 

 Вихователів – 4 чоловіки; 

 Практичний психолог – 1 чоловік; 

 Соціальний педагог – 1 чоловік; 

 Керівники гуртків – 3 чоловіки; 

 Методисти – 2 чоловіки. 

З них,  

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 10 

чоловік; 

 педагогічне звання «старший викладач» - 4 чоловіки; 

 педагогічне звання «викладач-методист» - 4 чоловіки; 

 педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 4 

чоловіки; 

 педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» - 3 

чоловіки. 

Кількість молодих педпрацівників (стаж роботи до 3 років) – 8 чоловік,  

Кількість педагогічних працівників пенсійного віку – 2 чоловіки. 

Кількість педпрацівників, які були звільнені з роботи у поточному році – 1 

чоловік (Ковалінський О.П. – вийшов на пенсію). 

Кількість педпрацівників, які були прийняті на роботу у поточному році – 8 

чоловік. 

 

Організація методичної роботи: 

Методична робота у Рівненському професійному ліцеї здійснюється у 

відповідності до Положення про організацію методичної роботи у ПТНЗ та 

затвердженого плану роботи. 

 У 2014-2015 н.р. колектив Рівненського професійного ліцею працював 

над методичною темою «Підвищення якості освіти через удосконалення 

творчої співпраці учнів та педагогів». Це був перший рік роботи над темою і 

в наступному навчальному році ми продовжимо працювати над цією темою. 

 Також згідно окремого плану у ліцеї працювала педагогічна рада. 

Чергові засідання якої відбулися у серпні, жовтні, грудні, січні, березні, 

травні і червні. На позачергових засіданнях педагогічної ради розглядалися 

питання про допуск учнів до виробничої практики та дисципліну окремих 

учнів. 

 У відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників та графіку проведення атестації у 2014-2015 н.р. була проведена 

атестація дев’яти  педагогічних працівників (один атестувався на вдвох 

посадах – як викладач і майстер, шестеро у черговому порядку та троє у 



позачерговому). Присвоєні відповідні кваліфікаційні категорії, педагогічні 

звання, підтверджена відповідність раніше встановленим категоріям та 

званням. 

 Згідно графіка проходження підвищення кваліфікації у першому 

семестрі цього навчального року підвищення кваліфікації у РОІППО 

пройшли Шукалюк Г.П., Псарьов І.В. та Легенька Ю.В. за бюджетні кошти. 

Підвищення кваліфікації у Львівському науково-практичному центрі 

професійно-технічної освіти  упродовж  другого семестру пройшли наступні 

педагогічні працівники: Пасюта О.М., Римарчук С.С., Стаднюк В.Ф., Рома 

М.Ю., Міщак В.В., Пачебула В.Й. (директор і викладач), Чумак Ольга М., 

Холодько Л.С. (заступник директора з НВР).  

 У відповідності до Положення Рівненського професійного ліцею про 

роботу з молодими та малодосвідченими педагогами у ліцеї організована 

робота з молодими педагогами. За кожним з них закріплений наставник, з 

числа досвідчених педагогів, розроблені плани спільних дій наставників та 

молодих педагогів. Крім того, роботу з молодими та малодосвідченими 

педагогами проводять старший майстер, методист, заступники директора.  

У відповідності до наказу Рівненського професійного ліцею про 

методичну роботу у ліцеї працює п’ять методичних комісій, а саме: авто- 

слюсарної справи (голова комісії Маркушин О.Г.), перукарської справи 

голова комісії Іськович Р.Р.), інформатики та суспільно-економічних 

дисциплін (голова комісії Раковець М.Г.), верстатників, електрогазозварників 

та електромонтерів (голова комісії Матвійчук О.А.), гуманітарних дисциплін 

(голова комісії Помаранська Н.Є.). 

 Упродовж року кожна комісія працювала над власною методичною 

темою, проводила засідання, згідно затверджених планів, організовувала 

різні заходи (професійні тижні, відкриті уроки, майстер–класи, конкурси 

фахової майстерності та предметні олімпіади, позаурочні заходи та ін.). 

члени комісій працювали над збагаченням комплексно-методичного 

забезпечення професій та окремих предметів. 

 Упродовж року методичними комісіями та їх членами були 

організовані та проведені наступні заходи: 

 Професійні та предметні тижні (загалом п’ять): 

a. Тиждень права; 

b. Автомобільної справи; 

c. До Дня енергетиків (спільно електромонтери та зварювальники); 

d. Перукарської справи; 

e. Інформатики та суспільних дисциплін. 

 Організовані та проведені конкурси фахової майстерності (загалом 

сім): 

a. Верстатник широкого профілю; 

b. Електрогазозварник; 

c. Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин; 

d. Оператор комп’ютерної верстки; 



e. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

f. І етап всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Водій автотранспортних засобів (категорія «С»); 

g. І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Перукар». 

 Проведено одинадцять відкритих уроків: 

a. Іськович Р.Р. «Ріжучі інструменти – ножиці», предмет 

«Перукарська справа»; 

b. Корнійчук Н.В. «Підключення електродвигуна за допомогою 

магнітного пускача з тепловим зазором», виробниче навчання з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування»; 

c. Марчук Н.С. «Гроші», предмет «Основи галузевої економіки та 

підприємництва»; 

d. Присяжна Д.П. «Весільна зачіска», виробниче навчання з 

професії «Перукар (перукар-модельєр)»; 

e. Присяжна Д.П. у межах тижня права урок з предмета «Основи 

правових знань»; 

f. Савчук С.А. «Обпилювання, розпилювання і припасування», 

виробниче навчання з професії «Слюсар з ремонту автомобілів»; 

g. Холодько М.І. «ЛПР «Ознайомлення з особливостями ТО 

двигунів», предмет «Спецтехнологія»; 

h. Холодько М.І. «Розбирання, контроль технічного стану вузлів 

системи живлення двигуна», виробниче навчання з професії 

«Слюсар з ремонту автомобілів»; 

i. Чумак О.М. «Комплексні роботи. Технологічний процес обробки 

деталі «Валік», виробниче навчання з професії «Верстатник 

широкого профілю»; 

j. Литвинчук М.А. «Штангенінструмент», предмет «Допуски і 

технічні виміри»; 

k. Дубнюк А.О. «Баскетбол», предмет «Фізична культура» (під час 

обласної секції керівників фізвиховання та викладачів предмета 

«Фізична культура»); 

У межах професійних тижнів проводилися позаурочні заходи з 

предметів та професій, майстер-класи, зустрічі з роботодавцями, виставки 

стіннівок та презентації професій: 

1. Майстер-класи з професій – проводилися у групах підготовки 

перукарського профілю – для візажистів був проведений майстер-

клас з манікюру, для манікюрників – майстер-клас з віражу – 

організовано і проводилося методичною комісією перукарської 

справи у межах тижня перукарського мистецтва. 

2. Зустріч з роботодавцем, який провів мотиваційну лекцію для учнів 

груп операторів про можливості професійної реалізації випускників 

ліцею – працевлаштування, само зайнятість, дистанційна робота. 



3. Залучення роботодавців до роботи у журі конкурсів фахової 

майстерності. 

Викладачами та майстрами виробничого навчання підготовлені 

методичні розробки: 

1. Іськович Р.Р. Робочий зошит з теми «Інструменти та 

електрообладнання» з предмета «Перукарська справа». 

2. Корніюк А.В. «новітні технології проведення сучасного уроку 

виробничого навчання». 

3. Корнійчук Н.В. «Особливості організації виробничої практики учнів 

в сучасних соціально-економічних умовах (на прикладі професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування»); 

4. Литвинчук М.А. Активізації творчого мислення на уроках 

технічного креслення. 

5. Костюкевич І.Г. Заземлення електроустановок. 

6. Матвійчук О.А. Зарубіжні системи професійного навчання. 

7. Шукалюк Г.П. Методика розробки і використання у ПТНЗ рівневих 

завдань, сфокусованих на здоровязбережувальній компетентності, в 

умовах стандартизації освіти. 

8. Савчук С.А. Діяльність майстра виробничого навчання. 

9. Холодько М.І. Принципи виробничого навчання. 

10. Міщак В.В. Методична розробка уроку «Ретуш зображень за 

допомогою фільтрів. Ручна ретуш». 

11.  Римарчук С.С. Розвиток технічного мислення в учнів ПТНЗ. 

12. Рома М.Ю. Підготовка майстра виробничого навчання до уроку. 

13.  Міщак В.В. Імпорт тексту та графіки. Компонування тексту та 

графіки у програмі верстки. 

14.  Стаднюк В.Ф. Інноваційні методи навчання в підготовці 

кваліфікованих робітників. 

15. Іськович О.О. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів на 

уроках теоретичного навчання. 

Дві з цих розробок орієнтовані на учнів, і можуть бути використані в 

навчальному процесі. 

Крім внутрішніх конкурсів фахової майстерності та олімпіад учні 

ліцею брали учать у обласних та Всеукраїнських конкурсах у відповідності 

до планів роботи Міністерства освіти і науки України та НМЦ ПТО у 

Рівненській області.  

 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Перукар» - учасниці Денисюк Вікторія та Холодько Іванна. 

 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С») – учень групи № 5 Михасюк 

Вадим посів третє місце, підготував учня до конкурсу майстер в/н Пасюта 

О.М. 

 Фестиваль перукарського мистецтва «Снігова королева» брали учать учні 

групи № 20 Мінюк Галина, Самчук Мар’яна, Коханевич Катерина, 



Римарук Вікторія, Алексійчук Вікторія, Захожа Анна, готувала учнів 

майстер в/н Присяжна Д.П. 

 Конкурс фахової майстерності «На гостини до міста майстрів» брали 

участь учні груп № 20 і № 21 Герасименко Тетяна, Мінюк Галина, 

Коханевич Катерина, Околовець Іванна, Моцьок Валенитна, готували 

учнів  майстри в/н Присяжна Д.П. та Ковпак О.Г. 

 Чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

«Бурштинові зорі – 2014» брали участь учні групи № 20 і № 10 Мінюк 

Галина, Шмарига Катерина, Ляшук Ольга, Давидюк Катерина, готувала 

учнів до конкурсу майстер в/н Присяжна Д.П. 

 Відкритий чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та 

макіяжу «Кубок Києва» брали учать учні Мінюк Галина група № 20, 

Захарчук Наталія група № 20, готувала майстер в/н Присяжна Д.П. 

Брали участь у обласних та Всеукраїнських фахових конкурсах і 

педагогічні працівники: 

 Національний конкурс з безпечної поведінки в Інтернеті  - Легенька Ю.В. 

та Дзюба О.В. посіли перші місця. 

 Обласний етап конкурсу методичних розробок з впровадження ІКТ в 

навчальний процес – брали участь розробки Маркушина О.Г., Тетюшкіна 

О.Г. 

 Відкритий чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та 

макіяжу «Кубок Києва» - ІІ місце – майстер в/н Присяжна Д.П. 

 Чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу 

«Бурштинові зорі – 2014» брала участь майстер в/н Присяжна Д.П. 

 Конкурс фахової майстерності «На гостини до міста майстрів» брали 

участь майстри в/н Ковпак О.Г. та  Присяжна Д.П. 

 Всеукраїнський конкурс «Профтехосвіта на зламі століть» журналу 

«Профтехосвіта» стаття «Золоті зерна душі» присвячена професійній 

діяльності Юри П.П. зайняла третє місце. Підготували статтю методист 

Руда О.Б., бібліотекар Ліпіщук Л.В. 

 На базі ліцею у цьому навчальному році були проведені наступні 

обласні заходи: 

1. Методична секція керівників фізвиховання та викладачів фізичної 

культури. 

2. Обласна методична секція фахівців комп’ютерних дисциплін. 

3. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Перукар». 

Під час цих заходів працівниками ліцею для учасників семінарів було 

проведено заходи: 

1. Відкритий урок «Баскетбол» з предмета «Фізична культура» (Дубнюк 

А.О.). 

2. Семінар-практикум «Структура і методика проведення інтерактивного 

уроку» (Руда О.Б.). 



3. Майстер-клас «Вечірній макіяж на кремовій основі. Схема виконання 

петля» (Присяжна Д.П.) 

У відповідності до плану роботи НМЦ ПТО у Рівненській області 

педагогічні працівники брали участь у роботі обласних методичних секцій та 

семінарів. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 30.09.2014 № 1109 було 

затверджено новий державний стандарт професійно-технічної освіти з 

професії «Рихтувальник кузовів». У авторському колективі розробників 

цього стандарту були наші працівники – Маркушин О.Г., Матвійчук О.А., 

Якимець Я.Б., Корніюк А.В., Ліпіщук Л.В. 

 Упродовж року кращі доробки наших працівників друкувалися у 

педагогічній пресі, як обласного так і всеукраїнського рівня, причому все це 

друковані видання. Загальна кількість публікацій 13, з них п’ять у фахових 

журналах: 

Інформаційно-методичний вісник «На допомогу фахівцю перукарської 

справи» виданий НМЦ ПТО у Рівненській області розмістив на своїх 

шпальтах роботи: 

 Іськович Р.Р. Інструменти та електрообладнання. Робочий зошит. 

 Іськович О.О. Основні завдання курсу «Матеріалознавство». Загальні 

питання про парфумерію та косметику. 

 Іськович Р.Р. Тестові завдання з предмета «Перукарська справа». 

 Іськович О.О. Тестові завдання з предмета «Санітарія і гігієна». 

 Іськович Р.Р. тестові завдання з предмета «Матеріалознавство». 

 Помаранська Н.Є. Лабораторно-практичні заняття з предмета 

«перукарська справа. 

 Іськович Р.Р. Лабораторно-практичні заняття з предмета «Перукарська 

справа». 

У фаховій пресі: 

 Дзюба О.В. Інтернет-павутина. Рольова гра. – журнал «Соціальний 

педагог» № 2, 2015. 

 Легенька Ю.В. Шлях до безпеки в Інтернеті. Вправа для дітей та 

молоді. – журнал «Соціальний педагог», № 2, 2015. 

 Руда О.Б. Особливості розробки плану уроку виробничого навчання. 

Практичне заняття з майстрами виробничого навчання. – журнал 

«Профтехосвіта» № 11, 2014. 

 Шукалюк Г.П., Легенька Ю.В. Дослідження зв’язку мотивації 

досягнення та самооцінки учнів ПТНЗ. – матеріали ХХІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції – м. Одеса, 2015. 

 Іськович Р.Р., О.Р.Юрко. Айзек Азімов і педагогіка. – журнал 

«Математика в школах України», № 4-5, 2015. 

 Методичні рекомендації щодо підготовки пакету комплексних 

кваліфікаційних завдань за професією 7212 «Електрогазозварник» при 

атестації професійно-технічних навчальних закладів. (Викладач 

Рівненського професійного ліцею Матвійчук О.А.; методист НМЦ 

http://nmc-pto.rv.ua/DOK/KKZ_ElGazZvarn-3r-2015.doc
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/KKZ_ElGazZvarn-3r-2015.doc
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/KKZ_ElGazZvarn-3r-2015.doc


ПТО П. Семенюк) – розміщено на сайті НМЦ ПТО у Рівненській 

області. 

У червні місяці до друку у віснику НМЦ ПТО за 2014-2015 н.р було 

подано доробки:  

1. Помаранська Н.Є. Розвиток творчих здібностей в сучасних умовах 

навчання. 

2. Тетюшкін О.Г. Мультимедійний урок, як засіб підвищення якості 

навчання учнів. 

У січні місяці методистом було проведено семінар-тренінг 

«Технології партнерства та навчання успіхом» та у межах тижня 

автомобільної справи семінар «Перспективи розвитку професій 

автомобільного напрямку у Рівненському професійному ліцеї». 

Найбільша і найголовніша справа, яка була зроблена протягом цього 

навчального року це  – атестація навчального закладу (розробка ККЗ, ККР, 

здійснення самоаналізу та ін.).  

 

Забезпечення бібліотеки ліцею 

У 2015 році придбано для бібліотеки із спеціального фонду: 146 

примірників навчальних посібників  на суму 3 002 грн. 48 коп. 

1. Дуброва Н.Й. Безпека життєдіяльності на транспорті. (41 пр.) 

2. Чорна В.В. Технологія електромонтажних робіт. (32 пр.) 

3. Когут М.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. 

(26 пр.) 

4. Волошкевич П.П. Технічне креслення та комп’ютерна графіка. (19 пр.) 

5. Гуменюк І.В. Обладнання та технології зварювальних робіт. (28 пр.) 

 

Організація виховної роботи 

Упродовж 2014-2015 н.р. учні Рівненського професійного ліцею не 

скоювали правопорушень та злочинів. 

 

Заходи щодо попередження правопорушень та злочинів: 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1 Вивчення індивідуальних 

особливостей учнів та 

встановлення контролю за 

поведінкою учнів за місцем 

проживання 

Постійно Майстри 

виробничого 

навчання 

2 Регулярно здійснювати 

перевірку журналів з 

виховної роботи 

Постійно Заступник директора 

з НВихР  

Ліпіщук Л.В. 

3 Заслуховувати на засіданні 

штабу профілактики стан 

відвідування, стан 

дисципліни та 

Щомісяця  Учнівське 

самоврядування, 

заступник директора 

з НВихР 



правопорушень серед учнів 

ліцею 

Ліпіщук Л.В. 

4 З кожним невстигаючим 

учнем викладачам та 

майстрам виробничого 

навчання проводити 

додаткові заняття  

Постійно Викладачі, майстри 

виробничого 

навчання  

5 Чергування представників 

дирекції в гуртожитку та 

ліцеї в позаурочний час 

Згідно графіка Заступник директора 

з НВирР, заступник 

директора з НВихР, 

старший майстер, 

завідувач 

господарством, 

методист 

6 Проводити щотижневий 

аналіз трудової діяльності 

учнів груп 

Кожної середи  Майстри 

виробничого 

навчання, навчальна 

частина  

7 Майстрам виробничого 

навчання, відповідальним за 

групами, вихователям 

співпрацювати з 

працівниками кімнати у 

справах неповнолітніх з 

метою виявлення учнів 

ліцею, що стоять на обліку і 

проводити індивідуальну 

профілактичну роботу з 

ними 

Постійно Майстри 

виробничого 

навчання, 

відповідальні за 

групи 

8 Вести в гуртожитку журнали 

обліку відлучень та вечірніх 

перевірок 

Постійно Вихователі 

9 Регулярно проводити з 

учнями бесіди і лекції з 

питань правового виховання  

Постійно Вихователі, майстри 

виробничого 

навчання, 

відповідальні за 

групами 

10  Проведення індивідуальної 

роботи, спрямованої на 

профілактику деліквентної 

поведінки 

Постійно Практичний 

психолог, 

соціальний педагог 

11 Виконання планів спільних 

дій спрямованих на 

попередження 

Згідно плану Практичний 

психолог, 

соціальний педагог, 



правопорушень з 

правоохоронними органами, 

лікарем наркологічного 

диспансеру,  Християнським 

центром «Надія» 

заступник директора 

з НВихР 

12 Організація зустрічей з 

представниками 

оперуповноваженого сектору 

кримінальної міліції у 

справах дітей Рівненського 

МВ УМВС в Рівненській 

області; 

оперуповноваженого сектору 

по боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків 

Рівненського МВ УМВС в 

Рівненській області  

Постійно  Соціальний педагог 

 

У Рівненському професійному ліцеї працює 3 (три) оплачуваних гуртки 

художньої самодіяльності: 

 Зразковий художній колектив естрадної пісні «Водограй»; 

 Гурток літературно-естрадної мініатюри; 

 Гурток народної творчості. 

 

 У 2014-2015 році Рівненський професійний ліцей брав участь у 

Всеукраїнських та обласних конкурсах, в закладі було проведено 

різноманітні  виховні заходи, а саме: 

 

Всеукраїнські заходи: 

 Участь у Всеукраїнському  конкурсі  «Профтехосвіта на зламі століть», 

проведеному журналом «Профтехосвіта» розробка «Золоті зерна душі» 

зайняла третє місце (Ліпіщук Л.В., Руда О.Б.); 

 Участь у ІV Регіональному фестивалі патріотичної пісні «Поліська січ» - 

друге місце (Родзін Ю.П.); 

 Участь у Національному конкурсі тренінгових вправ з безпечної 

поведінки в Інтернеті для дітей та молоді, який був проведений 

Національним комітетом для безпечного Інтернету 2015, видавництвом 

педагогічної преси та літератури "Шкільний світ" (Легенька Ю.В. – І 

місце, Дзюба О.В. – І місце); 

 Участь у ХХІ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції 

«Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації» (м. Одеса) з 

публікацією «Дослідження зв’язку мотивації досягнення та самооцінки 

учнів ПТНЗ» (Легенька Ю.В., Шукалюк Г.П.); 



 Участь у IV Всеукраїнському відкритому дитячому-юнацькому фестивалі- 

конкурсі юних вокалістів «Пісня над Бугом» (м.Хмельницький) – Родзін 

Ю.П.; 

 

Обласні заходи та конкурси: 

 Участь в обласному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» - роботи 

учнів у різних номінаціях посіли три третіх місця; 

 Участь в обласному етнофестивалі  «Віфлеємська зірка» - гурт колядників 

посів перше місце; 

 Участь в обласному (заочному) конкурсі «Різдвяна казка в країнах 

Європи» - роботи учнів посіли призові місця у номінаціях реферативно-

дослідницька робота перше місце, плакат\стенд – третє місце; 

 Участь в  обласному етапі  ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням - переможець; 

 Участь в обласному конкурс читців-декламаторів, юних поетів "Живи, 

Кобзаре, в пам'яті людській"- третє місце; 

 Участь в обласному конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва "Знай і люби свій край"- роботи учнів у різних номінаціях 

посіли чотири перших, два других і три третіх місця; 

 Участь у конкурсі творчих робіт серед учнів та педагогічних працівників 

ПТНЗ області "Виборюючи незалежність"- третє місце; 

 Участь в обласному фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я»; 

 Участь в обласному конкурсі драматичних колективів «З Україною в 

серці»; 

Загальноліцейні заходи: 

 Концерт - привітання до Дня працівників освіти; 

 До Дня українського козацтва «Козацькі забави»; 

 Конкурс краси «Перлина ліцею»; 

 -Новорічне свято; 

 Ми йдемо у доросле життя (урочисте вручення дипломів випускникам 

ліцею); 

 Жінка – чарівне слово (Святкова програма до дня 8 Березня); 

 Музично-патріотичний вечір "МИ СКАЖЕМ УСІ РАЗОМ: НІ ВІЙНІ!"; 

 Літературно-музична композиція "У казки сиве волосся ..." ; 

 Літературно-музична композиція «Зі сплаву геройства і мертвих й 

живих писалось ім’я  Перемога!»; 

Акції учнівського самоврядування: 

 Проведено акцію "Соборна Україна - одна на всіх як оберег"; 

 Благодійна акція для бійців АТО "Прийміть новорічні вітання"; 

 Сплели маскувальну сітку та ремонт автомобілів для бійців АТО на 

Рівненському 113 військовому заводі; 

 Акція «Цінуймо кожну мить життя»; 



 Акцію "Зробимо Україну чистою - 2015" та відзначення Дня довкілля; 

 Акція «Обміняй цигарку на цукерку» (в рамках місячника здорового 

способу життя); 

 Проведено патріотичну акцію «Мак пам’яті». 

 Акція «Неси добро дітям» (благоустрій територій будинку дитини). 

 

Забезпечення соціальних потреб учнів 

Гуртожиток розраховано за проектом на 226 місць, фактично проживає 

242 чоловік,потреба збільшення на  250 місць. 

На диспансерному обліку стоїть 93 дитини. Кількість учнів охоплена 

активним відпочинком становить 123. 

Гаряче харчування у ліцеї відсутнє, працює буфет. Дітям сиротам 

видається грошова компенсація взамін харчування. 

 

 

Спортивно-масова робота: 

Кількість оплачуваних спортивних секцій – 3: 

 Баскетбол (юнаки, дівчата); 

 Волейбол (юнаки, дівчата); 

 Міні-футбол. 

Кількість внутрішніх спортивних заходів - 16, а саме: 

 Спартакіада серед учнівської молоді ліцею, яка включала 11 заходів 

(змагання з наступних видів спорту серед юнаків та дівчат: волейбол, 

баскетбол, міні-футбол - юнаки, настільний теніс, армспорт, шахи); 

 Олімпійський тиждень до Дня фізичної культури і спорту; 

 Спортивне свято «Козацькі забави»; 

 Спортивне свято до Дня Збройних сил України; 

 Військово-спортивна естафета до Дня цивільного захисту; 

 Зустріч з майстром спорту з баскетболу Герасимчуком Віктором та 

виступ учасниць БК «Сузір’я».  

 

Упродовж 2014-2015 н.р. на зміцнення матеріально-технічної бази 

фізичного виховання у Рівненському професійному ліцеї було витрачено  

6 500 грн. та заплановано придбати спортивний інвентар на суму 25 000 грн. 

 

У спартакіаді ПТНЗ Рівненської області у 2014-2015 н.р. учні ліцею 

були задіяні у змаганнях за п’ятнадцятьма видами спорту та показали 

наступні результати: 

 Армспорт (юнаки) – І місце; 

 Шахи (дівчата) – ІІ місце; 

 Настільний теніс (юнаки) – ІІ місце; 

 Волейбол (юнаки) – ІІ місце; 

 Баскетбол (дівчата) – ІІІ місце; 

 Баскетбол (юнаки) – ІІІ місце; 



 Міні-футбол (юнаки) – IV місце; 

 Загальна фізична підготовка – V місце; 

У загальному заліку спартакіади серед ПТНЗ Рівненської області з 

восьми видів спорту Рівненський професійний ліцей посів ІІ 

загальнокомандне місце. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність в навчальному закладі здійснюється за 

наступними напрямками: 

 Комплексне забезпечення навчально-виробничого процесу – 169 600,00 

грн. 

 Заробітна плата – 3058000,00 грн. 

 Нарахування на заробітну плату – 1110000,00 грн. 

 Стипендія – 2194200,00 грн. 

 Харчування (компенсація дітям-сиротам) – 168400,00 грн. 

 Комунальні послуги – 1081000 грн. 

 Послуги – 32900,00 грн. 

 Господарські товари, ремонт та послуги – 31700,00 грн. 

Охорона праці 

Відповідальний за охорону праці – інженер з охорони праці 

Данилевич Світлана Святославівна. 

Випадків травматизму учнів та працівників упродовж року не було. 

Кабінет охорони праці відповідає діючим вимогам. 

Робота з дотримання правил ТБ безпеки здійснюється відповідно до 

чинного законодавства. 

 


