
 

Звіт директора 

Рівненського професійного ліцею 

за період  роботи з 12.01.2015 р. до 31.10.2015 р. 

 

Шановні колеги. В грудні 2014 року на кадровій комісії Міністерства 

освіти і науки України директор департаменту професійно-технічної освіти 

Супрун В’ячеслав Васильович поставив мені головне завдання - 

стабілізувати моральний мікроклімат в колективі. Для досягнення мети 

необхідно було вибрати модель управління. Існує три моделі: диктаторська, 

ліберальна та демократична.  Диктатура дає можливість швидко досягнути 

позитивного результату, але цей результат буде хитким та не тривалим. Крім 

того дана модель управління призвела до збою в роботі колективу, який не 

привчений  бути «хлопчиком на побігушках».  Ліберальна модель дозволяє 

керівнику заховатися за спини заступників і виконувати лише роль арбітра.  

Дана модель використовувалася в ліцеї з 2005 до 2010 року. Ця модель  мені  

не властива, так як я ніколи за чиїсь спини не ховався. Тому я вибрав третю 

модель - демократичну, яка передбачає не лише відповідальність, але й 

надання значних прав членам колективу.  І ось настав час звітувати перед 

колективом за  10 місяців перебування на посаді директора ліцею. Чи зміг я 

виконати головне завдання використовуючи демократичну модель 

управління? Думаю, що частково вдалося зменшити в колективі елементи 

ненависті, несприйняття чужої думки. Разом з тим в колективі іще 

зберігається неприязнь, яка може в любий момент спалахнути і перерости в 

ненависть. 

Як директор ліцею у своїй діяльності упродовж звітного періоду я 

керувався законодавством України, Статутом ліцею, колективним договором, 

умовами контракту, посадовими обов’язками директора та іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу професійно-технічного 

навчального закладу. Пропоную вашій увазі звіт про виконання умов 

контракту. 

 

1. Формування контингенту учнів. 

Формування контингенту учнів в ліцеї здійснюється відповідно до 

обсягів державного замовлення, договорів про надання освітніх послуг у 

сфері професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів та 

професійно-технічним навчальним закладом, наявних ліцензій та згідно з 

діючими Правилами прийому до Рівненського професійного ліцею. 

 

Показники 2014 2015 

Загальний контингент учнів, слухачів 664 656 

у тому числі:   

за профілем навчального закладу 664 656 

за соціальним станом   

дітей-сиріт та дітей позбавлених 10 15 



батьківського піклування 

З вадами фізичного та розумового 

розвитку 
16 16 

Прийнято на І курс 

за державним замовленням 
390 378 

Прийнято на курсове навчання 

за договорами з юридичними особами  
11 43 

за договорами з фізичними особами 60 58 

Втрата контингенту 33 35 

Загальний випуск учнів, слухачів 371 385 

у тому числі:   

працевлаштовані за отриманою 

професією 
333 336 

продовжують навчання у вищих 

навчальних закладах 
2 15 

працевлаштувалися самостійно - - 

 

2. Кадрове забезпечення. 

Основними напрямками діяльності дирекції в кадрових питаннях є 

ефективне використання потенціалу можливостей кожного працівника. 

Якісний склад педагогічних працівників ліцею відповідає вимогам 

кваліфікаційних характеристик у розділах освіти, досвіду роботи, вимог до 

рівня фахової підготовки та кваліфікаційних категорій. 

Ліцей має штатний розпис, затверджений в управлінні освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. Керівними і педагогічними 

працівниками ліцей укомплектовано на 100%. 

Навчально-виробничий процес забезпечують 29 майстрів виробничого 

навчання, 20 викладачів, 4 вихователі, 1 практичний психолог, 1 соціальний 

педагог, 8 керівників гуртків, 2 методисти, 1 старший майстер, 3 заступники 

директора та директор. 

 Стаж роботи більше 8-ми років мають 29 педагогічних працівників, 

менше трьох років – 12 чоловік. У 2015 році на роботу було прийнято – 6 

нових педпрацівників – 1 викладач, 4 майстри в/н, 1 практичний психолог, 

переведено з інших посад – 2 майстри в/н, 1 методист, 1 заступник 

директора. В цей же період звільнилося – 6 чоловік (1 вийшов на пенсію, 5 – 

за власним бажанням). 

  

Якісна характеристика педагогічних кадрів: 

Кваліфікаційні 

категорії, педагогічні 

звання, тарифні 

розряди 

2014 2015 

Викладач-методист 3 4 



Старший викладач 3 4 

Майстер виробничого 

навчання ІІ категорії 
5 3 

Майстер виробничого 

навчання І категорії 
3 3 

Спеціаліст вищої 

категорії 
7 10 

Спеціаліст першої 

категорії 
5 4 

Спеціаліст другої 

категорії 
5 6 

Спеціаліст 10 10 

12 тарифний розряд 6 7 

11 тарифний розряд 4 4 

10 тарифний розряд 3 2 

9 тарифний розряд 17 16 

 

Підвищення кваліфікації та стажування на підприємствах педагогічних 

працівників ліцею здійснюється відповідно до графіку роботи складеного на 

п’ять років. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Категорія працівників 2014 2015 

Директор 0 1 

Заступники директора 0 1 

Методисти 0 1 

Старший майстер 1 0 

Викладачі 2 2 

Майстри в/н 5 3 

Вихователі гуртожитку 1 1 

Керівники гуртків 0 0 

Практичний психолог 0 0 

Соціальний педагог 0 0 

Всього: 8 9 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею 

здійснювалося на базі Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти та Львівського науково-практичного центру професійно-

технічної освіти. 

 У 2014 році стажування на підприємстві пройшла та здобула 

відповідну робітничу кваліфікації майстер в/н Корнійчук Н.В., у 2015 році – 

майстри Тетюшкін О.Г. та Савчук С.А. пройшли стажування на 

автотранспортному підприємстві та підтвердили наявні робітничі розряди. 

Майстри в/н з практичного водіння Мовчанюк М.О., Пасюта О.М., Псарьов 



І.В., Фідрус Б.Ю. та викладачі Тетюшкін О.Г., Маркушин О.Г., Литвинчук 

М.А., Гуцман Ю.М. пройшли атестацію у ВРЕР. 

 На даний час 11 педагогічних працівників здобувають вищу освіту, у 

тому числі 5 майстрів виробничого навчання, 1 викладач, 1 соціальний 

педагог, 1 практичний психолог, 3 керівники гуртка, двоє з них отримують 

другу повну вищу освіту (Дзюба О.В. та Іськович О.О.). 

 Атестація педагогічних працівників у ліцеї здійснюється відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. 

№ 930. 

 

Атестація педагогічних працівників 

Категорія 

працівників 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всього: 10 10 13 

з них позачергово 1 3 4 

Викладачі 3 4 7 

Майстри в/н 6 4 5 

Вихователі 1 1  

Практичний 

психолог 

 1  

Методист   1 

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються 

кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, встановлюються тарифні 

розряди.  

Педагогічні працівники ліцею активно беруть участь у обласних та 

всеукраїнських заходах, конкурсах фахової та педагогічної майстерності, 

кращі доробки друкуються у педагогічні пресі. 

 

Участь у конкурсах 

 

2014 2015 

1. Чемпіонат з перукарського 

мистецтва, нігтьової естетики та 

макіяжу «Бурштинові зорі – 2014» 

брала участь майстер в/н 

Присяжна Д.П. 

2. Трудовий колектив Рівненського 

професійного ліцею став 

переможцем ІІ (регіонального) 

етапу Всеукраїнського огляду-

конкурсу стану умов і охорони 

праці в навчальних закладах 

Міністерства освіти і науки 

1. Національний конкурс з безпечної 

поведінки в Інтернеті  - Легенька 

Ю.В. та Дзюба О.В. посіли перші 

місця. 

2. Обласний етап конкурсу 

методичних розробок з 

впровадження ІКТ в навчальний 

процес – брали участь розробки 

Маркушина О.Г., Тетюшкіна О.Г. 

3. Відкритий чемпіонат з 

перукарського мистецтва, 

нігтьової естетики та макіяжу 



України в 2014 році. 

 

«Кубок Києва» - ІІ місце – майстер 

в/н Присяжна Д.П. 

4. Конкурс фахової майстерності «На 

гостини до міста майстрів» брали 

участь майстри в/н Ковпак О.Г. та  

Присяжна Д.П. 

5. 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. 

6. Обласний конкурс веб-сайтів 

ПТНЗ області – ІІІ місце. 

 

 

Публікації у фаховій пресі 

 

2014 2015 

1. Холодько Л.С. 

Створення довідково-

інформаційних 

документів за допомогою 

текстового редактора MS 

Word, форум 

педагогічних ідей 

«Урок» журналу 

«Відкритий урок», 

30.01.2014р., 

http://osvita.ua/school/less

ons_summary/education/3

9215/. 

2. Лана Вільна (Семенюк 

С.Д.) «І в смерті були 

твої очі…», Вільне слово 

№ 13, 18.02.2014р. 

 

 

1. Іськович Р.Р. Інструменти та 

електрообладнання. Робочий зошит. – 

Інформаційно-методичний вісник «На 

допомогу фахівцям перукарської справи» 

НМЦ ПТО 

2. Іськович О.О. Основні завдання курсу 

«Матеріалознавство». Загальні питання 

про парфумерію та косметику. – 

Інформаційно-методичний вісник «На 

допомогу фахівцям перукарської справи» 

НМЦ ПТО 

3. Іськович Р.Р. Тестові завдання з предмета 

«Перукарська справа». – Інформаційно-

методичний вісник «На допомогу 

фахівцям перукарської справи» НМЦ 

ПТО 

4. Іськович О.О. Тестові завдання з 

предмета «Санітарія і гігієна». – 

Інформаційно-методичний вісник «На 

допомогу фахівцям перукарської справи» 

НМЦ ПТО 

5. Іськович Р.Р. тестові завдання з предмета 

«Матеріалознавство».- – Інформаційно-

методичний вісник «На допомогу 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/39215/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/39215/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/education/39215/


фахівцям перукарської справи» НМЦ 

ПТО 

6. Помаранська Н.Є. Лабораторно-

практичні заняття з предмета 

«перукарська справа. - – Інформаційно-

методичний вісник «На допомогу 

фахівцям перукарської справи» НМЦ 

ПТО 

7. Іськович Р.Р. Лабораторно-практичні 

заняття з предмета «Перукарська справа». 

– Інформаційно-методичний вісник «На 

допомогу фахівцям перукарської справи» 

НМЦ ПТО 

8. Дзюба О.В. Інтернет-павутина. Рольова 

гра. – журнал «Соціальний педагог» № 2, 

2015. 

9. Легенька Ю.В. Шлях до безпеки в 

Інтернеті. Вправа для дітей та молоді. – 

журнал «Соціальний педагог», № 2, 2015. 

10. Руда О.Б. Особливості розробки плану 

уроку виробничого навчання. Практичне 

заняття з майстрами виробничого 

навчання. – журнал «Профтехосвіта» № 

11, 2014. 

11. Шукалюк Г.П., Легенька Ю.В. 

Дослідження зв’язку мотивації 

досягнення та самооцінки учнів ПТНЗ. – 

матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції – м. Одеса, 2015. 

12. Іськович Р.Р., О.Р.Юрко. Айзек Азімов і 

педагогіка. – журнал «Математика в 

школах України», № 4-5, 2015. 

13. 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 ПТО П. Семенюк) – 

розміщено на сайті НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

14. Помаранська Н.Є. Розвиток творчих 

здібностей в сучасних умовах навчання. – 

Інформаційно-методичний вісник 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
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 у Рівненській області № 2, 2015 

15. Тетюшкін О.Г. Мультимедійний урок, як 

засіб підвищення якості навчання учнів. - 

Інформаційно-методичний вісник НМЦ 

ПТО у Рівненській області № 2, 2015 

16. Маркушин О.Г. Дидактичний посібник 

«Кривошипно-шатунний механізм» - сайт 

НМЦ ПТО у Рівненській області. 

17.  Маркушин О.Г. Опорний конспект  

«Система охолодження двигуна» - сайт 

НМЦ ПТО у Рівненській області. 

18.  Маркушин О.Г. Кросворди з предмета 

«Спецтехнологія» - сайт НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

19. Маркушин О.Г. Тести з предмета 

«Спецтехнологія» - сайт НМЦ ПТО у 

Рівненській області. 

 

3. Контроль якості роботи педагогічних працівників, виконання 

планів та програм. 

Контроль за навчально-виховним та виробничим процесом у ліцеї 

здійснюється відповідно до: Законів України «Про освіту», «Про професійну 

освіту», «Положення про професійно-технічний навчальний заклад» 

затвердженого постановою КМУ від 05.08.1998 р № 1240, «Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічному 

навчальному закладі» затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. 

№ 419. 

Змістом внутрішнього контролю є основні види діяльності ліцею: 

 навчальний процес, який передбачає вивчення стану виконання 

навчальних програм, рівня знань і навичок учнів, директорські 

контрольні роботи, продуктивність праці педагогів, індивідуальної 

роботи з учнями, наявності в учнів навичок самостійної роботи; 

 виховний процес, коли перевіряють рівень вихованості учнів, рівень 

громадської активності, якість роботи відповідальних за групами та 

майстрів виробничого навчання, якість проведення виховних заходів; 

 методична робота, коли визначають методичний рівень кожного 

педагога, механізм поширення педагогічного досвіду, підвищення 

кваліфікації педагогів. 

Контроль за навчально-виховним та виробничим процесом у ліцеї 

здійснюють директор, заступники директора, старший майстер та методисти 

відповідно до річного плану роботу та графіків внутріліцейного контролю. 

Забезпечення контролю за навчальними досягненнями учнів 

здійснюється за допомогою контрольно-облікової документації: журналів 



теоретичного та виробничого навчання, протоколів державних 

кваліфікаційних атестацій, протоколів пробних кваліфікаційних робіт, 

зведених відомостей успішності. 

З метою вивчення відповідності рівня навчальних досягнень учнів 

вимогам навчальних планів і програм двічі на рік проводяться директорські 

контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної, загально-

професійної та професійно-практичної підготовки. Рівень знань та вмінь 

учнів протягом року підлягає обов’язковому оцінюванню шляхом 

тематичної, семестрової та річної атестації, а також перевірних та пробних 

кваліфікаційних робіт. 

Відповідно графіка внутріліцейного контролю здійснюється 

відвідування уроків, що дає можливість визначити ефективність роботи 

педагогів та виявити позитивний досвід. 

Разом з тим, якщо адміністрація ліцею не буде контролювати  

належне матеріально-технічне та методичне забезпечення, важко буде 

досягати позитивних результатів. 

З метою покращення матеріально-технічного та комплексно-

методичного забезпечення предметів та професій, стану охорони праці було 

здійснено оглядовий контроль кабінетів та майстерень. Результати огляду 

кабінетів та майстерень були розглянуті на засіданнях педагогічної ради, за 

підсумками яких були прийняті рішення, які закріплені наказами 

Рівненського професійного ліцею від 23.01.2015 № 15 та від 26.10.2015 № 

229. 

Узагальнення оглядів кабінетів і майстерень у січні місяці сприяло 

покращенню системи збагачення матеріально-технічної бази професій, 

комплексно-методичного забезпечення, розвитку існуючих та ліцензуванню 

нових професій. Практично наказ про підсумки огляду кабінетів та 

майстерень став своєрідним планом дій для колективу. На даний час рішення 

січневої педради виконані і наказом жовтневим про результати огляду 

визначені нові напрямки роботи. 

 

Назва кабінету, майстерні 

Оснащення 

комп’ютерною технікою 

та демонстраційним 

обладнанням 

2014 2015 

Кабінет 203 Основ галузевої економіки та 

підприємництва 

- ТВ, 

ноутбук 

Кабінет 204 Матеріалознавства та спецмалювання - ТВ, ПК 

Кабінет 206 Перукарської справи Ноутбук, 

проектор 

Ноутбук, 

проектор 

Кабінет 207 Охорони праці ТВ, ПК ТВ, 2 ПК 

Кабінет 208 Обробки текстової та графічної 

інформації 

2 ТВ,  

16 ПК 

2 ТВ,  

16 ПК 

Кабінет 211 Електротехніки з основами ПК ТВ, ПК 



промелектроніки 

Кабінет 213 Спеціальної технології автомобільної 

справи 

Проектор, 

16 ПК 

Проектор, 

16 ПК 

Кабінет 217 Технології верстатних робіт та 

інформаційних технологій 

Проектор, 

15 ПК 

Проектор, 

15 ПК 

Кабінет 219 Правил дорожнього руху та безпеки 

водіння 

Проектор, 

16 ПК 

Проектор, 

16 ПК 

Кабінет 222 Обладнання технологій зварювальних 

робіт 

Проектор, 

16 ПК 

Проектор, 

16 ПК 

Перукарська майстерня № 1 ТВ ТВ 

Перукарська майстерня № 2 ТВ, 

ноутбук 

ТВ, 

ноутбук 

Манікюрна майстерня - - 

Токарна майстерня - - 

Фрезерна майстерня ПК ПК 

Слюсарна майстерня ПК ПК 

Автослюсарна майстерня ТВ, ПК ТВ, ПК 

Зварювальна майстерня  - - 

Лабораторія ТО автомобіля Проектор, 

ПК 

Проектор, 

ПК 

Електромонтажна майстерня № 1 - ПК, ТВ 

Електромонтажна майстерня № 2 ТВ, ПК ТВ, ПК 

Бібліотека 5 ПК ТВ, 17 ПК 

Доступ до мережі в Інтернет у кабінетах,  

майстернях, бібліотеці 

100% 100% 

 

Контроль за виховною роботою у ліцеї здійснюється відповідно до 

Орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи у 

ПТНЗ (наказ МОН України від 16.04.2002 № 257), річного плану роботи, 

графіків роботи гуртків, бібліотеки.  

Забезпечення контролю за виховною роботою здійснюється за 

допомогою контрольно-облікової документації: журналів з виховної роботи 

майстра виробничого навчання, журналів гуртків. Шляхом відвідування 

виховних заходів, занять гуртків визначається якість та рівень роботи 

педагогів з учнями за напрямками виховання громадської активності, 

творчих здібностей, моральних та духовних якостей, формування відносин 

співробітництва, взаємодопомоги. 

З метою покращення якості умов проживання учнів у гуртожитку був 

розроблений план заходів та проведено огляд гуртожитку 01.10.2015 р. 

Виконання даних заходів дало можливість покращити умови проживання та 

на належному рівні підготуватися до огляду-конкурсу на кращий гуртожиток 

серед ПТНЗ Рівненської області. 



Питання контролю за якістю роботи педагогічних працівників, 

виконанням планів та програм постійно розглядаються на нарадах при 

директору, інструктивно-методичних нарадах та педагогічних радах ліцею. 

 

4. Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг. 

 У лютому 2015 року проведено атестаційну експертизу Рівненського 

професійного ліцею за напрямками: «Верстатник широкого профілю», 

«Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)», «Слюсар з ремонту 

автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)», «Перукар 

(перукар-модельєр). Візажист», «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник», 

«Токар». З 23 по 27 березня 2015 року - за напрямами: «Слюсар-електрик  з 

ремонту електроустаткування (на автомобільному транспорті)», «Оператор 

комп’ютерної верстки», «Оператор електронно-обчислювальних та 

обчислювальних машин». 

 Відповідно до рішення акредитаційної комісії від 28 травня 2015 року 

протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 №1415л) Рівненський 

професійний ліцей визнано атестованим в термін до 28.05.2025 року. 

 У 2015 році Рівненський професійний ліцей подав заяву «Про 

проведення ліцензування освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти» управлінню освіти і науки Рівненської облдержадміністрації щодо 

проведення ліцензування нової для навчального закладу та й регіону професії 

«Монтувальник шин». 

Наказом управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації від 17 

червня 2015 року за №352 «Про проведення ліцензійної експертизи» 

створено комісію, яка вивчивши матеріали справи дійшла висновку, що 

створена матеріально-технічна база, навчально-методичне та кадрове 

забезпечення Рівненського професійного ліцею спроможні забезпечити 

рівень підготовки робітників за професіями «Слюсар-електрик  з ремонту 

електроустаткування (на автомобільному транспорті)»; «Монтувальник 

шин». 

 Рішенням Державної Акредитаційної комісії від 24 липня 2015 року 

протокол №118 Рівненському професійному ліцею надано ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти 

на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих робітників з професії 

«Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному 

транспорті)», «Монтувальник шин» з ліцензованим обсягом 30 чоловік та 

«Монтувальник шин» для здійснення професійно-технічного навчання, 

підвищення кваліфікації з ліцензованим обсягом 30 чоловік. 

 Навчальний заклад не порушує ліцензійних умов надання освітніх 

послуг. 

 



 

 

 

Відповідність прийому учнів до ліцензованих обсягів 

 

Назва професії Ліцензований 

обсяг 

Прийнято на 

навчання 

Первинна професійна підготовка (державне замовлення) 

Верстатник широкого профілю 45 27 

Електрогазозварник. 

Рихтувальник кузовів 

30 30 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 

60 27 

Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В») 

30 30 

Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В», «С») 

60 60 

Слюсар-електрик з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 

(на автомобільному транспорті) 

30 30 

Оператор комп’ютерної верстки 30 27 

Оператор електронно-обчислювальних 

та обчислювальних машин 

30 27 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 60 60 

Перукар (перукар-модельєр). 

Манікюрник 

60 60 

Професійно-технічне навчання (курсова підготовка) 

Манікюрник 15 29 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В») 

30 58 

Перукар (перукар-модельєр) 30 18 

 

5. Дотримання прав осіб з особливими потребами. 

Адміністрацією ліцею  планується і проводиться цілеспрямована 

робота з учнями соціально-незахищених категорій. Своєчасно вирішуються 

питання їх фінансового забезпечення, надання матеріальної  і моральної 

допомоги, працевлаштування, організації оздоровлення та відпочинку, 

задоволення естетичних потреб. Право на особливий соціальний захист в 

Рівненському професійному ліцеї  мають діти-сироти та діти, які позбавлені 

батьківського піклування. Учні з числа даної пільгової категорії 

зараховуються до ліцею першочергово та забезпечуються гуртожитком. Всі 



діти-сироти забезпечені єдиними квитками, отримують стипендію,  грошову 

компенсацію на одяг, взуття, харчування, на придбання навчальної 

літератури. При вступі  і по закінченню навчального закладу, учні з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують 

одноразову матеріальну допомогу згідно чинного законодавства. 

 

6. Організація виховного процесу. 

Виховна система освітнього середовища ліцею забезпечує оптимальні 

умови для індивідуального розвитку учнів, реалізації їхніх інтересів і 

здібностей у різних видах позаурочної діяльності в умовах особистісно 

орієнтованого освітнього простору ліцею. 

У ліцеї набули поширення різні форми виховної роботи: групові, 

індивідуальні, такі, що проводяться спільно з викладачами, майстрами 

виробничого навчання, вихователями, психологом, соціальним педагогом, 

бібліотекарем, громадськими організаціями. 

В 2015 році Рівненський професійний ліцей брав участь у 

Всеукраїнських та обласних конкурсах,  а саме: 

Всеукраїнські заходи: 

 участь у Всеукраїнському  конкурсі  «Профтехосвіта на зламі століть», 

проведеному журналом «Профтехосвіта» розробка «Золоті зерна душі» 

зайняла третє місце; 

 здобуття призового місця у Національному конкурсі тренінгових вправ 

з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей та молоді, який був 

проведений протягом жовтня - листопада 2014 року Національним 

комітетом для безпечного Інтернету 2015 ,( видавництва педагогічної 

преси та літератури «Шкільний світ»); 

 участь у IV Всеукраїнському відкритому дитячому-юнацькому 

фестивалі - конкурсі юних вокалістів «Пісня над Бугом» (м. 

Хмельницький);  

 участь у Всеукраїнських змаганнях серед учнів ПТНЗ з футзалу м. 

Ужгород - третє місце. 

 

Обласні заходи та конкурси: 

 участь в  обласному етапі  ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням - призове місце; 

 участь в  обласному етапі  ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням - призове місце; 

 участь в обласному конкурс читців-декламаторів, юних поетів «Живи, 

Кобзарю, 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»; 

 участь в спартакіаді серед закладів ПТНЗ – ІІ місце; 

 участь в обласному огляді-конкурсі читців-гумористів «Поліські 

пересмішники» - ІІ місце; 

 участь в обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська 

січ» - ІІ місце. 

Адміністрація ліцею прагне сприяти розвитку обдарованих дітей. З 

цією метою збільшено кількість оплачуваних гуртків. 

 

2014 2015 

Літературно-естрадної мініатюри Народної творчості 

Зразковий художній колектив 

естрадної пісні «Водограй» 

Зразковий художній колектив 

естрадної пісні «Водограй» 

Міні-футбол Літературно-естрадної мініатюри 

Баскетбол Вокальний 

Волейбол Танцювальний 

 Драматичний 

 Технічної творчості «Робота у САПР» 

 Міні-футбол 

 Настільний теніс 

 Баскетбол 

 Волейбол 

 Легка атлетика 

 

7. Учнівське самоврядування  

Елементи дорослого громадянського життя моделюються в нашому 

навчальному закладі через учнівське самоврядування. Учнівське 

самоврядування  ліцею працювало в 2015 навчальному році згідно 

перспективного плану роботи.  Голова ради учнівського самоврядування 

приймає участь в роботі стипендіальної комісії ліцею при обговоренні 

клопотань про надання матеріальної допомоги та преміюванні учнів. Радою 

учнівського самоврядування були розроблені заходи: 

- щодо підготовки ліцею до зимового періоду; 

- щодо підготовки конкурсу на кращий поверх та кращу кімнату 

гуртожитку ; 

- щодо підготовки приміщень ліцею та гуртожитку до щорічного 

поточного ремонту; 

- щодо пропаганди здорового способу життя серед учнів ліцею.  

         Проведені рейди з метою: 

- дотримання правил поведінки учнів ліцею ( запізнення на уроки); 

- дотримання санітарних правил проживання учнів в гуртожитку. 



Рада учнівського самоврядування не стоїть осторонь у проведенні та 

організації всіх загальноліцейних заходів, виховних годин, тижня прав, 

здоров’я та ін. Велику роль учнівське самоврядування відіграє в проведенні 

благодійних акцій. Впродовж навчального року учнівським самоврядуванням 

було організовано благодійні акції: 

- 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); 

- патріотична акція «Мак пам’яті» ; 

- акція «Неси добро дітям» (благоустрій територій будинку дитини); 

- акція «Твоя іграшка – його життя»; 

- патріотична акція «Браслет нескорених». 

В ліцеї працює Рада профілактики, яка відіграє важливу роль в 

профілактиці правопорушень оскільки на засіданнях розглядаються випадки 

порушення дисципліни, пропусків без поважних причин, порушення правил 

проживання в гуртожитку. Робота Ради профілактики керується наказом 

«Про організацію роботи з профілактики правопорушень серед учнів ліцею». 

Участь учнів у роботі комісії з дисципліни та порядку,  різних її формах  

передбачає набуття ними правових знань, умінь та навичок. Діяльність учнів 

у колективних творчих справах не стільки відволікає їх від безцільного 

марнування вільного часу, скільки виховує законослухняну, порядну людину, 

формує непримиренне ставлення до негативних явищ життя. Наш час 

потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, 

здатних мислити креативно, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні 

рішення. Ось чому головне завдання ліцею – знайти і підтримати учнівську 

молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському 

житті. 

 

8. Співпраця з громадськими організаціями. 

 

Рівненський професійний ліцей упродовж 2015 навчального року 

співпрацює з різними громадськими організаціями та установами, а саме:   

Рівненським обласним об’єднанням громадян  «Центр підтримки 

громадських ініціатив  Чайка», Християнським консультативним центром 

«Надія», з правоохоронними органами  МВ УМВС України в Рівненській 

області, Рівненським обласним центром психічного здоров’я населення, 

Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ/СНІД, Рівненським 

міським центром соціальних служб для сім’ї дітей та молоді. 

З кожною громадською організацією розроблений плани спільних дій, 

мета яких сприяти різнобічному розвитку учнів, вихованню в них моральних 

якостей, здорового способу життя, правової свідомості. 

Даний напрямок роботи сприяє тому, що протягом останніх 5 років 

учні ліцею не скоювали злочинів та правопорушень. 

 



9.  Збагачення навчально-матеріальної бази ліцею. 

Введено в експлуатацію майстерню монтувальників шин та 

балансування коліс. Вартість додаткового обладнання складає близько 8 тис. 

грн. 

Введено в експлуатацію електромонтажну майстерню. Вартість 

оснащення складає більше 11 тис. грн. 

Проведено реконструкцію приміщення бібліотеки та закуплено 16-ть 

сучасних комп’ютерів. Вартість реконструкції складає більше 193 тис. грн. 

Проведено реконструкцію кабінету охорони праці. Вартість 

реконструкції близько 62 тис. грн. 

Виконано ремонтні роботи в навчальному корпусі та гуртожитку. 

Приведено у відповідність до сучасних вимог умивальні кімнати 

другого поверху гуртожитку. 

Замінено на енергозберігаючі 30 вікон у навчальному корпусі та 

гуртожитку. 

Оснащено широкоформатними телевізорами 3 навчальні кабінети та 1 

майстерню. 

Побудовано криту стоянку для вантажних автомобілів.  

Замінено вікна в спортивному залі. 

Забетоновано дорогу між навчальним корпусом та гуртожитком. 

 

10.  Фінансово-господарське становище. 

У 2015 році дебіторської заборгованості в розрахунках з 

підприємствами не виникало. 

За звітний період ревізія фінансово-господарської діяльності не 

проводилася. Діяльність ліцею іншими контролюючими структурами не 

перевірялася. 

Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету 

використовувалися за цільовим призначенням. 

Кошторис доходів та видатків виконується у повному об’ємі. 

У 2015 році укладено договір оренди з Благодійним фондом 

підтримки Рівненського професійного ліцею та продовжено договір оренди з 

приватним підприємцем. 

 

Порівняльні таблиці використання коштів 

 

Спеціальний фонд 

Назва КЕКВ 2014 2015 

Залишок коштів 

Станом на 

01.01.2014 

483 755.42 

Станом на 

01.01.2015 

665 919,09 

Зарплата 2111 148 550,04 244 209,55 

Нарахування на зарплату 2120 53 175,18 86 267,52 



Назва КЕКВ 2014 2015 

Предмети та матеріали,  

у тому числі 

2210 63 339,02 392 138,97 

матеріально-технічна база  63 339,02 72 191,04 

меблі для аудиторій   54 230,06 

вікна   91 902,73 

ремонти   173 815,14 

Послуги, у тому числі 2240 31 148,64 148 923,58 

автопослуги  7 392,99 8 059,23 

обов’язкові  23 755,65 32 357,48 

ремонти   107 540,00 

навчання   966,87 

Тепло 2271 4 917,17 5 707,42 

Вода 2272 2 651,72 655,16 

Світло 2273 3 736,74 2 163,52 

Інші виплати 2800 2 199,70 1 075,29 

Курси 2280 2 282,00 1 075,29 

Кап.видатки 3110  28 282,00 

Домкрат   3 551,00 

Комп’ютери   9 591,00 

Телевізор   16 140,00 

Всього:  312 000,21 145 560,85 

 

Позабюджетні надходження 

Види надходжень 2014 2015 

Всього: 284 900,00 289 500,00 

Меблі у гуртожиток 154 700,00 800,00 

Оргтехніка (телевізори, комп’ютери) 7 000,00 197 700,00 

Товари 83 712,00 26 400,00 

Костюми сценічні 30 288,00 - 

Мастила 1 200,00 - 

Послуги 7 400,00 - 

Будматеріали, ремонти 600,00 57 900,00 

Книги - 6 700,00 

 

11.  Додержання вимог щодо забезпечення належних умов праці, 

додержання прав працівників. 

Додержання вимог щодо забезпечення належних умов праці та 

додержання прав працівників здійснюється відповідно до колективного 

договору, який був укладений між адміністрацією та колективом і 

зареєстрований у органах юстиції в квітні 2015 року.   

Всі працівники господарської служби та учні навчального закладу 

забезпечені спецодягом. Проведено всі види інструктажів з охорони праці з 



учнями та працівниками ліцею. Поповнено медичні аптечки необхідними 

препаратами. Всі працівники ліцею пройшли періодичний медичний огляд.  

Приведено у відповідність куточки з охорони праці на робочих 

місцях, в майстернях виробничого навчання та у кабінетах. Проведено 

навчання і перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та інших 

працівників у процесі трудової діяльності. Проведено обстеження технічного 

стану будівель і споруд з метою запобігання їх руйнуванню та забезпечення 

надійності експлуатації. 

Службою охорони праці було перевірено готовність майстерень 

виробничого навчання, кабінетів, гуртожитку та інших службових приміщень 

до роботи в новому 2015-2016 навчальному році. Всі кабінети та майстерні 

укомплектовані аптечками, інструкціями з охорони праці, правилами 

пожежної безпеки, вогнегасниками, планами евакуації на випадок пожежі. 

Належним чином ведуться журнали інструктажів з техніки безпеки та 

журнали оперативного контролю з ОП 1-го ступеня.  

Проведено перевірку електроінструментів і засобів захисту. Проведені 

заміри опору ізоляції та контурів заземлення. 

У період роботи нещасних випадків на виробництві не траплялося. 

Скарг від працівників про недодержання їх прав протягом 2015 року не 

поступало. 

Дякую за увагу. 
 


