
Підсумки роботи колективу  

Рівненського професійного ліцею у 2015-2016 н.р.  

та завдання на 2016-2017 н.р. 

 

У 2015-2016 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: 

 Водій автотранспортних засобів (категорія «В»); 

 Електрогазозварник; 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Впродовж 2015-2016 року первинну професійну підготовку у 

Рівненському професійному ліцеї отримували – 657 чоловік, з них на базі 

повної загальної середньої освіти – 657 чоловік. 

Курсову підготовку у 2015-2016 н.р. пройшли 96 чоловік, а саме 

 з професії «Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)» – 81 

чоловіки; 

 Електрогазозварник – 7 чоловік (за замовлення ОЦЗ); 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (за 

замовлення ОЦЗ – 5 чоловік, за замовлення підприємств – 3 чоловік) 

 

У 2015-2016 н.р. було прийнято на навчання 380 чоловік. Кількість 

випускників у 2016 році становить – 337 чоловік, переведені в інші 

навчальні заклади – 3 чоловіки. 

 

Впродовж 2015-2016 н.р. було відраховано 43 чоловіки: 

У розрізі причин: 

Причина відрахування 
Кількість 

чоловік 

Вступ до ВНЗ 2 

За сімейними обставинами 4 

Призов до ЗСУ 1 



За станом здоров’я 1 

У зв’язку з вагітністю та пологами 4 

За власним бажанням 4 

Зміна місця проживання 2 

Не з’явилися на ППА 4 

За рішенням педагогічної ради 2 

За підсумками ППА з подальшим працевлаштуванням 17 

У зв’язку із смертю 2 

Всього: 43 

 

Причини відрахувань учнів 

 

 
 

 

 

Рівень професійної підготовки учнів: 

Диплом з відзнакою у 2015-2016 н.р. отримали 32 учні, що становить 

9,4% від загальної кількості випускників. 

Отримали кваліфікацію з двох професій – 212 чоловік, що становить 

62,9% від загальної кількості випускників. 

Отримали нижчі розряди, ніж встановлені навчальними планами та 

програмами – 25 чоловік, що становить 7,4% від загальної кількості 

випускників. 
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вступ до ВНЗ -2 

за сімейними 
обставинами -4 
призов до ЗСУ -1 

за станом 
здоров'я -1 
вагітність та 
пологи - 4 
за власним 
бажанням - 4 
зміна місця 
проживання - 2 



 

Працевлаштування випускників : 

 Працевлаштовано – 95% (360 випускників, 326 – за отриманою 

професією, 34 – не за фахом); 

 Продовжують навчання у ВНЗ – 3% (10 випускників); 

 Призвані до ЗСУ – 0.3% (1 випускник); 

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

 За станом здоров’я - 0,3% (1 випускник) 

 Не працевлаштовано – 5% (19 випускників). 

 

 
 

Зміцнення навчально-матеріальної бази  

 

 

У 2015-2016 н.р. у Рівненському професійному ліцеї здійснені 

наступні роботи щодо покращення навчально-матеріальної бази 

професій: 

• Розпочато облаштування полігону з професії електрогазозварник та 

кабінету ТО і ремонту електрообладнання автомобіля. 

• Відремонтовані та обладнані кухні 2, 3, 4 поверхів гуртожитку. 

• Придбано мультимедійну дошку у кабінет № 217. 

• Придбано демонстраційне обладнання у кабінети № 207 та «04 

(широкоформатні телевізори та комп'ютерна техніка).  

• Відремонтовано учнівські столи у кабінетах № 207 та 217. 

• Придбано спортінвентар на суму більше 5 тис. грн. 

• Обладнані додаткові робочі місця у електромонтажній майстерні № 1. 

• Придбані нові вивіска та рекламні банери. 

Працевлаштовано -
360 
Продовжують 
навчання у ВНЗ - 10 
Призвано до ЗСУ -1 

Декретна відпустка - 
3 
За станом здоров'я - 
1 



• Відремонтована дах та розпочато утеплення приміщення 

електромонтажної майстерні № 2. 

• Відремонтовано, перекрито та утеплено центральний вхід до ліцею. 

• Встановлено енергозберігаючі вікна у холі гуртожитку та в одній із 

жилих кімнат третього поверху. 

• Придбано 16 ПК та широкоформатний телевізор у бібліотеку ліцею. 

 

Витрачено коштів на зміцнення навчальної-матеріальної бази та виконання 

ремонтних робіт – 1 107 578 грн. (станом на 01.08.2016): 

За рахунок коштів державного бюджету 369 996 грн. 

За рахунок власних надходжень 294 085 грн. 

За рахунок благодійних внесків 443 497 грн. 

 

 
 

Виготовлено та надано послуг майстернями: 

За І півріччя 2015-2016 н.р. майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму 252 392,42 грн. 

За ІІ півріччя 2015-2016 н.р. майстернями ліцею виготовлено та 

надано послуг на суму 423 697,38 грн. 

В цілому за навчальний рік майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму 676 089,80 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачено коштів на зміцнення навчально-
матеріальної бази  

та виконання ремонтних робіт –  
1 107 578 грн. (станом на 01.08.2016) 

За рахунок коштів державного 
бюджету 

За рахунок власних надходжень 

За рахунок благодійних внесків 



Інформація про надходження коштів отриманих як плата за послуги, 

добровільних внесків за І півріччя 2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Протягом 2015-2016 н.р. для покращення умов проживання учнів у 

гуртожитку було здійснено наступне: 

• Відремонтовано та обладнано кухні 2, 3, 4 поверхів. 

• Замінено вікна на енергозберігаючі у вестибюлі гуртожитку та в одній 

з кімнат третього поверху. 

 

Комплектування навчального закладу педагогічними працівниками: 

Загальна кількість педагогічних працівників – 54 чоловіки (станом на 

25.08.2016 р.), у тому числі: 

 Викладачів – 19 чоловік, 

 Майстрів виробничого навчання – 26 чоловік; 

 Вихователів – 4 чоловіки; 

 Керівники гуртків – 3 чоловіки; 

 Методисти – 2 чоловіки. 

З них,  

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 11 

чоловік; 

 педагогічне звання «старший викладач» - 3 чоловіки; 

 педагогічне звання «викладач-методист» - 5 чоловік; 

 педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 3 

чоловіки; 

 педагогічне звання «майстер виробничого навчання І категорії» - 3 

чоловіки. 

Кількість молодих педпрацівників (стаж роботи до 3 років) – 6 чоловік,  

Кількість педагогічних працівників пенсійного віку – 2 чоловіки. 

Кількість педпрацівників, які були звільнені з роботи у поточному році – 8 

чоловік (Вельбовець Н.М., Омельченко М.В., Трофимчук І.А., Раковець М.Г., 

Процюк Б.А., Дубнюк А.О., Якимець Я.Б., Дзюба О.В.). 

Кількість педпрацівників, які були прийняті на роботу у поточному році – 2 

чоловіки (Яценя Г.А., Кушнір Ю.О.) 

 

Організація методичної роботи: 

Методична робота велася відповідно до Положення про організацію 

методичної роботи у ПТНЗ та плану методичної роботи Рівненського 

професійного ліцею. 

На початку навчального року було створено педагогічну раду, 

затверджено план її роботи, згідно з яким було проведено 7 чергових засідань 

(разом з цим). 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників була проведена атестація педагогічних працівників ліцею. 

Атестовано 13 педагогічних працівників, у тому числі 1 методист, 7 

викладачів, 5 майстрів виробничого навчання. За наслідками атестації 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 3 

викладачам, «спеціаліст першої категорії» - 1 викладачу, «спеціаліст вищої 



категорії» - 1 викладачу, встановлено відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «викладач-методист» двом викладачам та присвоєно педагогічне 

звання «викладач-методист» - одній людині. Майстрам виробничого 

навчання підвищені тарифні розряди, методисту присвоєно кваліфікаційні 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Підвищення кваліфікації відбувалося відповідно до графіка. 

Пройшли підвищення кваліфікації 1 методист, 2 викладача при ЛНПЦ ПТО, 

1 керівник гуртка у РОІППО та пройшли перший (дистанційний) етап 

підвищення кваліфікації 8 майстрів виробничого навчання при 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти.  

У Рівненському професійному ліцеї працює п’ять методичних 

комісій. 

Було проведено п’ять  професійних тижнів – Верстатників 

широкого профілю та охорони праці, електромонтерів та 

електрогазозварників, автомобільної справи, перукарської справи, 

інформатики та суспільних дисциплін у межах яких відбулися відкриті 

уроки, конкурси фахової майстерності, позаурочні заходи, виставки газет. 

Організовано і  проведено шість конкурсів фахової майстерності 

з професій «Верстатник широкого профілю», «Електрогазозварник», 

«Слюсар з ремонту автомобілів», «Перукар», «Оператор комп’ютерної 

верстки», «Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних 

машин». Хід конкурсів висвітлювався телебаченням.  

Аналіз результатів проведення професійних тижнів та конкурсів 

було відображено у наказі Рівненського професійного ліцею від 01.06.2016 № 

132. 

Проведено вісім відкритих уроків: 

1. Помаранська Н.Є. Принципи художнього конструювання зачіски з 

предмета перукарська справа (під час обласної методичної секції 

перукарів). 

2. Міщак В.В. Сканери та їх типи з предмета Комп’ютеризовані системи 

обробки текстової та графічної інформації. 

3. Шукалюк Г.П. основи безпеки праці у галузі з предмета охорона праці. 

4. Пасюта О.М. відпрацювання руху з різною швидкістю. Рух назад і вперед 

з практичного водіння. 

5. Усик С.Ф. ТО2 автомобіля. Виконання змащувальних, заправних, 

контрольно-оглядових робіт двигуна з виробничого навчання 

6. Костюкевич І.Г. Оперативні перемикання з предмету спецтехнологія. 

7. Маркушин О.Г. Насосии системи охолодження з предмета 

«Спецтехнологія» 

8. Боліщук Ю.С. Розбирання та дефекація газорозподільчого механізму 

двигуна. 

Підготовані навчальні посібники:  

1. Логвин О.С. Збірник письмових завдань з виробничого навчання до теми 

«Текстовий редактор». 



2. Логвин О.С. Збірник інструкційних карт з виробничого навчання з 

професії оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

до теми «Робота у текстовому редакторі». 

3. Глух Д.В. Збірник інструкційних карт з виробничого навчання з професії 

оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин до теми 

«Електронні таблиці та робота документами бухгалтерського обліку». 

4. Борисюк Ф.С. Збірник інструкційних карт з виробничого навчання з 

професії оператор комп’ютерної верстки до теми «Робота у текстовому 

редакторі». 

5. Помаранська Н.Є. Робочий альбом з предмета «спеціальний малюнок» 

(професія «Візажист»). 

6. Іськович Р.Р., Іськович О.О. Збірник завдань до різних тем з предметів 

професійної підготовки перукарів. 

Кращі доробки працівників публікувалися у пресі: 

1. Шукалюк Г.П. Контроль навчальних досягнень учнів із предмета 

«Охорона праці». Журнал Профтехосвіта № 10, 2015 р. 

2. Шукалюк Г.П. Підсумкові контрольні роботи з креслення в ПТНЗ. 

Технічна творчість: збірник наукових праць. Хмельницький НМЦ 2015, № 

1 (конференція). 

3. Корнійчук Н.В. Зміна системи управління асинхронним трифазним 

двигуном. Технічна творчість: збірник наукових праць. Хмельницький 

НМЦ 2015, № 1 (конференція). 

4. Маркушин О.Г.   Дидактичний посібник до теми „Кривошипно-шатунний 

механізм“. Сайт НМЦ ПТО у Рівненській області. 

5. Маркушин О.Г.    Опорний конспект для учнів „Система охолодження 

двигуна”. Сайт НМЦ ПТО у Рівненській області. 

6. Маркушин О.Г.    Кросворди із предмета „Спецтехнологія” . Сайт НМЦ 

ПТО у Рівненській області. 

7. Маркушин О.Г.   Тести із предмета „Спецтехнологія” . Сайт НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

8. Помаранська Н.Є.      Розробка уроку «Історія перукарської справи» 

(надрукована в журналі «Профтехосвіта» № 12, 2012 рік) . Сайт НМЦ 

ПТО у Рівненській області. 

9.  Помаранська Н.Є. Розробка уроку «Фарбування волосся». Сайт НМЦ 

ПТО у Рівненській області. 

10.  Помаранська Н.Є. Дидактичний посібник «Історія макіяжу». Сайт НМЦ 

ПТО у Рівненській області. 

11.  Помаранська Н.Є. Дидактичний посібник „Основи професійної етики і 

культури спілкування“. Сайт НМЦ ПТО у Рівненській області. 

12.  Тетюшкін О.Г. Розробка уроку «Проїзд перехресть» . Сайт НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

13.  Тетюшкін О.Г. Розробка уроку «Зупинка і стоянка». Сайт НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

14.  Тетюшкін О.Г. «Мультимедійний урок, як засіб підвищення якості 

навчання учнів» надрукована у інформаційно-методичному збірнику 

http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/MarcushinKrShM.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/MarcushinKrShM.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-SOD.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-SOD.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-Krosword.pdf
http://nmc-pto.rv.ua/DOK/PPD/11/Marcushin-Testy.pdf
http://rpl.ucoz.com/MetodRobota/PomaranskaUrok2010.pdf
http://rpl.ucoz.com/MetodRobota/PomaranskaUrok2010.pdf
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НМЦ ПТО у Рівненській області «Профтехосвіта Рівненщини» № 2, 2015 

рік).  

15.  Помаранська Н.Є. "Розвиток творчих здібностей в сучасних умовах 

навчання" (інформаційно-методичний вісник НМЦ ПТО "Профтехосвіта 

Рівненщини" № 2, 2015).  

16.  Шукалюк Г.П. Міжпредметні зв’язки на уроках охорони праці. (журнал 

«Профтехосвіта» № 4, квітень 2016). 

17.  Ліпіщук Л.В. З днем народження, ліцею! Сценарій виховного заходу. 

(журнал «Профтехосвіта» №6, 2016). 

 

Брали участь у обласних методичних заходах: 

1. Шукалюк Г.П. на обласній секції практичних психологів виступила з 

доповіддю «Масові відкриті онлайн-курси – революція в освіті». 

2. Помаранська Н.Є. на обласній секції перукарів представила свій досвід 

роботи  на тему «Розвиток творчих здібностей учнів засобами 

інтерактивних технологій» та провела відкритий урок. 

3. Спільно з НМЦ ПТО у Рівненській області було проведено обласну 

методичну секції перукарів на базі перукарні «Фея». 

4. Сайт нашого ліцею посів третє місце в обласному конкурсі веб-сайтів. 

5. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Електрогазозварник» ІІІ місце посів Новозагорський Василь (учень 

групи № «). 

6. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю» був проведений на базі ліцею, всі 

призові місця посіли учні групи № 1. 

7. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю» 5-те місце посів учень групи № 1 

Романович Юрій. 

Проведені педагогічні читання на тему «Підвищення якості освіти 

через удосконалення творчої співпраці педагогів та учнів» (Кузьмич І.П.), 

семінар-тренінг «Структура та методика проведення інтерактивного уроку» 

(Руда О.Б.). Розроблено положення про організацію та проведення 

директорських контрольних робіт (Руда О.Б., Ліпіщук Л.В.). Підготовлені 

методичні рекомендації «Проведення предметних і професійних тижнів», 

«Урок майстра виробничого навчання – педагогічний аналіз» (Ліпіщук Л.В.).  

Останні разом з кращими доробками  викладачів та майстрів ліцею 

подані на розгляд навчально-методичної ради НМЦ ПТО у Рівненській 

області. 

Підготовлені матеріали на конкурс навчальних закладів для 

організації навчання учасників АТО та організації навчання безробітних. У 

обох відборах участь була успішною і на даний час ми навчаємо групи з 

числа безробітних за професіями «Електрогазозварник» та «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування». 



Крім того, упродовж ІІ семестру на базі Рівненського професійного 

ліцею працювала творча група з розробки ДСПТО з професії «Слюсар-

електрик з ремонту електроустаткування на автомобільному транспорті». 

 

Забезпечення бібліотеки ліцею 

У 2015-2016 навчальному році придбано для бібліотеки із спеціального 

фонду: 154 примірники навчальних посібників  на суму 3 468,88. . 

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.) 

6. Кричок Н. Немережеві електронні видання. Довідник. (8 пр.) 

 

Організація виховної роботи 

Виховна робота у Рівненському професійному ліцеї проводилася 

згідно з планом роботи ліцею на 2015-2016 навчальний рік. 

Вся виховна робота ліцею базується на організації та проведенні 

заходів, спрямованих на поєднання навчання з національно-патріотичним 

вихованням, впровадження принципів загальнолюдської моралі та 

духовності, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки, розвиток 

творчих здібностей, талантів та забезпечення соціального захисту учнів. 

Важливе місце у виховній роботі займає робота з батьками, профорієнтаційна 

робота. 

Основними формами організації виховної роботи традиційно 

залишаються виховні та інформаційні години, робота гуртків художньої 

самодіяльності,  спортивних секцій,  екскурсії, конкурси, зустрічі з 

представниками громадських організацій та працівниками РВ УМВС. У 

бібліотеці постійно діють книжкові виставки, присвячені відомим діячам 

української історії, видатним датам науки та культури. Немаловажну роль у 

виховній роботі серед учнів ліцею відіграє учнівське самоврядування та рада 

профілактики. 

В 2015-2016  навчальному році Рівненський професійний ліцей 

приймав участь у  обласних конкурсах та спартакіадах, в закладі було 

проведено різноманітні  виховні заходи а саме: 

 

Обласні заходи та конкурси:  

 Участь в обласному огляді-конкурсі читців гумористів «Поліські 

пересмішники» - друге місце; 

 Участь в обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська 

січ». Зразковий гурт естрадної пісні "Водограй" зайняв – ІІ місце; 

 Участь в обласному конкурсі юних фотоаматорів «Моя Україна» - 

роботи учнів у різних номінаціях посіли одне друге та три третіх місця; 

 Участь в обласному етнофестивалі  «Віфлеємська зірка»; 



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

Кобзаре, в пам'яті людській"; 

 Участь в обласному заочному огляді- конкурсі драматичних колективів 

«Талановита Україна – ІІ місце»; 

 Обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів  "Веселі 

закаблуки".На цьому конкурсі танцювальний колектив «Елізіум» 

Рівненського професійного ліцею  зайняв І призове місце. 

 ІІ етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва "Знай і люби свій край". Роботи учнів Рівненського 

професійного ліцею у різних номінаціях посіли три перших, два других 

та одне третє призові місця; 

 Участь в обласному конкурсі проектів «Мій вклад в майбутнє України» 

серед євроклубів ПТНЗ області; 

 Участь в обласному фестивалі вокально-хорового мистецтва 

"Поліський краю дорогий"; 

 Спартакіада 2015-2016 року серед професійно-технічних навчальних 

закладів Рівненської області – І-ше місце. 

 Спартакіада ПТНЗ Рівненської області з шахів. Команда Рівненського 

професійного ліцею зайняла І-ше місце. 

 Спартакіада ПТНЗ Рівненської області з волейболу. Команда 

Рівненського професійного ліцею зайняла І-ше та ІІІ-те місця. 

 Спартакіада  ПТНЗ Рівненської області з армспорту де збірна команда 

дівчат зайняла І-ше загальнокомандне місце. 

 Спартакіада серед юнаків ПТНЗ Рівненської області з баскетболу. 

Команда Рівненського професійного ліцею зайняла ІІ-ге місце 

 Спартакіада ПТНЗ з міні-футболу. Збірна команда Рівненського 

професійного ліцею здобула І - ше призове місце. 

 Чемпіонат України з армспорту м.Харків. Учениця групи №12 

Василевич Яна здобула ІІ - ге  призове місце. 

 Участь в обласній Спартакіаді серед працівників вищих та професійно-

технічних навчальних закладів. 

 

Загальноліцейні заходи: 

 

 Урочиста лінійка присвячена Дню  знань та початку нового 

навчального року; 

 Концерт - привітання до Дня працівників освіти; 

 До Дня захисника України та українського козацтва - «Козацькі 

забави»; 

 Музично-розважальна програма до Дня студента; 

 Конкурс краси «Перлина ліцею 2015»; 

 Спортивна естафета до Дня Збройних Сил України; 

 Загальноліцейні батьківські збори; 



 Новорічне свято; 

 «Наш шлях – це майбутнє країни» (урочисте вручення дипломів 

випускникам ліцею); 

 «Воістину небесна і земна» (Святкова програма до дня 8 Березня); 

 Літературно-музична композиція «Життя обірване війною»(до 27-ї 

річниці виведення військ з Республіки Афганістан та пам’яті Героїв 

Небесної Сотні); 

 Урочистості з нагоди 50-річчя Рівненського професійного ліцею. 

 Літературно-музична композиція «На батьківщину повертають 

журавлі» ( з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи); 

 Літературно-музична композиція «Встеляйте квітами дороги,- бійцям, 

що мир несли в наш край» (до Пемоги над нацизмом у Європі та 

завершення Другої світової війни); 

 Привітання учнів ліцею з Днем Матері «Величне і прекрасне слово 

Мати! Від неї все на світі! Навіть світ…»; 

 

Відкриті виховні години: 

 до Дня захисника України «Ніхто крім нас»; 

 відкрита виховна година присвячена річниці від дня народження Ніла 

Хасевича «Я не можу битися зброєю, але б’юся різцем і долотом»; 

 «Посвята у перукарі»; 

 «Крізь пекло Афганської війни»; 

 «Україно ти назавжди в моєму серці»; 

 « Закон, права та обов’язки»; 

 «День святого Валентина»; 

 «Книга - духовна скарбниця людства»; 

 відкрита виховна година з нагоди відзначення Дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка. 

 

Тематичні виховні години, бесіди, тренінги, уроки пам’яті та інше: 

 «Уроки доброти»; 

 «Добро в кожному з нас»; 

 «Мова моя калинова»; 

 «Голодний вік – голодний рік»; 

 "Ми не байдужі"; 

 -«Дзвони болю і тривог»; 

 -«Українські вечорниці»; 

 -«Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг»; 

 «Майдан: як це було»; 

 -«Ми є народ, якого не здолати»; 

 -«Стоїть обеліск і на нім імена, які викарбувала навіки війна»; 

 -«Разом до Європи»; 

 «Я – українець і цім пишаюсь». 



 

Зустрічі згідно планів спільних дій: 

 Зустрічі з лектором-консультантом Христитянського консультативного 

центру «Надія» Олексюком П.А. (лекції, бесіди) на теми «Правда про 

залежність», «Правда про алкоголь», «Правда про тютюнопаління», 

«Правда про наркотики», «Правда про ВІЛ\СНІД»; 

 зустріч з правохоронніми органами МВ УМВС  України в Рівнеській 

області: лекції та бесіди на тему «Правопорушення»; 

 Зустрічі з представниками Рівненського обласного об’єднання 

громадян «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка» 

(організовано та проведено соціальну виставу «Театр простих історій», 

«Профілактика насильства в учнівському середовищі», «Написання 

резюме», «Торгівля людьми-сучасний прояв рабства»); 

 Зустріч з представником Рівненського міського центру соціальних 

служб для сім’ї дітей та молоді Катеринчик М.Ф. 

 Зустріч із соціальним працівником Всеукраїнської мережі ЛЖВ 

Івановим Д.А. на тему «Жити в світі в якому є ВІЛ». 

 

Екскурсії  та походи: 

 до краєзнавчого музею м. Рівне; 

 до Драматичного театру; 

 до залу камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії; 

 до Почаєва; 

 до Львова. 

 

Акції учнівського самоврядування: 

 Проведено акцію "Твоя іграшка – його життя"; 

 Проведено патріотичну акцію «Підтримай героя – подаруй йому оберіг»; 

 Акція «Подаруй радість дітям» (благоустрій територій будинку дитини); 

 Учні ліцею спільно з вихователями сплели маскувальну сітку для бійців 

АТО   і передали її для 130 окремого розвідувального батальйону; 

 Акція «Червона стрічка»; 

 Благодійна акція «Святий Миколай до всіх дітей завітай»; 

 Благодійна акція для бійців АТО "Прийміть новорічні листівки"; 

 Проведено акцію "Зробимо Україну чистою»; 

 Проведено патріотичну акцію «Мак пам’яті»; 

 Патріотична акція «Україна - понад усе!». 

 

    Виховна робота покликана захистити майбутніх спеціалістів від 

негативних для їх фізичного, морально-психологічного розвитку факторів та 

формувати в учнів гуманістичні цінності. Вона була і залишається важливим 

компонентом навчально-виховного процесу в ліцеї. 

 

 



 

Забезпечення соціальних потреб учнів 

Гуртожиток розраховано за проектом на 226 місць, фактично проживає 

251 чоловік. 

На диспансерному обліку стоять 96 учнів. Кількість учнів охоплена 

активним відпочинком становить 117. 

Гаряче харчування у ліцеї відсутнє, працює буфет. Дітям сиротам 

видається грошова компенсація взамін харчування. 

 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність в навчальному закладі здійснюється за 

наступними напрямками: 

 Заробітна плата – 4 231 192 грн., у тому числі 3 848 913 грн. із 

загального фонду та 382 279 грн. із спеціального фонду. 

 Нарахування на заробітну плату – 1209545 грн., утому числі  із 

загального фонду – 1 091 961 грн., із спеціального фонду – 117 584 грн. 

 Стипендія – 1 511 306 грн грн. 

 Харчування (компенсація дітям-сиротам) – 162 103 грн. 

 Комунальні послуги – 926 088 грн. 

 Послуги – 96 535 грн., утому числі із загального фонду 41 746 грн., із 

спеціального фонду – 37 677 грн., із благодійного фонду – 17 112 грн. 

 Придбання предметів, матеріалів, обладнання – 843 584 грн., у тому 

числі із загального фонду – 369 996 грн.,    із спеціального фонду –   

294 085 грн., із благодійного фонду – 179 503 грн. 

 Видатки на відрядження – 4 434 грн. 

 Навчання працівників (підвищення кваліфікації, навчання у сфері 

цивільного захисту та з охорони праці) – 2 104 грн. 

 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

263 994 грн (з благодійного фонду) 

 

Охорона праці 

Відповідальний за охорону праці – інженер з охорони праці 

Данилевич Світлана Святославівна. 

Робота з дотримання правил ТБ безпеки здійснюється відповідно до 

чинного законодавства.  

На початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-

дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та майстернях, акт 

санітарно-технічного стану ліцею. Є всі необхідні журнали реєстрації всіх 

видів інструктажів із питань охорони праці для працівників і учнів ліцею. 

Упродовж 2015-2016 н.р. травмувань учнів під час навчально-

виховного процесу не було. У позаурочний час у 2016 році стався 1 випадок 

травмування учня через порушення правил дорожнього руху водієм. 



У період роботи нещасних випадків на виробництві не траплялося. 

Скарг від працівників про недодержання їх прав протягом 2015-2016 н.р. не 

було. 

Кабінет охорони праці відповідає діючим вимогам. 

У 2015 році трудовий колектив ліцею став переможцем 

Всеукраїнського громадського конкурсу з охорони праці і буде 

нагороджений дипломом ІІ ступеню і грошовою премією у розмірі 4000 грн. 

 

Завдання колективу Рівненського професійного ліцею: 

Головним завданням колективу Рівненського професійного ліцею є 

постійне покращення якості освіти та виховання свідомих громадян України 

у нашому навчальному закладі. Для реалізації цього завдання необхідно 

покращувати якість комплексно-методичного забезпечення предметів та 

професій, постійно працювати над оновленням змісту освіти, збагачувати 

матеріально-технічну базу ліцею, працювати над покращенням умов 

проживання та перебування учнів у гуртожитку, зміцнювати базу необхідну 

для підвищення якості позаурочної зайнятості учнів. 

 

1. Організація роботи щодо акредитації навчального закладу з 

підготовки водіїв автотранспортних засобів; 

2. Організація роботи з роботодавцями щодо підготовки, підвищення 

кваліфікації та перепідготовки робітничих кадрів; 

3. Завершити оснащення майстерні електриків; 

4. Завершити оснащення кабінету електроустаткування на 

автомобільному транспорті; 

5. Завершити обладнання полігону електрозварювальних робіт; 

6. Замінити наочність в токарній та фрезерній майстернях; 

 


