
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА  

Рівненського професійного ліцею 

Маркушина Олексія Геннадійовича  

за період роботи з 2018 по 2020 роки 

  



2 
 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

1.1.Загальна характеристика навчального закладу 
Рівненський професійний ліцей є державним навчальним закладом 

другого атестаційного рівня, який входить до системи освіти України, 

забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті професійної освіти, 

оволодінні робітничими професіями і кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 

здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства. 

Юридична та фактична адреса ліцею: 33009, м. Рівне, вул. Млинівська, 

2.   Адреса офіційного 

сайту:http://rpl.ucoz.com,email: RivneProfLitsey@gmail.com. 

Рівненський професійний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі 

повної загальної середньої освіти за 10 професіями, більша частина яких є 

інтегрованими, відповідно до Свідоцтва про атестацію РД № 040406 від 

16.07.2015, рішення акредитаційної комісії від 24.07.2015протокол № 118. 

До основних повноважень і напрямків діяльності Рівненського 

професійного ліцею належать: 

1. Надання первинної професійно-технічної освіти, здійснення 

курсового навчання, підвищення кваліфікації громадян 

2. Організація навчально-виховного процесу, обрання форм та 

методів навчання. 

3. Навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, 

фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність. 

4. Формування разом з органами управління професійно-технічною 

освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, 

потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і 

замовлень підприємств, установ, організацій. 

5. Атестація педагогічних працівників. 

6. Організація стажування педагогічних працівників на 

підприємствах, установах, організаціях. 

7. Здійснення професійного навчання незайнятого населення. 

8. Створення безпечних умов з охорони праці учнів, слухачів, 

працівників та здійснення контролю за дотриманням ними правил техніки 

безпеки, гігієни та санітарії, правил протипожежної безпеки. 

9. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного 

процесу. 

10. Забезпечення належної якості професійного навчання та 

виховання учнів, слухачів. 

 

1.2. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
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. 

http://rpl.ucoz.com/
mailto:RivneProfLitsey@gmail.com
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Ліцей має штатний розпис, затверджений в управлінні освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. Керівними і педагогічними 

працівниками ліцей укомплектовано повністю. 

Навчально-виробничий процес забезпечують 31 майстрів виробничого 

навчання, 17 викладачів, 4 вихователі, 1 практичний психолог, 1, соціальний 

педагог,  4 керівників гуртків, 2 методист, 1 старший майстер, 3 заступники 

директора та директор. 

Стаж роботи більше 8-ми років мають 41 педагогічний працівник, 

менше трьох років – 3 чоловік. За звітний період на роботу було прийнято – 6 

нових педпрацівники – 4 майстри в/н (Ляшук Анна, Шептицька Катерина, 

Ковальчук Лілія, Біронт Марія), 2 керівники гуртків (Приймачук Марта, 

Ковальчук Оксана). В цей же період звільнилося 4 чоловіки (Шептицька 

Катерина, Приймачук Марта, Ліпіщук Лідія, Руда Олена за власним бажанням). 

Всього трудовий колектив Рівненського професійного ліцею налічує 97 

працівників (з них 8 - у декретній відпустці). 

 

Якісна характеристика педагогічних кадрів: 

Кваліфікаційні категорії, 

педагогічні звання, тарифні розряди 
Кількість, чол. 

Викладач-методист 6 

Старший викладач 3 

Майстер виробничого навчання ІІ 

категорії 
5 

Майстер виробничого навчання І 

категорії 
3 

Спеціаліст вищої категорії 10 

Спеціаліст першої категорії 4 

Спеціаліст другої категорії 3 

Спеціаліст  

14 тарифний розряд 8 

13 тарифний розряд 7 

12 тарифний розряд 10 

11 тарифний розряд 6 
 

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 2018-2020, 

кількість, чол. 

Директор 1 

Заступники директора 2 

Методисти 1 

Старший майстер 0 
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Категорія працівників 2018-2020, 

кількість, чол. 

Викладачі 8 

Майстри в/н 9 

Вихователі гуртожитку 2 

Керівники гуртків 3 

Практичний психолог 0 

Зав. бібліотекою 1 

Всього: 27 
 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею 

здійснювалося на базі Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, Львівського науково-практичного центру професійно-

технічної освіти та Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти. 

На даний час 3 майстри виробничого навчання здобувають вищу 

освіту. 

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 2018-2020 

Всього: 26 

Викладачі 12 

Майстри в/н 12 

Вихователі 1 

Керівник гуртка 1 

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються 

кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, встановлюються тарифні 

розряди.  
 

РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

2.1. Виконання регіонального/державного замовлення 

Протягом 2018-2019 н.р. та 2019-2020 н.р. зусилля педагогічного 

колективу були направлені на пошук інноваційних шляхів підвищення 

результативності навчально-виробничої діяльності та здійснення намічених 

стратегічним та річним планами показників його розвитку. 

1.1. В 2018-2019 н. р. в Рівненському професійному ліцеї підготовка 

здійснювалась за 10 (десятьма) професіями: 

 Верстатник широкого профілю 

 Електрогазозварник. Рихтувальник кузовів 

 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
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 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів (категорія «В») 

 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій 

автотранспортних засобів (категорії «В» і «С») 

 Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування електроустаткування 

(на автомобільному транспорті). Монтувальник шин 

 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

 Перукар (перукар-модельєр). 

 Перукар (перукар-модельєр). Візажист 

 Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 

 

 У 2019-2020 навчальному році заклад окрім вище перерахованих 

професій розпочав підготовку кваліфікованих робітників за професією 

«Електрогазозварник» з терміном навчання 1 рік.  

Крім того, проводилася курсова підготовка за професіями: 

• Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

• Манікюрник 

• Перукар 

• Водій автотранспортних засобів категорії «В» 

1.2 Впродовж 2018-2019 н. р. професійну підготовку в Рівненському 

професійному ліцеї отримували  - 668 чоловік, у 2019-2020 році професійну 

підготовку  отримували 684 чоловіки; 

1.3 На базі повної середньої освіти – у 2018-2019  668 чоловік. У 

2019-2020 – 684 чоловіки. 

Курсову підготовку в 2018-2019 н. р. в Рівненському професійному 

ліцеї пройшли 75 чоловік. У 2019-2020 році – 82 чоловіки. 

1.4. В 2018-2019 н. р. на навчання було прийнято 384 чоловік (в т.ч. 30 

чоловік за державним замовленням). В 2019-2020 н. р. на навчання було 

прийнято 384 чоловік (в т.ч. 30 чоловік за державним замовленням). 

1.5 Кількість випускників в 2018-2019 н.р. становить 338 чоловік. У 

2019-2020 році кількість випускників становить 279 чоловік (до кінця 

навчального року планується ще випустити 82 чоловіки).  

1.6 Впродовж 2018-2019 н. р. було відраховано 31 чоловік: 

 За власним бажанням – 5 чоловіки; 

 За систематичне порушення трудової дисципліни – 8 

чоловік; 

 Перевід до іншого навчального закладу  - 2 чоловік; 

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

 За станом здоров’я – 1 чоловік; 

 За сімейними обставинами – 13 чоловіки (в тому 

числі зміна місця проживання 1 людина). 

Впродовж 2019-2020 н. р. було відраховано 39 чоловік: 
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 За власним бажанням – 7 чоловіки; 

 За систематичне порушення трудової дисципліни – 10 

чоловік; 

 Перевід до іншого навчального закладу  - 1 чоловік; 

 Учні, що не з’явились на ППА– 8 чоловік; 

 За станом здоров’я – 1 чоловік; 

 За сімейними обставинами – 11 чоловіки (в тому 

числі зміна місця проживання). 

 Призвано до лав ЗСУ – 1 чоловік 
 

2.2. Випуск та працевлаштування 

Кількість випускників в 2018-2019 н.р. становить 238 чоловіки. 

Інформація щодо працевлаштування випускників Рівненського професійного ліцею 

у 2018-2019 навчальному році 

№ 

з/п 

Спеціальність 
Випуск

всього 

В т.ч. 

Відр

ахова

но Працевлаш

-товано не 

за проф. 

Працевл

аш-

товано 

за 

професіє

ю 

Працевлаш

-товано за 

професією

достроково 

Призва

но до 

ЗСУ 

Не 

працевла

ш-товані 

продовж

уютьнав

чання 

інші 

причини 

(дикрет 

за стзд) 

1 Верстатник широкого 

профілю 11   9     2     3 

2 ЕлектрогазозварникРихтув

альниккузовів 26 4 22             

3 Електромонтер з ремонту 

та 

обслуговуванняелектроуст

аткування 24   20 2   2     1 

4 Слюсар з ремонту 

коліснихтранспортнихзасо

бівВодійавтотранспортних

засобів (кат.«В») 25   25             

5 Слюсар з ремонту 

коліснихтранспортнихзасо

бівВодійавтотранспортних

засобів (кат. «В,С») 30   29     1       

6 Слюсар з ремонту 

коліснихтранспортнихзасо

бівВодійавтотранспортних

засобів (кат. «В,С») 30   26   3 1       

7 Перукар (перукар-

модельєр) Візажист 25   25           2 

8 Перукар (перукар-

модельєр) Візажист 27   27           1 

9 Перукар (перукар-

модельєр) Манікюрник 28   27 1         2 

10 Перукар (перукар-

модельєр) Манікюрник 24   23     1     2 

11 Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування (на 

автомобільномутранспорті

). Монтувальник шин 27   27             

  ВСЬОГО  277 4 260 3 3 7 0 0 11 

  
ВСЬОГО У % 

95% 1,4% 89,3% 1,0% 1,0% 2,4%   0,0% 3,8% 
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Кількість випускників в 2019-2020 н.р. становить 279 чоловіки (до кінця 

навчального року планується ще випустити 82 чоловік). 

Інформація щодо працевлаштування випускників Рівненського професійного ліцею  

у 2019-2020 навчальному році 

№ 

з/п 

Спеціальність 
Випуск 

всього 

В т.ч. 

Відр

ахова

но Працевлаш

-товано не 

за проф. 

Працевл

аш-

товано 

за 

професіє

ю 

Працевлаш

-товано за 

професією 

достроково 

Призва

но до 

ЗСУ 

Не 

працевла

ш-товані 

продовж

ують 

навчання 

інші 

причини 

(дикрет 

за ст зд) 

1 Верстатник широкого 

профілю 27   19 2   6     0 

2 Електрогазозварник 

Рихтувальник кузовів 
28 2 23 3           

3 Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 24   19 2 1  2     2 

4 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів Водій 

автотранспортних 

засобів (кат. «В») 26   26           1 

5 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів Водій 

автотранспортних 

засобів (кат. «В,С») 28   28     0     2 

6 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів Водій 

автотранспортних 

засобів (кат. «В,С») 27   26   1 

 

    3 

7 Перукар (перукар-

модельєр) Візажист 
29   27 2         

 8 Перукар (перукар-

модельєр) Візажист 
26   19 1   6     1 

9 Перукар (перукар-

модельєр) Манікюрник 
23   19 3       1 1 

10 Перукар (перукар-

модельєр) Манікюрник 
26 2 21 3   1     

 11 Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування (на 

автомобільному 

транспорті). 

Монтувальник шин 29   28 1           

  ВСЬОГО  293 4 255 17 2 14 0 1 10 

  

ВСЬОГО У % 

 0,1% 87,9% 6% 

0,7

% 5%   0,3% 3,4% 

    

  

      

 

 



8 
 

2.3. Робота з підприємствами замовниками робітничих кадрів 
 

Щороку укладаються договори на надання освітніх послуг між 

роботодавцями та нашим навчальним закладом з урахуванням потреб регіону в 

робітничих кадрах. 

Виробнича практика учнів ліцею обумовлена типовими договорами, 

складеними відповідно Положення про організацію виробничої практики учнів 

та іншими нормативними документами. 

Наш навчальний заклад співпрацює з підприємствами міста, району, 

області в напрямку впровадження елементів дуальної форми навчання в 

навчальний процес з підготовки кваліфікованих робітників за професіями: 

-  Верстатник широкого профілю (ПП фірма ТЕХНОЛЮКС, ТОВ 

Високовольтний Союз-РЗВА, ПрАТ «АГРОРЕСУРС», МПП НВФ  

«ПРОДЕКОЛОГІЯ) 

- Електрогазозварник (ПрАТ «Рівненський завод надміцних 

залізобетонних конструкцій», ТзОВ фірма «Екорембуд ЛТД») 

- Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

(ТзОВ «АРМ-ЕКО») 

- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (після опанування 

учнями слюсарної справи) (ТзОВ «АРМ-ЕКО») 

 
РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

3.1. Методична робота 

Педагогічний колектив Рівненського професійного ліцею над єдиною 

методичною проблемою «Формування професійних компетентностей учня, 

реалізація його творчого потенціалу, національної свідомості шляхом 

використання сучасних освітніх технологій в навчально-виховному процесі». 

Роботу над методичною проблемною педагогічний колектив реалізує 

через участь у педагогічних читаннях, виступи на засіданнях методичних 

комісій, участь в конкурсах та публікацій у фаховій пресі. 

Усі педагогічні працівники ведуть творчий пошук, використовують 

інноваційні методики та технології навчання, постійно використовує 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові освітні ресурси, 

розробляють персональні сайти на яких розміщені матеріали для учнів та 

викладачів. Постійно вдосконалює свій професійний рівень. Під час уроків 

використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів. 

Володіють сучасними педагогічними прийомами, педагогічними засобами. 

Свою педагогічну діяльність працівники спрямовують на виховання і 

формування національної свідомості, патріотизму, примноження традицій 

українського народу, активно працює над впровадженням у виховний процес 

учнівського самоврядування. Постійна увага до кожного учня, вимогливість і 

доброзичливе ставлення, дотримання норм педагогічної етики, довіра й 
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повага до кожного учня допомагають домагатися успіхів у навчанні та 

вихованні. 

Педагогічні працівники ліцею та учні підготовлені ними активно 

беруть участь у обласних та всеукраїнських заходах, конкурсах фахової та 

педагогічної майстерності, кращі доробки друкуються у педагогічні пресі. 

Участь у конкурсах фахової майстерності 
 

2018-2020 

1. Чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу «Бурштинові 

зорі – 2019» майстри в/н підготували вихованців для участі.  

- Удод Катерина (майстер в/н Рогашевська О.Д.) – ІІ місце; 

- Думіцька Анна (майстер в/н Кравчук Н.С.) – ІІІ місце. 

2. Обласний конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією "Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування", 2019 рік 

- Павлюк Антон (майстер в/н Борисюк Ф.С.) – І місце; 

3. 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 України в 2018 році. 

 

4. 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 України в 2019 році. 

Приймали участь в конкурсах 

5. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією "Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування" учасник  Павлюк Антон. - 10 місце, 2019 

5.  У Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності WorldSkillsUkraine 2018нашу 

область представляли Кравчук Н.С., Потапчук Д.А. та Корніюк А.В., 

6. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної  майстерності WorldSkills 

2019 «Електромонтер» Павлюк Антон виборов третє місце (підготували учня 

майстер в/н Борисюк Ф.С., викладач Костюкевич І.Г.) 

7. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної  майстерності WorldSkills 

2019  «Зварювальник» Дмитро Климчук виборов друге місце (підготували учня 

майстер в/н Корніюк А.В., викладач Матвійчук О.А.) 

8. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу професійної  майстерності WorldSkills 

2019 «Перукар» Ляшук Анна Віталіївна отримала четверте місце. 

 
 

Заходи у яких працівники Рівненського професійного ліцею брали 

участь: 

1. Іськович Р.Р. – Всеукраїнський Інтернет-вебінар, який проводив 

навчально-методичний  центр професійно-технічної  освіти у Рівненській 

області, тези «Використання інноваційних методів навчання на уроках 

спецдисциплін». 
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2. Іськович Р.Р. – он-лайн засідання обласної методичної секції фахівців 

перукарської справи «Шляхи формування професійних компетентностей 

під час підготовки кваліфікованих робітників із професії перукар 

(перукар-модельєр)» поділилась власним досвідом створення конструкції 

компетентнісно-зорієнтованого уроку 

3. Тетюшкін О.Г. - Всеукраїнська веб-конференція, тези «Використання 

проектних технологій у підготовці кваліфікованих робітників 

автотранспортної галузі». 

4. Шукалюк Г.П. Обласний Інтернет-семінар «Пошук ефективних форм, 

методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, 

моделювання та реалізація освітніх технологій» – виступ «Практична 

реалізація принципу здоров’язбереження у професійній підготовці 

кваліфікованих робітників» 

5. Шукалюк Г.П. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих в системі неперервної 

освіти» – виступ «Практичні прийоми імплементації ідей 

здоров’язбереження» 

6. Шукалюк Г.П. Всеукраїнська Інтернет-конференція «Охорона праці на 

роботі майбутнього (до дня охорони праці)». 

7. Холодько Л.С. брала участь у міжнародній науково-практичній 

конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та 

психології ХХІ ст.. (м. Львів 25-26 січня 2019 року). Тези наукової роботи 

увійшли до збірки  тез конференції. 

8. Матвійчук О.А. приймав участь у міжнародному науково-практичному 

семінарі «Інноваційні технології при підготовці кваліфікованих робітників 

зварювального виробництва» на базі БІНПО УМО НАПН України. Тема 

публікації: «Особливості розробки комплексних кваліфікаційних завдань з 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки 

кваліфікованих робітників за професією «Електрогазозварник». 

9. Дубнюк А.О. - обласна методична секція керівників фізичного виховання 

ПТНЗ, практичний семінар «Зонний захист та напад в баскетболі». 

10. Литвинчук М.А. доповідь «Компетентнісний підхід, як передумова 

створення інноваційного середовища навчального закладу»: матеріали 

обласного інтернет–семінару «Підвищення якості освітніх послуг в 

умовах інноваційного середовища системи професійної (професійно-

технічної) освіти».  

11. Литвинчук М.А. брав участь у міжнародній науково-практичній 

конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та 

психології ХХІ ст. (м. Львів 25-26 січня 2019 року). Тези наукової роботи 

увійшли до збірки  тез конференції. 
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12. Литвинчук М.А. у 2020 році був учасником творчої групи з підготовки 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності за професією 

«Верстатник широкого профілю». 

13. Ковальчук Оксана, Непеляк Алла, Присяжна Діна  - семінар керівників 

гуртків художньо-естетичного напряму закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області за темою «Активізація творчої і пізнавальної 

діяльності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

засобами сучасних технологій».   

 

Публікації у фаховій пресі 

Кращі доробки працівників публікувалися у педагогічній, фаховій 

пресі та інформаційно-методичних вісниках НМЦ ПТО у Рівненській 

області, а саме: 

1. Шукалюк Г. П. Практичні прийоми імплементації ідей 

здоров’язбереження // «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих 

в системі неперервної освіти»: матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018 р.) – Біла Церква: 

БІНПО ДВНЗ УМО, 2018. – С.313–318. 

2. Шукалюк Г. П. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності 

здобувачів професійної освіти на уроках охорони праці // Збірник 

наукових праць УДТПУ. Умань: УДТПУ, 2018. – ч.2. – С.272–281. 

Видання затверджено постановою Президії ВАК України 16 грудня 2009 

р. № 1-05/6 перелік 4 (Бюлетень ВАК № 1, 2010 р.) та перереєстровано 12 

травня 2015 р. № 528 як наукове фахове видання щодо публікації 

наукових досліджень з галузі педагогічних наук. Індексується у 

Міжнародних наукометричних базах IndexCopernicus та GoogleScholar. 

3. Шукалюк Г. П. Практична реалізація принципу здоров’язбереження у 

професійній підготовці кваліфікованих робітників // Пошук ефективних 

форм, методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, 

моделювання та реалізація освітніх технологій: матеріали обласного 

інтернет-семінару (12 листопада 2018 року). — Рівне, НМЦ ПТО, 2018. — 

С.37–41. 

4. Іськович Р.Р., стаття «Зацікавити навчанням або як я проводжу реформу 

освіти» у Видавничій групі ОСНОВА (Науково-методична література  для 

працівників шкіл, ДНЗ та бітьків) 

5. Іськович Р.Р., статті  «Діалог «Суспільство-вчитель», «Роздуми про 

підміну понять» в журналі  видавництва «Основа» Основи здоров’я № 3 

(87) –2018 та  Педагогічна майстерня № 2 (86) –2018. 
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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. 

З метою покращення матеріально-технічного та комплексно-

методичного забезпечення предметів та професій, стану охорони праці було 

здійснено оглядовий контроль кабінетів та майстерень. Результати огляду 



13 
 

кабінетів та майстерень були розглянуті на засіданнях педагогічної ради, за 

підсумками яких були прийняті рішення, які закріплені наказами 

Рівненського професійного ліцею від 26.10.2015 № 229. 

 

Дотримання ліцензійних умов надання освітніх послуг. 

 У лютому 2019 року успішно проведено атестаційну експертизу за 

професією: «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування на 

автомобільному транспорті. Монтувальник шин». 

Отримані ліцензії Міністерства освіти і науки на здійснення 

освітньої діяльності з нових професій: 

 Електрогазозварник – первинна професійна підготовка; 

 Манікюрник – первинна професійна підготовка; 

 Педикюрник – первинна професійна підготовка; 

 Перукар – збільшено ліцензійний обсяг до 60 чол. 

Приведено у відповідність до чинного законодавства України Статут 

Рівненського професійного ліцею. 

Навчальний заклад не порушує ліцензійних умов надання освітніх 

послуг. 

Відповідність прийому учнів до ліцензованих обсягів 

Назва професії Ліцензований 

обсяг 

Прийнято на 

навчання у 

2018/2019 

Первинна професійна підготовка (державне замовлення) 

Верстатник широкого профілю 45 30/30 

Електрогазозварник. 

Рихтувальник кузовів 

30 30/30 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

60 27/27 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія 

«В») 

30 30/30 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів. 

Водій автотранспортних засобів (категорія 

«В», «С») 

60 60/60 

Слюсар-електрик з ремонту та 

обслуговування електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

30 30/30 

Оператор комп’ютерної верстки 30 0/0 

Оператор електронно-обчислювальних та 

обчислювальних машин 

30 0/0 

Оператор з обробки інформації та 30 27/27 
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Назва професії Ліцензований 

обсяг 

Прийнято на 

навчання у 

2018/2019 

Первинна професійна підготовка (державне замовлення) 

програмного забезпечення 

Перукар (перукар-модельєр). Візажист 60 60/60 

Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник 60 60/30 

Перукар (перукар-модельєр). 60 30/30 

Електрогазозварник  30  -/30 

Професійно-технічне навчання (курсова підготовка) 

Манікюрник 15 10/15 

Водій автотранспортних засобів (категорія 

«В») 

30 56/57 

Електрогазозварник 30 - 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

60 9 

Перукар (перукар-модельєр)   60 -/12 
 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 
 

4.1. Основні засади виховної роботи 

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 2018-2019 році Рівненський професійний ліцей брав участь у 

Всеукраїнських та обласних конкурсах,  а саме: 

Участь у конкурсах 

2018-2020 

1. Участь в обласному конкурсі читців-декламаторів, юних поетів « Живи, Кобзаре, в 

пам'яті людській» - 3 місце; 

2. Участь в обласному заочному огляді – конкурсі драматичних колективів «Талановита 

Україна» - 2 місце; 

3. ІІ етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва « Знай, 

люби свій край». Роботи учнів Рівненського професійного ліцею у різних номінаціях 

посіли: 

                                  3 перших місця; 

                                  3 других місця; 

                                  4 третіх місця. 
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4. Участь в обласному конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» - 3 місце; 

5. Участь в обласному конкурсі читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзаре, в пам’яті 

людській» - 3 місце; 

6. Участь в обласному заочному огляді – конкурсі драматичних колективів « Талановита 

Україна»- 2 місце; 

7. ІІ етап обласного конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва « Знай, 

люби свій край». Роботи учнів Рівненського професійного ліцею у різних номінаціях 

посіли: 

3 перших місця; 

3 других місця; 

4 третіх місця. 

 

8. Участь в обласному конкурсі української естрадної пісні « Юна зірка»- 3 місце; 

9. Участь в обласному конкурсі – огляді на кращий учнівський гуртожиток – 3 місце; 

10. Участь в обласному  вокально-естрадному конкурсі « Вифлеємська зірка»- 2 місце; 

Приймали участь в конкурсах 

11. Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти за професією "Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування" учасник  Павлюк Антон. 

12. Обласний конкурс читців – гумористів «Поліські пересмішники» 

13. Обласний вокально-естрадний « Козацька Січ»; 

14. Обласний вокально-естрадний « Віфлеємська зірка»; 

15. Конкурс малюнків  « Україна без корупції». 
 

Показові загальноліцейні заходи: 

- Виховна година центром «Надія» на тему : «Живи розвиваючись». 

- Виховна година «Репродуктивне здоров'я  та його збереження». 

- Виховна година «Педикульоз та висипний тиф і їх профілактика» 

- Виховна година «Охорона довкілля»; 

- Виховна година «Ми живемо Еко»; 

- Виховна година «Свічка скорботи в серці на віки»; 

- Виховна година «Голодний рік - голодний вік»; 

- Виховна година на тему «Як нас голодом морили»; 

- Виховна година на тему «Правопорушення серед підлітків»; 

- Виховна година «Торгівля людьми – грубе порушення прав 

громадянина» ; 

- Виховна година «Україна - європейська країна»; 

- Виховна година до Дня пам'яті та примирення. Україна в Другій 

світовій війні; 

- Виховна година «Стоп Булінг»; 

- Виховна година «Україна без корупції»; 

- Виховна година «16 днів проти насильства».; 

- Виховна година «Біль Чорнобиля». 

Благодійність: 

- Відвідування будинку дитини; 

- Відвідування будинку престарілих 
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- Відвідування Рівненського реабілітаційного центру. 

Акції: 

- «Ми – проти СНІДу»; 

- «Тиждень безпеки дорожнього руху»; 

- «Різдвяна хода»; 

- Доброчинна акція для людей похилого віку»; 

- «Хода за свободу»; 

- «Завдяки тобі»; 

- « Обміняй цигарку на цукерку». 

Екскурсії: 

- До краєзнавчого музею; 

- У військову частину № 3002 третього стрілецького батальйону 

Національної Гвардії України; 

- У Верховну Раду України; 

- В  Рівненський обласний драмтеатр; 

- В Рівненський зоопарк. 

Флешмоби: 

- Читаючи Шевченка; 

- Моя професія-найкраща; 

- Мамина вишиванка. 

Також приймали участь в ярмарках та святкових подіях міста й області. 

 

В 2018 році створений Центр професійної кар'єри та центр громадської 

освіти. Протягом роботи  Центру професійної кар’єри було проведено 12 

конференцій. Партнерами центру є: 

- Продекологія; 

- Високовольтний завод; 

- Агро-центр; 

- Рівне-азот; 

- Рівнеоблводоканал; 

- Рівненське шляхово-експлуатаційне управління 

автомобільних доріг; 

- Тролейбусне управління; 

- Автотранском–Рівне; 

- Рівне-Авто; 

- Хюндай-Рівне; 

- Перукарня « Sun»; 

- Перукарня « Наталія»; 

- Перукарня « Азалія»; 
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- Салон-краси « Елітіс»; 

- Автоград « Вік-Експо». 

В 2020 році планується розширення кола партнерів та запровадження 

чітких партнерських відносин з навчання та працевлаштування учнів ліцею. 

 

За звітний період брали участь у грантових проектних конкурсах: 

- проект в "Посольство Японії в Україні Грантова допомога по 

проектах людської безпеки програми «КУСАНОНЕ» тема: 

«Покращення освітнього простору Рівненського професійного 

ліцею»; 

- грантовий проект «Створення еко-спортивного майданчика «Active-

спорт»; 

- проект створення навчально-практичного центру «Центр сучасних 

металообробних технологій». 

 

Для розвитку творчих та спортивних здібностей дітей у Рівненському 

професійному ліцеї функціонує 8 гуртків в яких займаються 30 % учнів 

ліцею. 

З них 4 спортивного напрямку: 

  волейбол,  

 баскетбол,  

 настільний теніс  

 міні-футбол.  

Декоративно-ужиткового мистецтва:  

 народної творчості,  

 сценічної мови та конферансу,  

 вокально-естрадної пісні,  

 флористика та фітодизайн приміщень. 

 

Спортивна робота 

Участь у спартакіадах м. Рівного серед закладів 1-2 рівня акредитації 

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

ІІ-місце – міні-футбол юнаки, 

ІІ-місце – плавання, 

ІІ-місце –  кульова стрільба, 

ІІ-місце – волейбол (хлопці) 

загальне ІІІ місце, 

І-місце – місце з баскетболу 

загальне ІІІ місце. 

Загальне ІІІ-те місце 

ІІ-місце – міні-футбол юнаки, 

ІІ-місце – стрітбол юнаки, дівчата, 

ІІ-місце – армспорт юнаки, 

І-місце –  кульова стрільба, 

   ІІ-місце – місце з баскетболу. 
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Участь у спартакіадах ПТНЗ Рівненської області 

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 

І-місце –  армспорт юнаки, 

І-місце – теніс настільний 

дівчата, 

ІІІ-місце –  армспорт дівчата, 

ІV-місце –  волейбол юнаки, 

дівчата, 

V-місце – баскетбол дівчата. 

Загальне 5-те місце  

ІІ-місце –  армспорт дівчата, 

ІІІ-місце –  волейбол юнаки, 

дівчата, 

V-місце – баскетбол юнаки. 

Загальне ІІІ-те місце  

Крім того, на протязі 2018-2019 та 2019-2020 навчального року  

проводилися внутрішні спартакіади з футболу, тенісу, волейболу, баскетболу 

серед юнаків та дівчат І курсу. 
 

 

 

4.2. Аналіз проведення профорієнтаційної роботи 
На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційної 

роботи, за педагогічними працівниками були закріплені школи  міста Рівного 

та Рівненської області. 

Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл міста та по 

сільській місцевості Рівненської області протягом навчального року, 

фактично попередньо відслідковуються та аналізуються дані про 

перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл. 

У 2018-2019 н.р. ми кардинально змінили профорієнтаційну роботу 

ліцею. Робота з профорієнтації в нашому навчальному закладі стала 

системою. 

Цілі:    

 - надання профорієнтаційної  підтримки  учню в процесі вибору 

майбутньої професії;   

 - формування  в учнів свідомого ставлення  до професійного 

самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до 

своїх можливостей, здібностей і з врахуванням вимог ринку.  

Завдання: 

- здобуття даних про схильності і можливості учнів для розділення їх за 

профілями  навчання;   

- вироблення гнучкої системи співпраці зі школами області. 

 

Напрями роботи профорієнтації: 
- організація екскурсій шкіл області в рамках заходу «День відкритих 

дверей»; 

- зустрічі педагогічних працівників із випускниками шкіл; 

- проведення майстер-класів для випускників старших класів на базі 

майстерень ліцею; 

- проведення уроків трудового навчання на базі шкіл з професійним 

спрямуванням та популяризацією робітничих професій; 

- організація профорієнтаційної роботи на обласних конкурсах; 
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- участь у спортивних змаганнях між освітніми закладами міста та 

району; 

- участь ліцею  в традиційній  «Ярмарка робітничих професій», 

організованій  Центром зайнятості населення  з підприємцями і керівниками 

підприємств  міста та району; 

- участь в ярмарках професійного спрямування «Музейні Гостини», 

«Свято меду і трави - Золотіївські ряди». 

- інформування населення про життя ліцею  в газетах міста та району; 

- спільно з Центром зайнятості населення проводити зустрічі  з 

роботодавця в рамках Днів кар'єри, з метою залучення до навчання, 

професійної підготовки, популяризації робітничих професій і підвищення 

кваліфікації; 

- виготовлення і поширення буклетів, інформації про спеціальності 

ліцею. 

Результати: 

Завдяки проведеній профорієнтаційній роботі у 2018 та 2019 роках 

вдалося досягнути 100 % набору учнів за усіма професіями. 

Забезпечення ефективність цього процесу здійснюється завдяки чітко 

спланованій профорієнтаційній роботі, що враховує всю різноманітність 

впливів на вибір молодою людиною майбутньої професії. 
 

4.3. 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. 

 

РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  

 5.1.  Результати фінансово-господарської діяльності 

Кошти загального та спеціального фондів державного бюджету 

використовувалися за цільовим призначенням. 

Кошторис доходів та видатків виконується у повному об’ємі. 
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 5.2. Надходження по спеціальному фонду за період з 01.07.2018 по 

31.03.2020 становить 4 009 000,00 грн. 

 5.3.  Витрачено коштів на зміцнення навчальної бази та виконання 

ремонтних робіт за ІІ півріччя 2018р. та 2020 р. 

• За рахунок державного бюджету –   267 802,65грн.  

• За рахунок власних надходжень –   558 682,74.  

• За рахунок благодійних внесків –    351 098,64 

 5.4.  В навчальному корпусі та гуртожитку здійснено заміну вікон 

на енергозберігаючі фасадної сторони будівлі на суму 119534,00 грн. 

        За рахунок власних надходжень –   66294,00грн.  

• За рахунок благодійних внесків –    53240,00 грн. 

 5.5.  Зроблено ремонтів по навчальних кабінетах на загальну суму 

402557,32 грн. 

• За рахунок власних надходжень –   99758,45 грн.  

• За рахунок благодійних внесків –    302798,87 грн. 

 5.6. Частково замінено асфальтне покриття на території 

начального закладу  80000,00 грн. - (За рахунок благодійних ) 

 5.7.  Виготовлено та надано послуг майстернями 

 За друге півріччя 2018 року майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму  900,2 тис. грн.., що становить 100%. 

 За 2019 р. навчальними майстернями ліцею виготовлено та надано 

послуг на суму 2279, 4 тис. грн., що становить 110% від плану. 

За перший квартал 2020 р. навчальними майстернями ліцею 

виготовлено та надано послуг на суму 829,4 тис. грн., що становить 35% від 

плану  на 2020 рік. 

 5.8. Фінансово-господарська діяльність. 

 Фінансово-господарська діяльність в навчальному закладі здійснюється 

за наступними напрямками: 

Придбання обладнання 129320,00 грн. (3 телевізори, 5 

багатофукціональних принтера, 3 ноутбуки,  1 холодильник) 
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• За рахунок власних надходжень –   59120,00грн.  

• За рахунок благодійних внесків –    70200,00 грн. 

Придбання меблів 87600,00 грн. 

• За рахунок власних надходжень –   59100,00грн.  

• За рахунок благодійних внесків –    28500,00 грн. 

Придбання обладнання для перукарської майстерні 99600,00 грн. 

• За рахунок власних надходжень –   99600,00 грн.  

Придбано матеріалів для навчальних цілей 252352,30 грн. 

• За рахунок власних надходжень –  184048,00грн.  

• За рахунок благодійних внесків –   68304,300 грн. 

Придбання паливно-мастильних матеріалів для навчальних цілей  

226250,00 грн. 

• За рахунок загального фонду  –226250,00 грн.  

Коштами по захищених статях видатків забезпечення 100% 

Господарська діяльність за 2018-2020 роки 

 У 2018 та 2019 роках проведено поточні ремонтні роботи для 

підготовки до нового навчального року в майстернях виробничого навчання, 

авдиторіях, гуртожитку, спортивному залі. 

 Підготовлено до опалювального періоду систему опалювання згідно 

плану заходів підготовки навчального закладу  

 Обладнано електрообладнанням полігон зварювальників  

 Замінено водопровідну трубу (82 м) від гуртожитку до навчального 

корпусу  

 Проведено реконструкцію естакади  для проведення навчань з 

огляду, заїзду та ремонту автомобілів  

 Забетоновано площадку біля полігону зварювальників площею 58м
2 

для заїзду та стоянки автомобілів   

 Відремонтовано дорогу та тверде покриття після заміни 

водопровідної труби  

 Відновлено асфальтне покриття площею 159 м
2 

в дворі ліцею та зі 

сторони центрального входу 
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 Проведено ремонт в приміщенні навчальної частини та методичному 

кабінеті з виділенням додаткового приміщення 

 Виконано ремонт фасаду спортивного залу  

 Складено план-заходи з підготовки до зимового періоду, виконано 

профілактичні та ремонтні роботи системи опалення  

 Зроблено ремонт відкосів першого та другого поверху після заміни 

вікон у навчальному корпусі 
 Замінено 33 вікна на енергозберігаючі площею 107,390 м

2
  

 Проведено ремонт каналізаційної мережі гуртожитку та навчального 

корпусу 

 Проведено заміну лічильників теплопостачання 

 Проведено модернізацію лічильників водопостачання 

 Проведено дезінсекцію гуртожитку 

 Постійно проводиться дезінфекція приміщень навчального корпусу 

та гуртожитку  

 

 

РОЗДІЛ 6. Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників 

освітнього процесу 

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 2019 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 році. Всі кабінети та майстерні укомплектовані 

аптечками, інструкціями з охорони праці, правилами пожежної безпеки, 

вогнегасниками, планами евакуації на випадок пожежі. Належним чином 
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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. 

Колектив ліцею прийняв участь у  Всеукраїнському  огляді-конкурсі 

професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з 

охорони праці і був нагороджений Почесною грамотою за перемогу I 

(регіонального) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони 

праці в навчальних закладах. 

Протягом звітного періоду проведено спеціальні тренування щодо 

евакуації учасників навчально-виховного процесу на випадок надзвичайних 

ситуацій. 

У період моєї роботи нещасних випадків на виробництві не траплялося. 

Скарг від працівників про недодержання їх прав протягом звітного періоду 

не надходило.  

 

Директор Рівненського ПЛ    Олексій МАРКУШИН 


