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Звіт 

директора Рівненського професійного ліцею за 2011-2012 н. р. 

І. Формування учнівського контингенту та організація 

професійної підготовки учнів 
 

1.1  В 2012-2013 н. р. в Рівненському професійному ліцеї підготовка 

здійснювалась 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») 

 Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорії 

«В» і «С») 

 Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

 Перукар (перукар-модельєр). Візажист 

 Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 

 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин 

 Оператор комп’ютерної верстки  

Крім того, проводилася курсова підготовка за професіями: 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

 Перукар 

 Водій автотранспортних засобів категорії «В» 
 

1.2  Впродовж 2012-2013 н. р. професійну підготовку в Рівненському 

професійному ліцеї отримували  - 660 чоловік,  
 

1.3 На базі повної середньої освіти – 660 чоловік. 

Курсову підготовку в 2012-2013 н. р. в Рівненському професійному ліцеї 

пройшли 98 чоловік. 
 

1.4      В 2012-2013 н. р. на навчання було прийнято 390 чоловік. 
 

1.5 Кількість випускників в 2013 році становить 352 чоловіки. 
 

1.6      Впродовж 2012-2013 н. р. було відраховано 19 чоловік: 

 За власним бажанням – 3 чоловіки; 

 За систематичне порушення трудової дисципліни – 5 чоловік; 

 Академічна відпустка  - 4 чоловік; 

 Випуск з працевлаштуванням – 1 чоловіки; 

 Учні, що не з’явились на ППА– 2 чоловік; 

 За сімейними обставинами – 4 чоловіки (зміна місця проживання). 

Причини відрахувань: (таблиця1) 
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Таблиця 1 
Інформація Рівненського професійного ліцею 

про відрахування учнів протягом 2012-2013 н.р. 

 
 

 
 

 

 

1.  1 Верстатник широкого профілю 
Савочка Дмитро 

Борисович 

Відрахування, зв’язку з зміною місця 

проживання 

Наказ №16 „В-УДЗ” Від 25.09.2012 р. 

2.  1 Верстатник широкого профілю 
Лягов Олександр 

Миколайович  

За власним бажанням  

Наказ №17 «В-УДЗ» Від 28.09.2012 р.  

3.  16 
Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Кучер Олександр 

Олександрович  

Відрахований як такий, що не з’явився 

на ППА 

Наказ №19 „В-УДЗ” Від 12.10.2012 р. 

4.  19 
«Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В» і «С») 

Хаєцький Василь 

Сергійович  

Відрахований як такий, що не з’явився 

на ППА 

Наказ №20 „В-УДЗ” Від 15.10.2012 р. 

5.  13 
«Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник» 

Бойко Катерина 

Василівна 

Академвідпустка  

Наказ №22 „В-УДЗ” 

Від 23.10.2012 р(за станом здоровя) 

6.  1 
Верстатник широкого профілю Васильєв Ілля 

Ігорович 

Академічна відпустка 

Наказ №26 В-УДЗ Від 15.11.2012р.  

7.  13 
«Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник» 

Дейнега Мирослава 

Ігорівна 

Змінак місця проживання 

Наказ №28„В-УДЗ” Від 30.11.2012 р. 

8.  17 
«Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В» )» 

Бебко Юрій 

Вікторович 

Відрахування за незадовільну 

успішність і поведінку  

Наказ №30 «В-УДЗ» Від 12.12.2012 

9.  8 Оператор комп'ютерної верстки 

Заблоцька Яна 

Юріївна 

Відрахування за незадовільну 

успішність і поведінку  

Наказ №31 «В-УДЗ» Від 19.12.2012 

10.  8 Оператор комп'ютерної верстки 
Пуц Діана 

Вікторівна 

Академічна відпустка 

Наказ №32 В-УДЗ Від 21.12.2012р. 

11.  9 
Оператор електронно-

обчислювальних та 

обчислювальних машин  

Федюшко Людмила 

Олександрівна 

За сімейними обставинами 

Наказ №33 «В-УДЗ» від 28.12.2012р. 

12.  1 Верстатник широкого профілю 

Дубич Олександр 

Васильович 

Відрахування, зв’язку з зміною місця 

проживання 

Наказ №1 „В-УДЗ” Від 31.01.2013 р. 

13.  1 Верстатник широкого профілю 

Хіміч Роман 

Валентинович 

Академвідпустка  

Наказ №3 „В-УДЗ” 

Від 15.02.2013 р(за станом здоровя) 

14.  5 
«Слюсар з ремонту автомобілів. 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В» і «С») 

Михалюк Тарас 

Валерійович 

За власним бажанням  

Наказ №4 «В-УДЗ» Від 20.02.2013 

15.  9 
Оператор електронно-

обчислювальних та 

обчислювальних машин 

Кравчук Віталій 

Вікторович 

Відрахування за незадовільну 

успішність і поведінку  

Наказ №5 «В-УДЗ» Від 20.02.2013 

16.  9 
Оператор електронно-

обчислювальних та 

обчислювальних машин 

Ярмолюк Ольга 

Миколаївна 

Відрахування за незадовільну 

успішність і поведінку  

Наказ №5 «В-УДЗ» Від 20.02.2013 

17.  8 Оператор компютерної верстки 

Федик Роман 

Євгенійович 

Наказ №6 В-УДЗ за підсумками ППА і 

працевлаштування  

Від 25.02.2013 

18.  9 
Оператор електронно-

обчислювальних та 

обчислювальних машин 

Антошко Олександр 

Сергійович 

З порушення трудової дисципліни 

Наказ №7 В-УДЗ від 30.04.2013 

19.  12 
«Перукар (перукар-модельєр) 

Манікюрник» 

Гродська Христина 

Олександрівна 

За власним бажанням 

Наказ №8 В-УДЗ від 29.05.2013 
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1.7   Учні Рівненського професійного ліцею протягом 2012-2013 н. р. злочинів 

не скоювали. 
 

1.8  Заходи щодо попередження правопорушень та злочинів: 

- Вивчення індивідуальних особливостей учнів та встановлення контролю 

за поведінкою учнів за місцем проживання. 

- Заслуховується на засіданні штбу профілактики  (старостату) стан 

відвідування, стан дисципліни та правопорушень серед учнів кожної 

групи. 

- Чергування представників дирекції у гуртожитку та ліцеї в позаурочний 

час. 

- Проводиться щотижневий аналіз трудової діяльності учнів груп. 

- Підтримуються контактти майстрів в/н, відповідальних за групами і 

вихователів гуртожитку з кімнатою у справах неповнолітніх, в якій 

стоять на обліку учні їх груп. 

- Постійно ведуться в гуртожитку журнали обліку відлучень та вечірніх 

перевірок учнів. 

- Виконання планів спільних дій на 2012-2013 н.р. щодо попередження 

правопорушень та злочинів  між Рівненським професійним ліцеєм та 

дільничим інспектором УМВС України в Рівненській області; 

Рівненським обласним центром психічного здоров’я  населення, 

Всеукраїнською мережею людей, що живуть з ВІЛ/СНІД. 

 
 

1.9 Учнівське самоврядування в ліцеї є добровільним об’єднанням учнів для 

задоволення своїх потреб і запитів у навчальній, культурній, творчій та 

спортивній сферах діяльності незалежно від їх національності, політичних чи 

релігійних переконань. Учнівське самоврядування є проявом активної 

громадянської позиції і виступає зв’язною ланкою між дирекцією навчального 

закладу і учнями. 

 Основними напрямками роботи учнівського самоврядування є 

просвітницька, волонтерська діяльність, діяльність спрямована на формування 

здорового способу життя, яка знаходить своє відображення на сайті учнівського 

самоврядування. 

 Протягом 2012-2013н.р. учнівським самоврядуванням ліцею були 

проведені такі заходи: 

 Акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Жити поруч»; 

 Акція до Всесвітнього дня здоров’я «Обміняй цигарку на цукерку»; 

 Акція «Твори добро» (надання безкоштовних перукарських послуг та 

матеріальної допомоги міському будинку дитини, будинку малютки, 

Рівненській організації УТОС); 

 Акція «Оточи себе життям»  в рамках  Всеукраїнської акції «За чисте 

довкілля»; 

 Волонтерська допомога по упорядкувнню садиб та прилеглої території 

ветерану Великої Вітчизняної війни Мосійчуку В.Д., ветерану праці 

Чернявській О.В. 
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1.10     В Рівненському професійному ліцеї працює сім оплачуваних спортивних 

секцій: 

 Волейбол (юнаки, дівчата); 

 Баскетбол (юнаки, дівчата); 

 Карате, дзюдо (юнаки, дівчата); 

 Міні-футбол (юнаки). 

Оплата здійснюється за кошти  державного бюджету та благодійного фонду 

підтримки Рівненського професійного ліцею. 

1.11 Заняття з учнями спеціальної медичної групи проводяться за 

індивідуальною програмою в кожній групі. 
 

1.12 Прийоми та методи заохочення учнів до занять фізичною культурою: 

 Нагородження переможців та призерів змагань на загальноліцейній 

лінійці дипломами та медалями; 

 Нагородження переможців, призерів та учасників обласних змагань 

грошовими преміями за рахунок фонду економії стипендії. 
 

1.13 Протягом 2012-2013 н. р. в Рівненському професійному ліцеї було 

проведено 13 (тринадцять) внутрішніх спортивних заходів, в яких прийняли 

участь 373 учня. 

 Першість ліцею з волейболу серед дівчат; 

 Першість ліцею з баскетболу серед юнаків; 

 Першість ліцею з баскетболу серед дівчат; 

 Першість ліцею з міні-футболу серед юнаків; 

 Першість ліцею з армспорту серед юнаків; 

 Першість ліцею з армспорту серед дівчат; 

 Першість ліцею з шахів та шахмат серед дівчат; 

 Першість ліцею з шахів та шахмат серед юнаків; 

 Спортивне свято «Козацькі забави»; 

 Спортивне свято до дня Збройних Сил України;  

 Показовий виступ спортивної секції Карате-дзюдо до 8 Березня; 

 За сигналом «хімічна загроза»  здійснювалась евакуація учнів та 

персоналу ліцею до протирадіаційного сховища. Після цього до Дня 

цивільного захисту була проведена військово-спортивна естафета. 
 

1.14 В 2012-2013 н. р. на зміцнення матеріально-технічної бази фізичного 

виховання в Рівненському професійному ліцеї було витрачено 4310 грн. та 

заплановано придбати спортивного інвентаря на суму 4568 грн. 

 

1.15 Рівненський професійний ліцей прийняв участь в дев’яти видах спорту 

обласної спартакіади ПНТЗ і зайняв 9 місце, зокрема: 

 Міні-футбол (юнаки) – ІІ місце 

 Шахи (дівчата) – ІІІ місце 

 Волейбол (дівчата) - ІV місце 

 Волейбол (юнаки) - VІІІ місце 
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 Загальнофізична підготовка - VI місце 

 Баскетбол (юнаки) – VІІІ місце 

 Баскетбол (дівчата) – Х місце 

 Армспорт - ІХ місце 
 

1.16 Керівник  фізичного  виховання  Рівненського  професійного ліцею 

Процюк Б.А. брав участь у засіданнях обласних методичних об’єднаннях, які 

відбулися в Рівненському торгово-професійному ліцеї, Рокитнівському 

професійному ліцеї, Корецькому ВПУ-24, Соснівському професійному ліцеї.. 
 

   1.17  В ліцеї працює 5 (п’ять) гуртків художньої самодіяльності, в яких 

займається 87 учнів: 

 Вокальний; 

 Естрадної пісні; 

 Сучасної хореографії; 

 Літературно-естрадної мініатюри; 

 Фотогурток. 

Три гуртка фінансується з бюджетних коштів, решта з позабюджетних. 
 

1.18 Колективи Рівненського професійного ліцею брали участь в заходах 

всеукраїнського та обласного рівнів: 

 ІІ-й Міжнародний литовсько-український конкурс малюнків, плакатів  

і фотографій «Дружать діти на планеті!» - номінації малюнок, 

фоторобота; 

 Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» - номінація 

культорологіний проект «Історичні пам’ятки Рівного»; 

 ХVІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості 

(заочний тур) – І місце в номінації «Громадська думка», тема 

«Професія як покликання» м. Кіровоград; 

 Всеукраїнський конкурс естрадної пісні «Пісня над Бугом» м. 

Хмельницький – дипломати; 

 Обласний конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно» - ІІ місце в 

номінації «Позажанрове фото», ІІІ місце в номінації «Портрет»; 

 Обласний конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішки» - ІІІ 

місце. 

 Обласний конкурс вокально-хорового мистецтва «Поліський краю 

дорогий…»- 2012 – І місце; 

 Обласний конкурс естрадної пісні «Юна зірка» - соліст – ІІІ місце, 

дует – ІІІ місце; 

 Обласний конкурс «Міс профтехосвітяночка» - переможниця в 

номінації «Міс профтехосвітяночка». 

 Обласний конкурс читців-декламаторів Шевченківської поезії «Живи, 

Кобзарю, в пам’яті людській» - ІІІ місце; 

 Обласний конкурс «Воскресни писанко» - індивідальна робота – І 

місце, колективна робота – ІІІ місце; 
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 Обласний конкурс «Молодь обирає здоров’я» - літературно-музична 

композиція – ІІ місце, вікторина – І місце; 

 Обласний конкурс хореографічних колективів «Веселі закаблуки» – ІІІ 

місце; 

 Обласний заочний конкурс драматичних колективів «З Україною в 

серці»; 

 Облсний конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва – в номінації «Художня вишивка» - І місце, «Вишивка 

бісером» - І місце, «Живопис» - ІІ місце, «Ажурна вишивка» - ІІ місце, 

«Вироби з дерева» - ІІІ місце. 

 Обласний конкурс технічної творчості – експонати ліцею будуть брати 

участь у Всеукраїнському  конкурсі технічної творчості; 
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ІІ Зміцнення навчально-матеріальної бази Рівненського 

професійного ліцею упродовж 2012-2013 н. р. 

2.1  Протягом       2012-2013 н. р.  проводилась підготовча робота для   

продовження   ліцензії на підготовку робітничих кадрів. 

2.2 В 2012-2013 н. р. в Рівненькому професійному ліцею переобладнано 

аудиторію 208 та створено комплексну конференційну залу (61000 грн.), яку 

можна використовувати в навчальному процесі як аудиторію Сучасних 

інформаційних технологій для проведення  занять учнів. Комплексну 

конференційну залу укомплектовано меблями  та комп’ютерною технікою на 

загальну суму 53645  грн. Закуплено нові меблі в аудиторію 217 на суму 12700 

грн. Облаштовано автослюсарну майстерню, зокрема замінено вікна на 

енергозберігаючі (8000 грн.), облицьовано панелі керамічною плиткою (3150 

грн.), замінені світильники на лампи денного світла (1920 грн.) . 

 Навчально-матеріальну базу ліцею насичено новими зразками обладнання 

(двигуни, коробки інші вузли сучасної техніки). Триває процес комп’ютеризації 

навчального закладу. Інформація наведена в таблиці нижче. 

Таблиця 2. 

 Дані про використання коштів на капітальні видатки за 

 за загальним фондом на 10.12.2012 р.  

КЕКВ Назва майна (об"єкту) 
Затверджено на 2012 р.(зі 

змінами до розрахунку) 

Фактично 

придбано 
Відхилення 

2110 Легковий автомобіль 82680 85680   

  Легковий автомобіль 64980 64980   

  Газоаналізатор 24500 24500   

  Вакуумний збірник масла 4300 4300   

  

Стенд для перевірки 

генераторів і стартерів 19800 19800   

  Клімазон 7900 7900   

  
Дитяче крісло для стрижки 

2100 2100   

  Плазмовий телевізор 9200 9200   

  Ноутбук 12000 12000   

  Ноутбук 8000 8000   

  

Зварювальний напіватомат 

"Буран" 13350 13350   

  

Трансформатор 

зварювальний 13806,58 13806,58   

  

Трансформатор 

зварювальний 15541,74 15541,74   

  Мультимедійний проектор 12000 12000   

  Навчальна література 5941,68 5941,68   

  Манекен голови 15900 15900   

  Всього 312000 312000   
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Планується освоїти кошти на капітальні видатки для зміцнення 

навчально-матеріальної бази ліцею на суму 215 тис.грн. до початку нового 

навчального року (дані таблиці 3) 

Таблиця 3 

        "Придбання обладнання і придметів довгострокового користування"  

  до  кошторису на 2013р. 

      

 
найменування виду  

одиниця 

виміру 

необхідна 

кількість 

вартість, 

грн. 
сума, грн. 

 

Багатофунціональний 

пристрій,лазерний,чорно-білий шт 1 1697,00 1697,00 

 Фотоапарат дзеркальний шт 1 7787 7787,00 

 Дозиметер шт 1 2400 2400,00 

 Легковий автомобіль шт 1 76000 76000,00 

 Холодильник  "Атлант" шт 2 3129 6258,00 

 Телевізор 32дюйма шт 1 3859 3859,00 

 Плита  "Кристал"  шт 4 775 3100,00 

 Столи компютерні шт 4 1248 4992,00 

 Коробка ВАЗ 2107 шт 1 3860 3860,00 

 Радіатор ГАЗ53-1 шт 1 2252 2252,00 

 Комплект автогуми шт 6 1273 7638,00 

 Карбюратор шт 2 1042 2084,00 

 Комп"ютерний клас шт 16 3178 50848,00 

 Установка плазменної резки шт 1 9100 9100,00 

 Генератор ацетиленовий шт 1 2350 2350,00 

 

Набір інструментів(майстерня 

автослюсарів) шт 10 1262 12620,00 

 

Мікшерний пульт з підсилювачем(для 

гуртків) шт 1 10000 10000,00 

 

Осцилограф(для проведення занять 

електриків) шт 1 4455 4455,00 

 Мийка(для майстерні перукарів) шт 1 3700 3700,00 

 Всього на рік:       215000,00 

 

2.3 Виконано ремонтні роботи – таблиця 4  
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Таблиця 4 

Звіт  

про виконання плану господарської діяльності  

в 2012-2013 навчальному році 

 
№ 

з/п 
Найменування роботи 

Витрати 

грн. 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1.  Упорядкувальні роботи на території ліцею 

1.1. Впорядкування  дерева  40,00 квітень Слободенюк С.Д. Виконано 

1.2 Впорядкування клумб 
- 

квітень-

травень 

Слободенюк С.Д. 

Зищук Н.П. 
Виконано 

1.3 Висадження дерев і кущів 

1284,00 квітень 

Ліпіщук Л.В. 

Слободенюк С.Д. 

Зищук Н.П. 

Виконано 

1.4 Виконано вирівнювання бордюр 148,00 квітень Слободенюк С.Д. Виконано 

1.5 Відремонтовано частково тверде 

покриття території 
460,00 

квітень-

травень 
Слободенюк С.Д. Виконано 

1.6 Встановлено 4 лавки біля 

центрального входу в ліцей, 

виготовлених працівниками та учнями 

закладу 

216,00 квітень 
Слободенюк С.Д. 

Чумак О.М. 
Виконано 

2. Навчальний корпус 

2.1 Проведено косметичний ремонт 

фасаду навчального корпусу 
984,55 

квітень 

2013 

Слободенюк С.Д. 

Дубінець О.О. 
Виконано  

2.2 Проведено поточний ремонт тамбурів 

центрального входу і виходу у двір 1937,22 

квітень-

травень 

2013 

Слободенюк С.Д. Виконано  

2.3 Відремонтовано покрівлю тамбура 

центрального входу 
690,00 

квітень 

2013 
Слободенюк С.Д. Виконано 

2.4 Проведено косметичний ремонт 

коридору першого поверху 

навчального корпусу 

5323,50 

квітень-

травень 

2013 

Слободенюк С.Д. Виконано 

2.5 Переобладнано комп’ютерний клас на 

конференцзалу сумісно з 

комп’ютерним класом 

60000,00 

березень 

квітень 

2013 

Слободенюк С.Д. 

Дубінець О.О. 
Виконано 

2.6 Замінено 4 вікна в автослюсарній 

майстерні 
7960,00 

квітень 

2013 
Слободенюк С.Д. Виконано 

2.7 Облицьовано керамічною плитою 

панелі автослюсарної майстерні 
3150,00 

квітень 

2013 
Слободенюк С.Д. Виконано 

2.8 Замінено світильники в автослюсарній 

майстерні 
1920,00 

квітень 

2013 

Слободенюк С.Д. 

Чумак О.М. 
Виконано 

2.9 Здійснено покриття підлоги 

лінолеумом в аудиторії 222 
4695,40 

квітень 

2013 
Слободенюк С.Д. Виконано 

2.10 Замінено вікна в навчальному корпусі 

з сторони центрального входу в 

кількості 38 шт., придбаних в 2011 

році 

 

серпень 

2012 

 

Виконано 

2.11 Проводиться поточний ремонт в 

аудиторіях та майстернях в/н 11268,00 
квітень-

червень 

Слободенюк С.Д. 

Чумак О.М. 

Холодько Л.С. 

Виконано  

на 90% 

2.12 Проводиться підготовка системи 

опалення до осінньо-зимового періоду 
5180,00 

травень-

серпень 
Слободенюк С.Д. 

Виконано  

на 30% 
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3. Гуртожиток 

3.1 Проводиться поточний ремонт 

приміщень загального користування 
2860,00 

травень-

серпень 

Слободенюк С.Д. 

Зищук Н.П. 

Виконано  

на 45% 

3.2 Проводиться поточний ремонт в 

кімнатах проживання учнів 
 

травень-

червень 

Слободенюк С.Д. 

Зищук Н.П. 

Виконано  

на 40% 

3.3 Проведено косметичний ремонт 

цоколя 
140,00 квітень 

Слободенюк С.Д. 

Зищук Н.П. 

Виконано  

 

4.  Клуб 

4.1 Проведено поточний ремонт фасаду 
124,00 

квітень-

травень 

Слободенюк С.Д. 

Дубінець О.О. 
Виконано  

 

 

2.4  Витрачено коштів на зміцнення навчальної бази та виконання ремонтних 

робіт – 853647,88 грн. 

 За рахунок державного бюджету –   426332,06 грн. (в минулому році 

345055,79 грн.); 

 За рахунок власних надходжень –   129552,20 грн. (в минулому році 

62716,42 грн.); 

 За рахунок благодійних внесків –    297763,62. (в минулому році 

273431,09 грн.); 

Більш детальна інформація в таблицях 5. 

2.5  В навчальному корпусі  здійснено заміну вікон на енергозберігаючі 

фасадної сторони будівлі на суму 126303 грн. 

2.6  Виготовлено та надано послуг майстернями (кількість та % виконання 

плану): 

За перше півріччя 2012-2013 навчального року майстернями ліцею виготовлено 

та надано послуг на суму  133,2 тис. грн., що становить 114% 

За друге півріччя 2012-2013 навчального року майстернями ліцею виготовлено 

та надано послуг на суму  223,5 тис. грн.., що становить 79%. В цілому за рік 

навчальними майстернями ліцею виготовлено та надано послуг на суму 355,6 

тис. грн.., що становить 89% від плану станом на 01.06.2013 р. 

Звіт про виконання плану виробничої діяльності: (таблиця 6) 

Станом на 01.01.2013 р. в навчальному закладі була заборгованість у сумі 

34294,89 грн. по загальному фонду та 51010 грн. по спеціальному фонду. По 

загальному фонду заборгованість була ліквідована  за рахунок додаткових 

кошторисних призначень, а заборгованість по спецфонду було погашено 

кошторисними призначеннями  2013 року. Станом на 01.06.2013 року 
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Аналіз заробітної плати педпрацівників
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надходження коштів спецфонду становить 318023,29 грн., а залишок коштів на 

спецфонді станом на 01.01.2013 становив 269865,65 грн. таким чином загальна 

сума спец коштів становить -  587888,94 грн., якими скористатись не можна 

оскільки план становить – 512400 грн. і лише за умови внесення змін до 

кошторисних призначень  по закінченні другого кварталу можливе освоєння 

75488,94 грн. 

2.7 Для облаштування побуту учнів в гуртожитку планується у 2014р. 

придбати товарів на загальну суму 161742 грн., а саме: 

 

Назва обладнання Кількість, грн. Сума, грн.. 

Столи 12 5040 

Табуретки  48 4272 

Ліжка  58 27840 

Матраси 58 50460 

Тумбочки 24 8040 

Шафа 2 1800 

Двері в шафи 10 4500 

Покривала жакардові 150 17250 

Матраси  100 18000 

Інші товари, необхідні для 

належного утримання та 

обслуговування гуртожитку 

 

12625 

 

2.8 Фінансово-господарська діяльність . 

 Фінансово-господарська діяльність в навчальному закладі здійснюється за 

наступними напрямками: 

 Заробітна плата – 

2238558 грн. (в 

минулому році 

1787442 грн.) 

 Нарахування на 

заробітну плату – 

812596 грн. (в 

минулому році 

614175 грн.) 

 Стипендія – 1502528 грн. (1473983 грн.) 
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 Харчування (компенсація дітям-сиротам) – 70970 грн. (в минулому році 

74277 грн.) 

 Комунальні послуги – 399114 грн. (в минулому році 532271 грн.) 

 Послуги – 131086 грн. (в минулому році 113603)  

 Господарські товари, ремонт та послуги – 740926 грн. (в минулому році 

353606 грн.) 

 Придбання предметів довгострокового користування для гуртожитку – 

161742 грн. (в минулому році 38857 грн.) 
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ІІІ. Організація навчального процесу в Рівненському 

професійному ліцеї 

 

Організація роботи Школи педагогічної майстерності 

 З метою покращення роботи з молодими та малодосвідченими 

педагогами розроблено “Положення про організацію роботи з молодими та 

малодосвідченими педагогами в Рівненському професійному ліцеї” (додається), 

видано наказ (додається)про закріплення наставників з числа досвідчених 

педагогів, розроблено методичні рекомендації щодо організації роботи наставника 

з молодим педагогом. Оскільки, молоді та малодосвідчені майстри  мають різний 

досвід роботи (від нуля до трьох років) та працюють за різними професіями та 

напрямками, у ліцеї використовується система наставництва, яка є більш гнучкою, 

і дозволяє краще враховувати індивідуальні запити та потреби молодих 

працівників. Крім наставників заняття з молодими та малодосвідченими 

майстрами виробничого навчання проводять старший майстер Чумак О.М. та 

методист Руда О.Б.Методистом ліцею було розроблено і проведено практичне 

заняття «Складання плану уроку виробничого навчання» з використанням 

інтерактивних методів навчання, розроблено тести та проведено тестування 

молодих педагогів з питань методики та організації виробничого навчання (на 

даний момент тестування можна пройти на офіційному сайті www.rpl.ucoz.com 

Рівненського професійного ліцею). Кожний молодий майстер забезпечується 

посібником «Школа молодого майстра». У методичному кабінеті працює 

постійний консультаційний пункт із надання методичної допомоги молодим та 

малодосвідченим майстрам виробничого навчання. На офіційному сайті ліцею 

(www.rpl.ucoz.com) створено розділ «Методична скарбничка», в якому розміщено 

нормативні документи, методичні рекомендації, посилання на основні освітянські 

ресурси України, інша корисна інформація з питань педагогіки та методики. 

 

Впровадження та використання новітніх технологій навчання в 

навчальному процесі. 

Помаранська Наталія Євгенівна (старший викладач), викладач спецдисциплін 

перукарського профілю. 

Досвід викладача спецдисциплін в групах підготовки перукарів 

Помаранської Наталії Євгенівни вивчається з теми «Розвиток творчих 

здібностей учнів засобами інтерактивних технологій». Протягом 2012-2013 

навчального року Н.Є. представила наступні напрацювання з даної теми: 

розробка уроку «Історія перукарської справи» надрукована в журналі 

«Профтехосвіта» № 12, 2012 рік, проведено відкритий урок «Фарбування 

волосся», підготовлено дидактичні посібники «Історія макіяжу», «Основи 

професійної етики та культура спілкування», збірник «Інструкції до 

лабораторних робіт з перукарської справи (кваліфікація - перукар 2-го класу)», 

проведена літературно-музична композиція "Ти - жінка", розробку 

позаурочного заходу «Посвята в перукарі» направлено до участі у конкурсі 

журналу «Профтехосвіта» розробок та сценаріїв присвячених дню професії. На 

file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/ПоложенняЛіцею.doc
file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/ПоложенняЛіцею.doc
file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/ПоложенняЛіцею.doc
file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/ПоложенняЛіцею.doc
file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/НАКАЗ%20ПроНаставництво1.doc
file:///D:/Методист/Звіти/2010-2011/ЗвітДиректора2011/Наставництво/МетодичніРеокмендаціїНаставникам.doc
http://www.rpl.ucoz.com/
http://www.rpl.ucoz.com/
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завершальному етапі знаходиться написання методичної розробки з описом 

досвіду Помаранської Н.Є. 

 

Тетюшкін Олексій Геннадійович (старший викладач) – викладач спецдисциплін 

в групах підготовки водіїв автотранспортних засобів. 

Досвід викладача спецдисциплін з професії водій автотранспортних 

засобів Тетюшкіна Олексія Геннадійовича вивчається з теми «Підвищення 

якості навчання учнів з професії "Водій автотранспортних засобів" за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій». Протягом 2012-2103 

н.р. Тетюшкін О.Г. представив наступні напрацювання з досвіду: розробка 

уроку  «Зупинка і стоянка» взяла участь у форумі педагогічний ідей «Урок» 

журналу «Відкритий урок» (http://osvita.ua/school/lessons_summary/ 

proftech/33165/), проведено відкриті уроки «Проїзд рівнозначних перехресть» та 

«Проїзд нерегульованих перехресть створених нерівнозначними дорогами» 

(останній під час обласної наради директорів), розроблено електронний збірник 

тестів з предмету «Правила дорожнього руху» (професія «Водій 

автотранспортних засобів), розробку навчально-виховного проекту «Вплив 

технічного стану автомобіля на безпеку дорожнього руху» направлено до участі 

у конкурсі журналу «Профтехосвіта» розробок та сценаріїв присвячених дню 

професії. На завершальному етапі знаходиться підготовка методичної розробки 

з описом досвіду викладача із заявленої теми. Ефективність досвіду О.Г. 

підтверджується результатами обласної олімпіади з професії «Водій 

автотранспортних засобів», переможцями якої у 2011 та у 2012 році ставали 

учні Тетюшкіна О.Г. – Сістук Павло та Васькевич Олександр.  

 

Руда Олена Богданівна(викладач-методист) - впроваджує в навчальний процес 

підготовки кваліфікованих робітників інформаційного профілю інноваційні 

технології (інтерактивні методи навчання, елементи модульного навчання, 

сучасні методики організації самостійної роботи учнів) 

Потягом 2102-2013 н.р. підготувала дидактичний посібник з предмету 

«Комп’ютеризовані системи обробки текстової та графічної інформації», 

розробила електронний посібник з теми «Технічні правила набору різних видів 

тексту», який взяв участь у обласному конкурсі навчальних та навчально-

контролюючих програм та посів третє місце.«Розробка уроку «Обробка 

текстової інформації. Поняття злиття. Функція «Злиття» брала участь у форумі 

педагогічних ідей «Урок» журналу «Відкритий урок» №  12, 2012 рік або за 

адресою www.osvita.ua/publishing/december_2012 

 

 

Маркушин Олексій Геннадійович (викладач-методист) - впроваджує 

мультимедійні та інформаційні технології на уроках спецтехнології, з метою 

підвищення якості навчання та зацікавленості учнів 

Розробив пілотний варіант електронного підручника з предмету 

«Спецтехнологія» з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», який представив 

на засідання обласної методичної секції фахівців, що здійснюють підготовку 

автослюсарів та водіїв автотранспортних засобів. Ділиться досвідом з колеги 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20proftech/33165/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20proftech/33165/
http://www.osvita.ua/publishing/december_2012
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області з питань впровадження в навчальний процес ІКТ та мультимедійних 

технологій. 

 

Іськович Руслана Романівна (викладач-методист) - впроваджує в навчальний 

процес інтерактивні  технології навчання та сучасні технології перукарського 

мистецтва. 

Використання інтерактивних технологій забезпечує високий рівень 

теоретичних знань учнів груп перукарів. Працює над розробкою дидактичних 

посібників з предметів, що викладає. 

 

Раковець Мирослава Григорівна (викладач другої категорії) –використовує в 

навчальному процесі інтерактивні та ігрові форми організації навчальної 

діяльності. 

 Активно працює над впровадженням в навчальний процес особисто-

орієнтованих технологій навчання, в першу чергу, проектних та інтерактивних 

технологій навчання. Свідченням якості роботи М.Г. є проведені нею відкриті 

уроки та позаурочні заходи: «Стандартні процедури та функції TurboPascal для 

роботи із стрічками» з предмету «Програмування», «Надзвичайні ситуації» з 

предмету «Охорона праці», вікторина з програмування, виховний захід 

«Екологічні проблеми – хто їх вирішить?». 

 

Матвійчук Олександр Андрійович (викладач другої категорії) – використовує 

ІКТ та технології особистісно-орієнтованого навчання. 

 Олександр Андрійович в даний час працює над розробкою 

мультимедійного супроводу уроків спецтехнології зварювальної справи 

(презентації, відео, комп’ютерні тести для контролю рівня знань учнів). На 

уроках використовує різноманітне по формі подачі та сприйняття комплексно-

методичне забезпечення (натуральні зразки, таблиці, схеми, відео матеріли, 

підручники та ін.), що дозволяє враховувати особливості індивідуального 

сприйняття навчальної інформації різними типами учнів. 

 

Планування і організація підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників 
 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського 

професійного ліцею здійснюється згідно графіку (додається) затвердженого 

директором та пропозицій НМЦ ПТО в Рівненській області 

 Протягом 2012-2013 навчального року підвищення кваліфікації пройшла 

методист ліцею Руда О.Б. у Львівському науково-практичному центрі 

професійно-технічної освіти. 
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Графік 

Проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічними працівниками 

Рівненського професійного ліцею на 2012-2017 

          

2012-2013 2014 2015 2016 2017 

Руда О.Б. - 

метод Легенька Ю.В. Ковалінський О.П. Родзін Ю.П. Логвин О.С. 

 Білоус Д.В. Мовчанюк М.О. Афанасенко Я.І. Корніюк А.В. 

 Никитюк О.В. 

Петриляк О.П. - 

вик Бойко І.П. Костюкевич І.Г. 

  Пасюта О.М. Поліщук О.В. Ковальчук В.О. Ляшук Ю.В. 

  

Помаранська 

Н.Є. Рома М.Ю. Ковпак О.Г. Матвійчук О.А. 

  Псарьов І.В. Стаднюк В.Ф. Ліпіщук Л.В. Процюк Б.А. 

  Савчук С.А. Чумак Ольга М. 

Макимишин 

В.С. Раковець М.Г. 

  Когут О.О.   Немира Т.М. Рощина О.А. 

  Фідрус Б.Ю.   Присяжна Д.П. 

Трофимчук 

П.С. 

      Тетюшкін О.Г. Холодько Л.С. 

        

Чумак Олекс. 

М. 

        Іськович Р.Р. 

        

Литвинчук 

М.А. 

        Марчук Н.С. 

        Холодько М.І. 

        Боліщук Ю.С. 

        

Вельбовець 

Н.М. 

        Маркушин О.Г. 

        Одемчук М.І. 

        Руда О.Б.-викл 

        Усик С.Ф. 

Комплектування закладу педагогічними працівниками (таблиця 7) 

3.2. Кількість молодих педпрацівників (до 3 років)             9 19,5% 

 Теребінька Г.В.,  Ковпак О.Г.,  Афанасенко Я.І., Марущак Т.М., 

 Білоус Д.В., Шендера Б.В., Ковальчук В.О.,  Мовчанюк М.О.  

 Панчук О.В.  

3.3. Кількість працівників пенсійного віку- (чол)                4 6,5% 

 Трофимчук П.С., Фідрус Б.Ю., Ковалінський О.П., Рощина О.А.  

3,4 Кількість педпрацівників, які були звільнені з  роботи 2 

  Шурпик Д.В. за власним бажанням 
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  Гаврисюк О.Б. за угодою сторін  

3.5. Кількість працівників, які були прийняті на роботу у поточному році  

Теребінька Г.В., Ковпак О.Г., Афанасенко Я.І., Марущак Т.М., Білоус Д.В., 

Шендера Б.В.  
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ІV. Комплексно-методичне забезпечення та комп’ютеризація навчально-

виховного процесу. 
 

4.1 Методична тема, над якою працює навчальний заклад. Реалізація теми 

через методичні комісії навчального закладу. 

 
Колектив Рівненського професійного ліцею працює над методичною 

темою «Реалізація вимог до сучасного уроку як засіб підвищення якості 

професійної освіти». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана методична тема була затверджена на педагогічній раді в червні 2011 

року. На серпневі педагогічній раді було затверджено трирічний план роботи 

над методичною темою (додаток). 

2012-2013 навчальний рік є ІІ етапом роботи над методичною темою. 

Завданням цього етапу є втілення проблеми у практику педагогічного 

колективу, обмін досвідом. 

Для вирішення даного завдання було проведено ряд загальноліцейних 

заходів, а саме: 

 Практичне заняття «Складання плану уроку виробничого навчання» 

(методист Руда О.Б.) 

 Семінар «Моделі та методи навчання» (методист Руда О.Б.) 

 Семінар–практикум «Технології навчання та підвищення ефективності 

сучасного уроку» (методист Руда О.Б.) 

 Тестування майстрів виробничого навчання з питань педагогіки, 

методики та організації виробничого навчання. 

 Відкритий урок з предмету «Перукарська справа». Тема «Історія 

фарбування волосся» (викладач Помаранська Н.Є.) 

 Відкритий урок з предмету «Правила дорожнього руху». Тема «Проїзд 

рівнозначних перехресть» (викладач Тетюшкін О.Г.) 
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 Відкритий урок виробничого навчання «Розбирання двигуна» (майстер 

в/н Ляшук Ю.П.) 

 Відкритий урок виробничого навчання «Ремонт стартера» (майстер в/н 

Рома М.Ю.) 

 Відкритий урок з предмету «Програмування». Тема «Стандартні 

процедури та функції TurboPascal для роботи зі стрічками» (викладач 

Раковець М.Г.) 

 Відкритий урок з предмету "Електротехніка". Тема "Електричні машини 

змінного струму" (викладач Костюкевич І.Г.) 

 Відкритий урок з предмету «Правила дорожнього руху» . Тема «Проїзд 

нерівнозначних перехресть»  (викладач Тетюшкін О.Г.) 

 Відкритий урок з предмету «Обладнання і технологія зварювальних 

робіт». Тема  «Пристосування для кисневого різання» (викладач 

Матвійчук О.А.) 

 Відкритий урок з предмету «Охорона праці». Тема  «Надзвичайні 

ситуації, поводження у надзвичайних ситуаціях» (викладач Раковець 

М.Г.)  

 Відкритий урок виробничого навчання «Ремонт головки блоку циліндрів 

двигуна» з професії «Слюсар з ремонту автомобілів». (майстер в/н Ляшук 

Ю.В.) 

Згідно наказів № 320 та № 321 від 24 жовтня 2012 року розпочато 

вивчення передового педагогічного досвіду викладачів спецдисциплін 

Помаранської Н.Є. та Тетюшкіна О.Г. відповідно. 

Досвід викладача спецдисциплін в групах підготовки перукарів 

Помаранської Наталії Євгенівни вивчається з теми «Розвиток творчих 

здібностей учнів засобами інтерактивних технологій». Протягом 2012-2013 

навчального року Н.Є. представила наступні напрацювання з даної теми: 

розробка уроку «Історія перукарської справи» надрукована в журналі 

«Профтехосвіта» № 12, 2012 рік,проведено відкритий урок «Фарбування 

волосся», підготовлено дидактичні посібники «Історія макіяжу», «Основи 

професійної етики та культура спілкування», збірник «Інструкції до 

лабораторних робіт з перукарської справи (кваліфікація - перукар 2-го класу)», 

проведена літературно-музична композиція "Ти - жінка", розробку 

позаурочного заходу «Посвята в перукарі» направлено до участі у конкурсі 

журналу «Профтехосвіта» розробок та сценаріїв присвячених дню професії. На 

завершальному етапі знаходиться написання методичної розробки з описом 

досвіду Помаранської Н.Є. 

Досвід викладача спецдисциплін з професії водій автотранспортних 

засобів Тетюшкіна Олексія Геннадійовича вивчається з теми «Підвищення 

якості навчання учнів з професії "Водій автотранспортних засобів" за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій». Протягом 2012 -2103 

н.р. О.Г. представив наступні напрацювання з досвіду: розробка уроку  

«Зупинка і стоянка» взяла участь у форумі педагогічний ідей «Урок» журналу 

«Відкритий урок» (http://osvita.ua/school/lessons_summary/ proftech/33165/), 

проведено відкриті уроки «Проїзд рівнозначних перехресть» та «Проїзд 

нерегульованих перехресть створених нерівнозначними дорогами» (останній 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20proftech/33165/
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під час обласної наради директорів), розроблено електронний збірник тестів з 

предмету «Правила дорожнього руху» (професія «Водій автотранспортних 

засобів), розробку навчально-виховного проекту «Вплив технічного стану 

автомобіля на безпеку дорожнього руху» направлено до участі у конкурсі 

журналу «Профтехосвіта» розробок та сценаріїв присвячених дню професії. На 

завершальному етапі знаходиться підготовка методичної розробки з описом 

досвіду викладача із заявленої теми. Ефективність досвіду О.Г. 

підтверджується результатами обласної олімпіади з професії «Водій 

автотранспортних засобів», переможцями якої у 2011 та у 2012 році ставали 

учні Тетюшкіна О.Г. – Сістук Павло та Васькевич Олександр.  

В цілому над реалізацією методичної теми в Рівненському професійному 

ліцеї працює п’ять методичних комісій: 

1. Автослюсарної справи (голова комісії Маркушин О.Г.) 

2. Перукарської справи (голова комісії Іськович Р.Р.). 

3. Інформатики та суспільних дисциплін (голова комісії Рощина О.А.) 

4. Верстатників широкого профілю, електромонтерів та зварювальників 

(голова комісії Матвійчук О.А.). 

5. Гуманітарних дисциплін (голова комісії Помаранська Н.Є.) 

 

Всі методичні комісії працюють за планом затвердженим на початку 

навчального року, проводять засідання на яких розглядають питання методики 

та організації навчально-виховного процесу, проводять професійні та предметні 

тижні, організовують конкурси фахової майстерності та олімпіади.  

З метою демонстрації кращих педагогічних знахідок та обміну досвідом в 

ліцеї проводяться відкриті уроки та позаурочні заходи. 

 Якщо аналізувати діяльність кожної методичної комісії, то побачимо таку 

картину: 

Методична комісія Автослюсарної справи: 

Методична комісія авто слюсарної справи працює над реалізацією 

методичної теми «Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом 

впровадження в навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних 

технологій». 

Підготовлено доповіді, проведено семінари, круглі столи з тематики: 

 Доповідь «Якісна професійна освіта» (майстер в/н Усик С.Ф.); 

 Доповідь «Етапи сучасного уроку» (майстер Боліщук Ю.С.) 

 Доповідь «Вимоги до сучасного уроку» (викладач Маркушин О.Г.) 

 Доповідь «Вплив якості навчання на майбутнього робітника» (майстер 

в/н Савчук С.А.) 

 Круглий стіл «Обговорення підсумків роботи над індивідуальними 

методичними темами у 2012-2013 н.р.» 

 Огляд матеріалів професійної та методичної преси. 

Протягом 2012-2013 н.р. методичною комісією було організовано та проведено 

наступні заходи: 

 Конкурс фахової майстерності з професії «Водій автотранспортних 

засобів» 
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 Відкритий урок виробничого навчання «Розбирання двигуна» (майстер 

в/н  Ляшук Ю.В.). 

 Тиждень автослюсарної справи (програма тижня) 

 Конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту 

автомобілів». 

 Відкритий урок з предмету «Правила дорожнього руху» на тему «Проїзд 

рівнозначних перехресть» (викладач Тетюшкін О.Г.) 

 Відкритий урок  виробничого навчання «Ремонт стартера» (майстер в/н 

Рома М.Ю) 

 Відкрита виховна година «Моя професія автослюсар» (майстер в/н 

Холодько М.І.) 

 Відкрита виховна година "Вплив стільникового телефону на людину" 

(майстер в/н Рома М.Ю.) 

 Відкрита виховна година "До Дня захисників Вітчизни" (майстер в/н 

Ляшук Ю.В.) 

 Відкритий урок з предмету "Правила дорожнього руху" на тему "Проїзд 

нерівнозначних перехресть" (викладач Тетюшкін О.Г.) 

 Відкритий урок виробничого навчання на тему "Ремонт головки блоку 

циліндрів двигуна" (майстер в/н Ляшук Ю.В.). 

Методична комісія Перукарської справи: 

Методична комісія перукарської справи працює над реалізацією 

методичної теми «Підвищення ефективності сучасного уроку шляхом 

упровадження інтерактивних технологій». 

Підготовлено доповіді, проведено семінари, круглі столи з тематики: 

 Можливості проведення інтегрованих уроків, їх значення в оновленні 

змісту освіти (Марчук Н.С.) 

 Методи і форми контролю на уроках виробничого навчання (Присяжна 

Д.П.) 

 Акмеологічні технології навчання (Марчук Н.С.) 

 Методика формування професійної культури учнів ПТНЗ (Афанасенко 

Я.І.) 

 Розвиток творчих здібностей та уяви на уроках виробничого навчання 

(Присяжна Д.П.) 

 Вибір прийомів та методів навчання з урахуванням специфіки 

учнівського колективу на уроках в/н за професією «Візажист» (Одемчук 

М.І.) 

 Інтерактивні методи навчання (Іськович Р.Р.) 

 Огляд матеріалів професійної та педагогічної преси. 

 Круглий стіл «Обговорення підсумків роботи над індивідуальними 

методичними темами у 2012-2013 н.р.» 

Заходи організовані та проведені членами методичної  комісії протягом 2012-

2013 н.р.: 

 І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності майстрів в/н з 

професії «Перукар». 
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 Відкритий урок з предмету «Перукарська справа» на тему «Історія 

фарбування волосся» (викладач Помаранська Н.Є.) 

 Серія (протягом січня-лютого 2013 року) майстер-класів по стилю у ТРЦ 

«Екватор». 

 Тиждень перукарської справи (програма тижня) 

 Літературно-музична композиція "Ти - жінка" (викладач Помаранська 

Н.Є.) 

 Конкурс фахової майстерності з професії "Перукар" 

 Відкрита виховна година "Рушник - оберіг української родини" (майстер 

в/н Стаднюк В.Ф.) 

Методична комісія Інформатики та суспільних дисциплін: 
Методична комісія інформатики та суспільних дисциплін працює над 

реалізацією методичної теми «Створення умов для розвитку й самореалізації 

особистості учня в умовах використання інноваційних педагогічних 

технологій». 

Підготовлено доповіді, проведено семінари, круглі столи з тематики: 

 Доповідь «Сучасний урок» (Марчук Н.С.); 

 Круглий стіл «Сучасний урок: поради, доповнення, зауваження, дискусії» 

 Доповідь «Ділова гра як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 

ПТНЗ» (Рощина О.А.) 

 Доповідь «Застосування інноваційних технологій навчання в процесі 

підготовки кваліфікованих робітників інформаційного профілю» (Руда 

О.Б.) 

 Доповідь «Організація і проведення лабораторно-практичних робіт під 

час підготовки кваліфікованих робітників інформаційного профілю» 

(Холодько Л.С.) 

Заходи організовані та проведені членами методичної  комісії протягом 2012-

2013 н.р.: 

 Відкритий урок з предмету «Програмування» на тему «Стандартні 

процедури та функції TurboPascal для роботи зі стрічками» (викладач 

Раковець М.Г.) 

 Відкрита виховна година «Проблеми довкілля – хто їх вирішить?» 

(викладач Раковець М.Г.) 

 Відкрита виховна година «Толерантність – що це?» (викладач Панчук 

О.В.) 

 Участь у обласному конкурсі навчально-контролюючих програм 

(викладачі Руда О.Б., Раковець М.Г.) 

 Тиждень «Інформатики та суспільних дисциплін»  (програма тижня) 

 Відкритий урок з предмету "Охорона праці" на тему "Надзвичайні 

ситуації, поводження у надзвичайних ситуаціях" (викладач Раковець 

М.Г.) 

 Олімпіада з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» 

(викладач Рощина О.А.) 

 Конкурс фахової майстерності серед учнів групи «Оператор електронно-

обчислювальних і обчислювальних машин» (Холодько Л.С., Панчук О.В.) 
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Методична комісія Верстатників широкого профілю, електромонтерів, 

зварювальників. 
Методична комісія верстатників широкого профілю, електромонтерів, 

зварювальників працює над реалізацією методичної теми «Стимулювання 

пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку й самореалізації учня». 

Підготовлено доповіді, проведено семінари, круглі столи з тематики: 

 Доповідь «Роль зварювання у сучасному будівництві» (Якимець Я.Б.); 

 Доповідь «Значення охорони праці при виконанні зварювальних робіт» 

(Якимець Я.Б.); 

 Круглий стіл «Інформаційні засоби навчання як засіб підвищення якості 

професійно-технічної освіти»; 

 Доповідь «Професійна термінологія як засіб формування мовленнєвої 

компетенції майбутнього фахівця» (Білоус Д.В.); 

 Доповідь « Обладнання робочих місць майстрів в/н в майстернях» 

(Максимищин В.С.); 

 Доповідь «Методичні підходи до виконання учнями домашніх завдань» 

(Матвійчук О.А.) 

Заходи організовані та проведені членами методичної  комісії протягом 2012-

2013 н.р.: 

 Відкритий урок виробничого навчання «Зварювання кутових з’єднань» 

(майстер в/н Корніюк А.В) 

 Відкритий урок виробничого навчання «Фрезерування кулачкових муфт  

з парним і непарним числом зубів» (майстер в/н Трофимчук П.С.) 

 Тиждень професії верстатник широкого профілю (програма тижня) 

 Конкурс фахової майстерності з професії «Верстатник широкого 

профілю» 

 І етап обласної олімпіади з професії «Електрозварник» 

 Тиждень енергетика та електрогазозварника (програма тижня) 

 Конкурс фахової майстерності з професії «Електрогазозварник» 

 Відкритий урок з предмету «Електротехніка» на тему «Електричні 

машини змінного струму» (викладач Костюкевич І.Г.) 

 Відкритий урок з предмету "Технологія зварювальних робіт" на тему 

"Пристосування для кисневого різання металів" (викладач Матвійчук 

О.А.) 

 Конкурс фахової майстерності з професії "Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування" 

Методична комісія Гуманітарних дисциплін 

Методична комісія гуманітарних дисциплін працює над реалізацією методичної 

теми «Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної та творчої 

активності учнів». 

Підготовлено доповіді, проведено семінари, круглі столи з тематики: 

 Доповідь «Самоактуалізація студентів під час професійної підготовки» 

(Помаранська Н.Є.) 

 Доповідь «Екологічне виховання учнів» (Когут О.А.) 
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 Доповідь «Основи профілактики конфліктів серед учнівської молоді» 

(Легенька Ю.В.) 

 Доповідь «Виховний потенціал національного музичного мистецтва» 

(Родзін Ю.П.) 

 Доповідь «Особисто-орієнтований підхід до виховання» (Омельчук Н.А.) 

 Доповідь «Вплив різних видів фізкультурно-спортивних занять на рівень 

фізичного здоров я учнів» (Ковальчук В.О.) 

 Доповідь «Суть та зміст профілактичної роботи щодо насильства та 

агресії в сім’ї» (Легенька Ю.В.) 

 Доповідь «Морально-духовне виховання учнів ПТНЗ» (Чумак О.М.) 

 Заходи організовані та проведені членами методичної  комісії протягом 

2012-2013 н.р.: 

 Урочиста лінійка присвячена Дню Знань – 1 вересня (керівники гуртків 

Родзін Ю.П., Бойко І.П.) 

 Святковий концерт присвячений Дню учителя (Родзін Ю.П., Бойко І.П.) 

 Спортивне свято «Козацькі забави» (керівник фізвиховання Процюк Б.А.) 

 Відкрита виховна година «Дим минулих боїв…» (до 68-річниці 

визволення України) (зав. бібліотекою Семенюк С.Д.) 

 Новорічний вечір 

 Святкування дня закоханих (вихователь Когут О.А.) 

 Літературно-музична композиція «Афганістан – ти серця мого біль» (зав. 

бібліотекою Семенюк С.Д.) 

 Літературний вечір «Не вмирає душа, не вмирає воля» (зав. бібліотекою 

Семенюк С.Д.) 

 Майстер-клас з писанкарства (викладач Помаранська Н.Є.) 

 Комбінована військово-спортивна естафета до дня цивільного захисту 

(Процюк Б.А., Ковальчук В.О.). 

 Урок пам'яті "Біль і тривоги Чорнобиля" (зав. бібліотекою Семенюк С.Д.) 

 

4.2  Забезпеченість підручниками в загальному становить – 65 % 

В розрізі професій: 

 Верстатник широкого профілю – 100 % 

 Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів – 85% 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 90% 

 Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів – 80% 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування  

на автомобільному транспорті – 35% 

 Перукар (перукар-модельєр) – 60 % 

 Перукар (Візажист) – 50% 

 Перукар (Манікюрниця) – 45 % 

 Оператор комп’ютерної верстки – 35 %  

 Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин – 35% 

У розрізі предметів більш детально у таблиці 8, що додається. 
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Таблиця 8 
 

Забезпеченість підручниками навчальних предметів 
 

Предмети  Відсоток 

забезпечення 

% 

Забезпечені і 

малозабезпечені 

предмети 

Основи правових знань 45 забезпечені 

Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

40 забезпечені 

 

Охорона праці 35 малозабезпечені 

Охорона праці та навколишнього 

середовища 

45 забезпечені 

Інформаційні технології 30 малозабезпечені 

Основи розробки з ПЕОМ 10 малозабезпечені 

Програмування  10 малозабезпечені 

Обробка текстової і графічної 

інформації 

10 малозабезпечені 

Комп’ютерні системи обробки 

текстової та графічної інформації 

10 малозабезпечені 

Основи технології поліграфічного 

виробництва 

10 малозабезпечені 

Теорія і практика бухгалтерського 

обліку 

50 забезпечені 

Перукарська справа 80 забезпечені 

Манікюрна справа 0 не забезпечені 

Основи санітарії та гігієни 20 малозабезпечені 

Матеріалознавство в групах 

перукарів 

60 забезпечені 

Спец малювання  40 забезпечені 

Основи анатомії голови 0 не забезпечені 

Професійна етика і естетика 0 не забезпечені 

Техніка і технологія макіяжу 0 не забезпечені 

Історія макіяжу 10 малозабезпечені 

Основи професійної етики та 

культура спілкування 

0 не забезпечені 

Правила дорожнього руху 0 не забезпечені 

Основи безпеки дорожнього руху, та 

перша медична допомога при ДТП 

10 малозабезпечені 

Професійна етика і культура водіння  10 малозабезпечені 

Ділова етика і культура спілку 0 не забезпечені 

Фізична культура і здоров’я  0 не забезпечені 

Основи енергоефективності 10 малозабезпечені  

Управлінська документація 50 забезпечені 

Основи керування і безпека руху 50 забезпечені 
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Будова й експлуатація легкового 

автомобіля  

100 забезпечені 

Будова й експлуатація  

вантажного автомобіля 

100 забезпечені 

Спеціальна технологія  50 забезпечені 

Матеріалознавство  30  

Будова автомобіля 50 забезпечені 

Технічне обслуговування та ремонт 

електрообл. автомобіля  

40 забезпечені 

Технологія верстатних робіт 100 стара літ-ра 

забезпечені 

Матеріалознавство (мат. і техн. 

машинобудування) 

100 50 н. літ., 50 с.літ. 

забезпечені 

Технічне креслення 100 15 н.літ., 85 ст.літ 

забезпечені 

Допуски і технічні вимірювання 100 15 н.літ, 85 ст.літ 

забезпечені 

Електротехніка  60 ст.літ 

забезпечені 

Електротехніка та електрообл. 50 забезпечені 

Електроматеріалознавство  100 забезпечені 

50с.літ. 50н.літ 

Електротехніка з основами 

промислової електроніки 

50 забезпечені 

Обладнання та технології 

зварювальних робіт 

100 забезпечені 
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З метою покращення якості забезпечення учнів підручниками, навчальними 

посібниками у 2012-2013 н.р. викладачами Рівненського професійного ліцею 

було розроблено підручники з предметів, дидактичні посібники з окремих тем 

програми: 

1. Дидактичний посібник з теми «Металорізальне устаткування», професія 

«Верстатник широкого профілю», викладач Матвійчук О.А. 

2. Дидактичний посібник з теми «Апаратура для напівавтоматичного 

зварювання в захисному середовища», професія «Електрогазозварник», 

викладач Матвійчук О.А. 

3. Дидактичний посібник з теми «Техніка виконання зварних швів 

покритими електродами», професія «Електрогазозварник», викладач 

Матвійчук О.А. 

4. Дидактичний посібник з теми «Технологія контактного зварювання», 

професія «Електрогазозварник», викладач Матвійчук О.А. 

5. Дидактичний посібник з теми «Ілюмінація. Призначення, будова, 

технічне обслуговування та ремонт», професія «Електромонтер», 

викладач Костюкевич І.Г. 

6. Дидактичний посібник з теми «Вихрові струми та їх використання. 

Закони повного струму», професія «Електромонтер», викладач 

Костюкевич І.Г. 

7. Збірка лекцій з предмету «Інформаційні технології», викладач Раковець 

М.Г. 

8. Довідник з предмету «Веб-дизайн», професія «Оператор комп’ютерної 

верстки», викладач Раковець М.Г. 

9. Дидактичний посібник з предмету «Комп’ютеризовані системи обробки 

текстової та графічної інформації» (ІІ семестр), професія «Оператор 

комп’ютерної верстки», викладач Руда О.Б. 

10. Електронний посібник з теми «Технічні правила набору різних видів 

тексту», професія «Оператор комп’ютерної верстки», викладач Руда О.Б. 

11. Електронний підручник з предмету «Спецтехнологія» (пілотний 

варіант), професія «Слюсар з ремонту автомобілів», викладач Гаркушин 

О.Г. 

12. Дидактичний посібник з теми «Система охолодження двигуна», 

професія «Слюсар з ремонту автомобілів», викладач Гаркушин О.Г. 

13. Електронна збірка тестів з предмету «Правила дорожнього руху», 

професія «Водій автотранспортних засобів», викладач Тетюшкін О.Г. 

14. Дидактичний посібник з теми «Професійний імідж перукаря», професія 

«Перукар», викладач Іськович Р.Р. 

15. Дидактичний посібник з предмету «Основи професійної етики та 

культура спілкування», професія «Перукар», викладач Помаранська Н.Є. 

16. Дидактичний посібник з теми «Варіанти моделювання різних зон 

волосяного покриву», професія «Перукар», викладач Іськович Р.Р. 

17. Дидактичний посібник з теми «Прогресивні технології хімічної завивки 

волосся», професія «Перукар», викладач Іськович Р.Р. 
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18. Збірка інструкцій до лабораторних робіт з перукарської справи. 

Кваліфікація «Перукар», викладач Іськович Р.Р. 

19. Збірка інструкції до лабораторних робіт, кваліфікація перукар 2-го 

класу, викладач Помаранська Н.Є. 

 

Всі вище зазначені посібники використовуються викладачами під час уроків, 

доступні для учнів у читальному залі бібліотеки ліцею. Електронні варіанти 

посібників є у вільному доступі на офіційному сайті Рівненського 

професійного ліцею (www.rpl.ucoz.com) у розділі навчання адресованому 

учням ліцею. 

Збагачення бібліотечного фонду 
 

 
 

 

 

 

http://www.rpl.ucoz.com/
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На підписку періодичних видань педагогічного, методичного та 

професійного спрямування витрачено – 7239,43 грн., з них: 

 З позабюджетних коштів – 6448, 03 грн.; 

 Із спецфонду – 791,40 грн. 
 

4.3 Кількість підручників, посібників, методичних розробок (що схвалені 

НМЦ ПТО) підготовлено педпрацівниками упродовж 2012-2013 н.р. 

 Електронний підручник з предмету «Спецтехнологія», професія «Слюсар 

з ремонту автомобілів» (автори Маркушин О.Г., Руда О.Б.); 

 Електронний посібник з теми «Технічні правила набору різних видів 

тексту» з предмету «Обробка текстової та графічної інформації», 

професія «Оператор комп’ютерної верстки» (автор Руда О.Б.). 
 

 

4.4. Закуплено підручників упродовж 2012 -2013 н.р. на суму 5941,68 грн., за 

державні кошти. 

За 2012 рік придбано: 

 

 З бюджетного фонду ліцею – 19 прим. на суму 601 грн.;  

 Із спец. фонду - 122 книги на суму – 6 686гр.;  

 З благодійного фонду12 примірників на суму 1528 грн.   

 

Отже, разом за 2012 р. придбано 153 підручників на суму 8 815 грн.    

Придбано - 120 книг галузевої літератури (як дарчої). 

 

За 2013 рік придбано: 

 

 З спец. фонду – 19 прим. на суму 1 444 гр. 

 Дарчої літератури (краєзнавчого, історичного, художнього характеру 

- 85 примірники 

Загальна сума витрачена на придбання навчальної літератури протягом 2012-

2013 н.р. становить: 

- за рахунок бюджетних коштів  - 601,00 грн. 

- за рахунок спецфонду – 8 130,00 грн. 

- за рахунок благодійного фонду – 1528,00 грн. 

 

Загальна сума витрачена на придбання навчальної літератури протягом 2012-

2013 н.р. – 10259,00 грн. 
 

 

4.5 Забезпечення комп’ютерною технікою: 

• Загальна кількість ПК – 138 

• Використовується в навчальному процесі – 120 

• Кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ в 

навчальному процесі - 32 
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 Розроблено програмних засобів – 132 (таблиця 9 додається) 
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4.6 Ефективність впровадження інноваційних технологій у професійній 

підготовці, суть даних технологій, хто впроваджує. Рівень науково-

дослідницької роботи в навчальному закладі, хто займається та 

перспектива цієї роботи. 
У Рівненському професійному ліцеї впровадження інноваційних 

технологій у професійну підготовку кваліфікованих робітників здійснюється за 

наступними напрямками: 

- Впровадження в навчальний процес сучасних технологій та модних 

тенденцій перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – за 

даним напрямком працюють викладачі спецтехнології Помаранська Н.Є., 

Іськович Р.Р. та майстри виробничого навчання Вельбовець Н.М., 

Стаднюк В.Ф., Присяжна Д.П., Одемчук М.І., Теребінська Г.В., Марущак 

Т.М., Афанасенко Я.І., Ковпак О.Г. Розвитку даного напрямку сприяє 

наявність в навчальному закладі сучасних майстерень, обладнаних 

відповідним інструментом, обладнанням, відкритість навчального 

закладу для нових напрямків роботи, забезпечення навчального процесу 

сучасними матеріалами та інструментом, можливість обміну досвідом 

між навчальними закладами, співпраця з найкращими перукарськими 

салонами міста. 

- Впровадження в навчальних процес сучасних технологій зварювання – за 

даним напрямком працюють викладач спецтехнологій зварювання 

Матвійчук О.А та майстри виробничого навчання Корніюк А.В., Якимець 

Я.Б. Розвитку даного напрямку сприяє придбання в 2012 році в 

майстерню ліцею сучасного зварювального обладнання за державний 

кошт. Проходження майстрами в/н стажування  на сучасних 

підприємствах («Рівнеазот»). 

- Впровадження в навчальний процес сучасних технологій автосервісу – за 

даним напрямком працюють викладач Маркушин О.Г., майстри 

виробничого навчання Ляшук Ю.В., Рома М.Ю., Холодько М.І. В ході 

проведення занять теоретичного та виробничого навчання розглядаються 

сучасні технології надання послуг з технічного огляду та ремонту 

автомобілів, електрообладнання автомобілів. Придбане сучасне 

обладнання для діагностики технічного стану автомобілів, модернізовано 

у відповідності до сучасних вимог автослюсарну майстерню. За рахунок 

годин предмету, що вільно вибирається читається курс «Організація 

автосервісу». 

- Впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних 

технологій – всі педагогічні працівники навчального закладу. 

Підключення в 2012 році швидкісного Інтернет в усіх навчальних 

приміщеннях ліцею, забезпечення всіх навчальних кабінетів та більшої 

частини майстерень комп’ютерною технікою, мультимедійними 

проекторами, широкоформатними телевізорами з великою діагоналлю 

спонукало педагогічних працівників ліцею активно створювати, 

використовувати та запроваджувати в навчальний процес ІКТ. На даний 

час всі педагогічні працівники ліцею на рівні користувача володіють 
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комп’ютерною технікою, вміють здійснювати пошук інформації в 

Інтернет, використовувати веб-ресурси в роботі, створювати презентації, 

працювати з відео та аудіо файлами. Широке використання ІКТ в 

навчальному процесі дозволяє зробити навчальний процес більш цікавим 

для учнів, наситити роки інформацією, яка стосується найсучасніших 

технологій виробництва та сфери послуг. Цей напрямок роботи знайшов 

свої відображення і на сайті ліцею. У розділі присвяченому навчанню 

учнів розміщуються електронні варіанти навчальних посібників з тем та 

предметів, питання до екзаменів, заліків та поетапних атестацій, 

презентації з окремих тем, комп’ютерні тести з предметів. Найбільші 

досягнення і найкращі результати у впровадженні ІКТ в навчальний 

процес на даний час мають викладачі Тетюшкін О.Г., Маркушин О.Г., 

Раковець М.Г., Руда О.Б., Помаранська Н.Є., Іськович Р.Р., майстри 

виробничого навчання Ляшук Ю.В., Рома М.Ю., які здійснюють 

трансляцію показів виробничих прийомів за допомогою веб-камер на 

великий екран та ін. Розробка дидактичних посібників та підручників для 

учнів ліцею – викладачі спецдисциплін. Даний напрямок є порівняно 

новим, його поява викликана недостатньою забезпеченістю учнів 

підручниками та навчальною літературою з професій, яка б відповідала 

Державним стандартам ПТО, а також високою вартістю наявної 

літератури. За даним напрямком в ліцею працюють викладачі 

спецдисциплін з усіх професій, з яких здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників в ліцеї. Вже є перші напрацювання – перелік 

розробок представлений у пункті 4.2 даного звіту. 

 

В ліцеї працює творча група з розробки електронного підручника з 

предмету «Спецтехнологія», професія «Слюсар з ремонту автомобілів». 

Доробки педагогічних працівників друкуються в педагогічній пресі та 

розміщуються на загальноукраїнських освітніх веб-порталах, а саме: 1. 

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

«Профтехосвіта»  № 12, 2012 року. 2. О.Б.Руда «Розробка уроку «Обробка 

текстової інформації. Поняття злиття. Функція «Злиття». Форум педагогічних 

ідей «Урок» журналу «Відкритий урок» №  12, 2012 рік або за адресою 

www.osvita.ua/publishing/december_2012. 3. Тетюшкін О.Г. «Розробка уроку  

«Зупинка і стоянка» взяла участь у форумі педагогічний ідей «Урок» журналу 

«Відкритий урок» (http://osvita.ua/school/lessons_summary/ proftech/33165/). 4. 

Руда О.Б. «Складання плану уроку виробничого навчання» форум педагогічних 

ідей «Урок» журналу «Відкритий урок» березень 2013 року та інші. Це  

говорить про достатньо високий рівень науково-методичної роботи, що 

здійснюється у Рівненському професійному ліцеї. 

Всі напрямки описані вище є достатньо перспективними і необхідними 

для підвищення якості освітніх послуг, які надаються в Рівненському 

професійному ліцеї.  

 

http://www.osvita.ua/publishing/december_2012
http://osvita.ua/school/lessons_summary/%20proftech/33165/
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4.7. Скільки працівників навчального закладу на рівні користувача вміють 

користуватися комп’ютерною технікою? Вказати відсоток від 

загальної кількості підпрацівників. 

 

44 педагогічних працівника ліцею володіють комп’ютером на рівні 

користувача, що становить 100% від загальної кількості педагогічних 

працівників. 
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V. Рейтинг професійно-технічного навчального закладу  

 
5.1 Місце Рівненського професійного ліцею у рейтингу ПТНЗ Рівненської 

області  
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1.  2010 555,09 5 296,92 6 117,29 11 130,34 5 8,96 16 1108,60 0,605 7 

2.  2011 563,89 1 325,71 3 220,07 2 147,02 3 31,45 2 1288,14 0,716 1 

3.  2012 473,76 3 289,27 7 169,52 5 253,58 6 6,66 5 1192,79 62,97 5 

 

5.2. Підсумки рейтингу закладів ПТНЗ області розглядалися на нарадах при 

директорі ліцею, інструктивно-методичних нарадах педпрацівників ліцею 

та на педагогічних радах. Розроблялися плани заходів щодо покращення 

роботи з основних напрямків рейтингу, зокрема:     

 - з січня 2012 року запроваджено рейтинг між учнями в навчальній групі 

(наказ №5 від 05.01.2012р.);  

- з січня 2013 року запроваджено рейтинг між майстрами виробничого 

навчання та викладачами ліцею (наказ №400 від 28.12.2012р. та наказ 

№401 від 28.12.2012р.); 

        - проводиться аналіз підсумків діяльності ліцею за півріччя та за рік вцілому 

на засіданнях педагогічних рад;     

                - проводяться директорські контрольні зрізи з спец предметів двічі на рік. 

Результати аналізуються і  розглядаються на засіданнях педагогічних рад.  За  

підсумками директорських контрольних робіт видається наказ, в якому 

відзначаються кращі  результати, а також  даються розпорядження щодо 

проведення додаткових занять та консультацій з спец предметів з яких низька 

якісна успішність (наказ №388 від 19.12.2012р.; наказ №118 від 24.05.2013р.);

            

- у вересні місяці видається наказ про закріплення майстрів та викладачів 

за групами (наказ №209 від 29.08.2012). Ведуться щоденники групи, де 

відображається виховна робота, яка щомісяця аналізується;   

 - у вересні  наказом закріплюються досвідченні викладачі та майстри 

виробничого навчання за молодими педагогами. 

 

5.3 Пропозиції щодо оцінювання рейтингу діяльності закладів ПТНЗ 

області  

 У таблицю №1.6 (Працевлаштування за професією випускників 

ПТНЗ) додати колонку «Декретна відпустка». 
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 У таблиці №1.2  «Результати навчальної роботи», для закладів в 

яких відсутні предмети загальноосвітнього циклу колонку «Успішність 

загальноосвітньої підготовки»  замінити на «Успішність загально-

професійної підготовки» 

  

5.4   (англ. rating) — числовий або порядковий показник, який 

відображає важливість або  значимість конкретного об’єкту або явища. 

Рейтинг – це той зовнішній мотиваційний стимул, що спонукає до більш значних 

зрушень і досягнень. Кожен навчальний заклад має змогу проявити себе, відчути 

свій прогрес, зробити свій поступовий крок до кращого, а відчуття успіху 

водночас є найкращим стимулом для подальшої роботи.  

 

5.5   З метою визначення рейтингу учнів в групах, а також підвищення мотивації 

навчання та активності участі у виховній та громадській роботі учнів і 

покращення якості надання освітніх послуг наказом №5 від 05.01.2012 року 

запроваджено рейтингову систему за результатами навчально-виховної роботи 

по семестрах (матеріали в додатках). Також з січня 2013 року запроваджено 

рейтинг між майстрами виробничого навчання та викладачами (наказ №400 від 

28.12.2012р. та наказ №401 від 28.12.2012р.) 

 

5.6  За організацію комп’ютерної обробки даних відповідає заступник 

директора з НВирР Холодько Л.С 

 
Додатки  1-6 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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VІ. Рівень професійної підготовки учнів 

 

6.1  Диплом з відзнакою в 2012-2013 н. р. отримали 22 чоловіки, що становить 

6,2 % від загальної кількості учнів. 

 

6.2 Підвищений розряд отримали 237 чоловік, що становить 67,3% від загальної 

кількості випускників. 

 
6.3. Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, виставках обласного рівня у 2012-

2013 навчальному році. Результати участі. 

  

Обласна олімпіада з професії «Водій автотранспортних засобів», учень ліцею 

Васькевич Олександр зайняв І (перше) місце. Підготував учня до олімпіади 

викладач Тетюшкін О.Г. 

 

Обласна олімпіада з професії «Електрогазозварник», учень ліцею Щав’юк 

Роман посів ІІІ (третє) місце. Підготував учня до олімпіади викладач Матвійчук 

О.А. 

 

6.4. Кількість учнів, які брали участь у ІІІ етапі Всеукраїнських конкурсів. 

Результати участі. 
 

 

Конкурси фахової майстерності ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів 

організованих Міністерством освіти і науки України за професіями, підготовку 

яких здійснює навчальний заклад не проводились. 
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VІІ Працевлаштування випускників 

 

Працевлаштування випускників 2012-2013 н. р. станом на 01.06.2012 року:  

 Працевлаштовано – 88%; 

 Продовжують навчання у ВНЗ – 3,9%; 

 Не працевлаштовано – 7,4% (мають іншу спеціальність, ліквідоване 

підприємство). 

 

У розрізі професій: (таблиця 10) 

 

Рівненський професійний ліцей співпрацює з вищими навчальними 

закладами: 

 Державний вищий навчальний заклад «Нововолинський 

електромеханічний коледж»; 

 Львівський автодорожній технікум; 

 Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків); 

 Рівненський державний гуманітарний університет; 

 Київський національний університет культури і мистецтва 

 Рівненський державний аграрний коледж; 

 Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка; 

 Українська академія друкарства (м. Львів). 
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VIIІ. Забезпечення соціальних потреб учнів 

  

8.1 Гуртожиток розраховано за проектом на 226 місць, фактично 

проживає 226 чоловіки, потреба збільшення на 220 місць. 

 

8.2 На диспансерному обліку стоїть 48 учнів, оздоровлено у 2012-2013н.р. 

– 6,3 %  від загальної кількості учнів. 

 

8.3 Харчування в ліцеї відсутнє. Дітям сиротам видається грошова 

компенсація замість харчування. В ліцеї організовано роботу буфету. 
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IХ. Стан охорони праці 

 

9.1 Відповідальний за охорону праці 

 Згідно наказу  №225 від 31 серпня 2012 року відповідальним за охорону 

праці в ліцеї призначений старший майстер Чумак О.М., що пройшов навчання 

і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 

актів до нього.  Підстава протокол №6 від 16.12.2011 №139, посвідчення 

№6224-139. 

 

9.2 Випадки травматизму учнів та працівників упродовж року. Кількість та 

причини травматизму. 

 Потягом 2011-2012 н. р. випадків травматизму на виробництві з учнями і 

працівниками не було, а нещасних випадків невиробничого характеру (в 

побуті) з працівниками сталося 1 (один), з учнями не було.  

 

9.3 Наявність кабінет з охорони праці та його відповідність діючим вимогам 

 Для організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці 

згідно наказу №206 від 29.08.2012 року за кабінетом охорони праці закріплений 

викладач з охорони праці Раковець М.Г. згідно рекомендацій щодо організації 

роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці  затверджено Головою 

Держгірпромнагляду Сторчаком С.Д. від 16 січня 2007 року, кабінет оснащений 

всіма необхідними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони 

праці, підручниками, методичною та довідковою літературою, періодичними 

виданнями з охорони праці, наочними посібниками, плакатами, стендами, 

зразками індивідуального та колективного захисту, знаками безпеки. Кабінет 

комп’ютерний, наявні навчальні фільми та програми, засоби навчання у 

відповідності до вимог предмету «Охорона праці» згідно Державних стандартів 

ПТО. 

 

9.4 Робота по дотриманню правил техніки безпеки та охорони праці, 

запобіганню травматизму 

 Згідно статті №13, №20 Закону України «Про охорону праці» в ліцеї 

розроблені і затверджені від 29.01.2013 року директором комплексні 

заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці 

та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадків травматизму, професійних захворювань і аварій. 

 Розроблений і затверджений 25.05.2012р. план заходів ліцею на 2012-

2013 н.р. з профілактики травматизму невиробничого характеру як з 

учнями так і з працівниками ліцею. 

 Згідно Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці затверджене наказом №15 від 

21.01.2005р. Державним комітетом України з нагляду за охороною праці 

в ліцеї всі посадові особи, правники згідно затвердженого графіка та учні 

ліцею пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці. Також 

згідно вимог цього положення всі працівники і учні пройшли і проходять 
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відповідні інструктажі з охорони праці і реєструються у відповідних 

журналах з охорони праці. 

 Відповідно до плану роботи ліцею щороку проводиться тиждень з 

охорони праці, виховні заходи по охороні праці, організовуються зустрічі 

з лікарями, пожежниками, інспекторами фонду захисту від нещасних 

випадків та профілактики травматизму. 

 Згідно Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навально-виховного процесу в установах і навчальних закладах 

затверджено наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 

01.08.2001р., розроблені і затверджені обов’язки керівників та посадових 

осіб щодо забезпечення здорових та безпечних умов навчально-виховного 

процесу, запобігання травматизму його учасників. 

 Службою з охорони праці систематично проводяться рейди з перевірки 

дотримання техніки безпеки під час проведення занять в майстернях, 

лабораторіях, кабінетах. 

 Згідно системи управління за охороною праці в ліцеї систематично 

проводиться чотирьохступінчатий контроль за охороною праці. 

 Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці затверджені 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Комітетом з 

нагляду за охороною праці №9 від 29 січня 1998 року в ліцеї розроблені і 

затверджені наказом №82 від 13.03.2012р. для професій і робіт з 

підвищеною небезпекою і наказом №54 від 11.03.2011р. для інших для 

інших професій і виду робіт інструкції з охорони праці. 
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Х. Інші питання 

10.1 Заходи обласного рівня, які були організовані та проведені упродовж 

навчального року на базі Рівненського професійного ліцею. 

1. Обласна олімпіада з професії «Електрогазозварник» (грудень 2012 року). 

2. Нарада директорів ПТНЗ Рівненської області (квітень 2013). 

3. Зустріч та прийняття делегації представників професійно-технічної освіти   

Білорусії (квітень 2013). 

 

10.2  Участь педагогічних працівників в роботі обласних методичних 

секцій, семінарів, конференцій. 
  Педагогічні працівники Рівненського професійного ліцею беруть участь у 

обласних методичних секціях, семінарах, конференціях згідно плану роботи 

НМЦ ПТО у Рівненській області. А саме: 

 

№ з/п Назва заходу Учасники 

1 Серпнева конференція педпрацівників ПТО 

Рівненської області 

Петриляк О.П., 

Холодько Л.С., 

Ліпіщук Л.В., 

Руда О.Б., 

Чумак О.М., 

Рощина О.А., 

Фідрус Б.Ю., 

Костюкевич І.Г. 

2 Обласна методична секція практичних психологів Легенька Ю.В. 

3 Методична секція педагогічних працівників 

комп’ютерних дисциплін 

Руда О.Б. 

4 Обласна методична секція заступників директора з 

НВихР 

Ліпіщук Л.В. 

5 Секція викладачів та майстрів в/н, які здійснюють 

підготовку водіїв автотранспортних засобів 

Тетюшкін О.Г., 

Маркушин О.Г. 

6 Семінар-практикум з виховної роботи Чумак Ольга М. 

Зищук Н.М. 

7 Семінар заступників з навчально-виховної роботи Ліпіщук Л.В. 

8 Семінар педагогічних працівників комп’ютерних 

дисциплін 

Раковець М.Г. 

9 Секція заступників з НМР та методистів Руда О.Б. 

10 Секція викладачів предметів «Економіка» та 

«Основи галузевої економіки» 

Рощина О.А. 

11 Обласні наради директорів ПТНЗ області Петриляк О.П. 
 

10.3 Участь педпрацівників в конкурсах фахової майстерності. 

Обласний конкурс фахової майстерності майстрів виробничого навчання з 

підготовки перукарів – Одемчук М.І.  зайняла І місце. 

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності майстрів виробничого 

навчання з підготовки перукарів – Одемчук М.І.  зайняла ІІІ місце. 
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