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Шановні колеги! 

15 травня 2013 року я, Луханіна Галина Павлівна, уклала контракт з 

Міністерством освіти і науки України про призначення на посаду директора 

Первомайського професійного ліцею строком на один рік, а 15.05.2014 року 

додаткову угоду до контракту строком на три роки. 

9 листопада 1966 року було відкрито Міське професійно-технічне училище 

№29 згідно наказу №183 Державного комітету Ради Міністрів УРСР по ПТО в 

цілях забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для Тресту 

Первомайськхімбуд. 

Відомості про реорганізацію: Міське професійно-технічне училище №29 

перейменовано в середнє професійно-технічне училище №29 наказом 

Державного комітету професійної світи УРСР від 10.04.1979р. №109, наказом 

Харківського обласного управління профтехосвіти від 10.05.1979р. №188 та 

наказом по училищу від 15.05.1979р. №50. 

Середнє професійно-технічне училище №29 перейменовано в професійно-

технічне училище №29 м.Первомайський на підставі статті 32 Закону України 

«Про освіту» від 23.05.1991р., згідно наказу управління освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 11.02.1993р. №82 та наказом по училищу 

від 11.02.1993р. №16. 

Професійно-технічне училище №29 м.Первомайський Харківської області 

реорганізовано 01.07.2003р. в Первомайський професійний ліцей наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.06.2003р. №380 наказом головного 

управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 

25.06.2003р. №277 та наказом по ліцею від 01.07.2003р. №54. 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. 

№178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю» сьогодні я звітую про роботу ліцею за чотири роки. 

Як директор ліцею у своїй діяльності, протягом звітного періоду, я 

керувалася Статутом ліцею, колективним договором, контрактом директора 

Первомайського професійного ліцею, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-

технічного навчального закладу, а також установчими документами, що 

забезпечують нормативно-організаційну діяльність закладу. 

У своїй діяльності Первомайський професійний ліцей керується 

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-

технічну освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, 

Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах, Порядком надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів 

виробничого навчання та виробничої практики та іншими нормативно 



правовими актами, а також установчими документами, що забезпечують 

нормативно-організаційну діяльність закладу, такими як: 

 Статут Первомайського професійного ліцею (від 17.03.2015р., 

реєстраційний № 14781050018000162), затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.09.2014р. №1073. 

 довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України від 07.06.2013р. АБ №605191, видана Головним 

управлінням статистики у Харківській області; 

 ліцензія Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015р. АЕ №636965; 

 свідоцтво про атестацію від 09.04.2012р. РД №016733; 

 сертифікат про державну акредитацію закладу з підготовки та підвищення 

кваліфікації водіїв від 20.04.2012р. ДДАІ №001883; 

 державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 

17.05.2011р. ЯЯ №309574; 

 державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 

17.05.2011р. ЯЯ №309575; 

 інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру заборони прав відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо об’єкта нерухомого майна №61346677, №60248378, 

№59916713, №59919553, №60372316, №63160695, №59870296; 

 витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності №80041838; 

 колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом 

Первомайського професійного ліцею; 

 правила внутрішнього трудового розпорядку ліцею; 

 річний план роботи Первомайського професійного ліцею; 

 акт перевірки готовності до нового навчального року. 

Усі установчі документи ліцею розроблені відповідно до діючого 

законодавства, зареєстровані та затверджені відповідними державними 

органами. 

 Згідно з ліцензією, виданою Державною акредитаційною комісією 

19.06.2015р. ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників з таких 

професій: 

 Кухар, кондитер; 

 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії 

“A1”, “A2”); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування; водій автотранспортних засобів (категорії “C”)»; 



 Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напів-

автоматичних машинах»; 

 Штукатур, лицювальник-плиточник; 

 Муляр, монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, 

електрозварник ручного зварювання; 

 Офісний службовець (бухгалтерія); 

 Електрогазозварник. 

 Вся діяльність колективу спрямована на виконання головних завдань: 

 забезпечення можливості реалізації конституційного права на отримання 

професійної кваліфікації відповідно до покликання і здібностей учнів; 

 підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників; 

 збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його 

постійного самовдосконалення; 

 підвищення якості організації навчального процесу; 

 удосконалення матеріально-технічної бази; 

 створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів. 

Прийом учнів на новий навчальний рік проводиться відповідно до 

державного замовлення, ліцензії Міністерства освіти і науки України на 

професійно-освітню діяльність, згідно з «Правилами прийому Первомайського 

професійного ліцею», які щороку переглядаються, при потребі доповнюються і 

після внесення відповідних змін затверджуються директором ліцею та 

погоджуються директором Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, а також на підставі укладених договорів про надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним 

навчальним закладом і замовником робітничих кадрів. Основними замовниками 

кадрів є: Кафе «Ямбург»; Фізична особа-підприємець «Корнієнко Р.Ю.»; Кафе 

«Гліцинія»; Приватне сільськогосподарське підприємство «Добробут»; Фізична 

особа-підприємець Білецький О.М.; Суб'єкт підприємницької діяльності – 

фізична особа Лактіонов С.В; Фермерське господарство «Київська Русь»; 

Приватне будівельне підприємство «Будіндустрія»; Будівельно-монтажне 

підприємство «Міськсільбуд»; Фізична особа-підприємець Дубина О.К.; ТВБВ 

№10020/0525 ф-ї Харківського облуправління АТ «Ощадбанк»; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Регіон-Агро»; Фізична особа-підприємець 

Ліщенко М.А. СТО «Старий базар»; Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СЄНЄШАЛ»; Фізична особа-підприємець Перевала М.П.; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Лихачовський м'ясокомбінат»; Товариство з 

обмеженою відповідальністю «АГРО-ЮА»; Фермерське господарство 

«Скарбниця» та інші. 



Державне замовлення: 

 

Профорієнтаційна робота проводиться силами учнівського та 

педагогічного колективів. Склалась система у роботі з даного напрямку. 

Питання про стан проведення профорієнтаційної роботи, роботи приймальної 

комісії, працевлаштування учнів випускних груп, розглядаються систематично 

на засіданнях педагогічних рад, на нарадах при директорові та на виробничих 

нарадах. 

Важливим фактором у профорієнтаційній роботі є використання 

друкованих інформаційних матеріалів-проспектів, яскравих плакатів, буклетів, 

що розповідають про життя та події в навчальному закладі, публікації в пресі. 

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку ліцею з 

навчальними закладами міста, районів з метою подальшого вибору професії та 

навчання випускників шкіл. Педагогічними працівниками систематично 

проводяться зустрічі з учнями випускних класів шкіл, традиційно в ліцеї 

проводиться День відкритих дверей. Відповідно до наказу «Про початок роботи 

приймальної комісії» з 1 червня організовується робота приймальної комісії, 

кабінет якої розташований на першому поверсі, обладнаний відповідно до 

вимог. 

Учні, які мають базову загальну середню освіту, одночасно з набуттям 

професії здобувають повну загальну середню освіту. Обмеженням до вступу є 

медичні та вікові показники професійної придатності, що визначаються 

вимогами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Першочергово в разі 

інших рівних умов на навчання зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти з сімей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане 

навчання за обраною професією. Скарги вступників та їх батьків щодо прийому 

відсутні. Слід пам’ятати, що збереження контингенту учнів – це життя нашого 

колективу. Тому робота з профорієнтації повинна і надалі буде проводитись 

системно, цілеспрямовано, з переконанням в тому, що кожній молодій людині 

потрібна професія та середня освіта. 

За звітний період зараховано на навчання 549 учня, з них згідно за 

державним замовленням на підготовку кваліфікованих робітників – 549, за 

рахунок фізичних та юридичних осіб – 0. Як бачимо кількість учнів, які 

вступили до ліцею зменшилась через демографічну кризу.  

Навчальний рік Заплановано Виконано Відсоток 
Кількість 

груп 

2013/2014 175 178 102 7 

2014/2015 140 125 89 5 

2015/2016 160 160 100 6 

2016/2017 130 86 66 4 



Навчальні 

роки 

Прийом учнів 
Учні-сироти, 

осіб 
бюджет, 

осіб 

 

професійно-технічне 

навчання, 

осіб 

2013/2014 178 - 13 

2014/2015 125 - 13 

2015/2016 160 - 16 

2016/2017 86 - 9 

Разом: 549 - 51 

 

За звітний період навчальний заклад закінчило 523 учня: 

Навчальні 

роки 

Випуск учнів, осіб 

бюджет контракт 
професійно-технічне 

навчання 

2013/2014 158 - - 

2014/2015 142 - - 

2015/2016 155 - - 

2016/2017 68 - - 

Разом: 523 - - 

 

Отримали кваліфікацію з двох і більше професій 372 особи, дипломи 

кваліфікованого робітника – 497, в т.ч. дипломи з відзнакою – 37, свідоцтва – 

25, атестати про повну загальну середню освіту – 262 особи. 

 

Показники випуску: 

Навчальні 

роки 

 

Закінчили 

навчання 

Одержали 

дві професії 
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2013/2014 158 - - 108 - 147 - 19 - 10 - 

2014/2015 142 - - 109 - 132 - 5 - 10 - 

2015/2016 155 - - 107 - 155 - 10 - - - 

2016/2017 68 - - 48 - 63 - 3 - 5 - 

Разом: 523 - - 372 - 497 - 37 - 25 - 

 

Працевлаштовано після закінчення навчання 400 учнів, 43 випускника 

продовжують навчання у ВНЗ, не працевлаштовано з поважних причин 

(вагітність, військова служба) 12 осіб. 



Навчальні 

роки 

Працевлаштування учнів, бюджет 

випуск 

учнів 

праце-

влаштовані 

вступ до 

ВНЗ 

вагітні, 

догляд за 

дитиною 

військова 

служба 

2013/2014 158 136 19 3 - 

2014/2015 142 127 14 - 1 

2015/2016 155 137 10 8 - 

2016/2017 68     

Разом: 523 400 43 11 1 

 

Станом на 01.03.2017р. контингент учнів становить 211 осіб, з них на 

І курсі навчається 64 учня, на ІІ курсі – 79, на ІІІ курсі – 68. Всього 9 

навчальних груп. 

Ліцей дотримується встановленого порядку випуску та сприяє 

працевлаштуванню випускників. 

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у закладі 

визначаються робочими навчальними планами і програмами, які розроблено 

спільно з підприємствами-замовниками на основі Типових навчальних планів і 

програм, а також вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002р. 

№1135. 

З кожної професії створено комплекти навчально-плануючої документації, 

а саме: робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, 

поурочно-тематичні плани, переліки навчально-виробничих робіт, плани 

виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, паспорти 

комплексного методичного забезпечення предметів і професій. 

На початку кожного навчального року складається графік навчально-

виробничого процесу, який містить розклад занять теоретичної і практичної 

підготовки, графіки проходження виробничої практики. 

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно 

проводяться контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної і 

загальноосвітньої підготовки, тематичні та поетапні атестації. 

Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально-

виробничого та виховного процесу надають регулярні моніторингові 

дослідження, які є необхідним інструментом аналізу. 

Моніторинг успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, 

стимулом для учнівського і педагогічного колективу в поліпшені діяльності. 

Якість навчання учнів повністю залежить від якісної підготовки викладача 

чи майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в ліцеї створено всі 

необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з 

використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна 

навчальна, науково-методична література є в бібліотеці та в методичному 



кабінеті. В цілому всі педагогічні працівники відповідально відносяться до 

своїх обов’язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і 

інноваційних технологій на своїх уроках. 

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної 

організації виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та 

виробничої практики учнів на підприємствах. Згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України від 07.06.1999р. №992 «Про затвердження порядку надання 

робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики» 

навчальним закладом укладено угоди для проходження виробничого навчання 

на виробництві та виробничої практики з багатьма підприємствами міста, 

району і області. Адміністрація та майстри виробничого навчання контролюють 

проходження професійної підготовки на виробництві, з підприємствами 

укладаються договори, в яких відображаються умови проходження 

виробничого навчання і практики, забезпечуються необхідні та безпечні умови 

праці, а також умови для повного і продуктивного завантаження учнів. 

Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При 

завершені кожного етапу учні проходять виробничу практику на 

підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять 

поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація. 

Методична робота в навчальному закладі здійснюється згідно Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-

технічну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про методичну 

роботу, плану методичної роботи ліцею, в якому відображено основні напрямки 

діяльності педагогічного колективу, а саме: 

 організаційно-методичне забезпечення програм розвитку ліцею; 

 удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської 

молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої 

та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості, 

наступності, прогностичності; 

 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних 

працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для 

фахового вдосконалення; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, 

передового педагогічного та виробничого досвідів; 

 організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, 

експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів 

наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо; 



 створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, 

розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, 

наочних засобів навчання; 

 забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики; 

 підготовка до атестації педагогічних працівників. 

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив протягом 

останніх 4-х років: «Індивідуалізація навчально-виховного процесу як 

фактор підвищення якості освіти». 

Згідно єдиного плану методичної роботи на навчальний рік в ліцеї 

проводяться різні колективні та індивідуальні форми методичної роботи: 

Засідання педагогічної ради, методичної ради, предметних методичних 

комісій, методичної комісії класних керівників та майстрів виробничого 

навчання, творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес, працює Школа молодого спеціаліста, Школа передового педагогічного 

досвіду, проводяться інструктивно-методичні наради, постійно-діючі 

педагогічні семінари, такі як теоретичний семінар «Формула успіху» та 

психолого-педагогічний семінар «Педагогічний пошук», на яких розглядаються 

питання стосовно організації, планування, удосконалення навчально-виховного 

процесу в ліцеї; виконання заходів щодо реалізації концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді у 2015-2019 роках, профілактика 

торгівлі людьми, захворювань в осінньо-зимовий період тощо. 

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який 

затверджений на засіданні педагогічної ради від 31.08.2016р. (протокол №1). 

 Педагогічна рада під керівництвом директора Луханіної Г.П. визначає 

основні напрямки, завдання та форми роботи педагогічного колективу та 

приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального 

закладу. З питань, які обговорюються, виносяться рішення з визначенням 

термінів і виконавців, а також осіб, що здійснюють контроль за їх виконанням. 

Засідання педагогічних рад проводяться один раз на два місяці. 

Методична рада, під керівництвом заступника директора з навчально-

виробничої роботи Білокінь В.Г. визначає удосконалення системи роботи 

структурних підрозділів методичної служби; розробки та впровадження 

інноваційних технологій; підвищення професійного рівня викладачів і майстрів 

виробничого навчання тощо. 

 У навчальному закладі працює 6 методичних комісій викладачів 

загальноосвітніх, професійно-теоретичних дисциплін, майстрів 

виробничого навчання з професій та класних керівників. 

 методична комісія викладачів загальноосвітніх предметів, фізичної 

культури та Захисту Вітчизни, голова методкомісії – Блюсюк Н.Ю.; 



 методична комісія викладачів, майстрів виробничого навчання з 

підготовки трактористів-машиністів сільськогосподарського виробництва, 

водіїв автотранспортних засобів, голова методкомісії – Слюсарев Г.І.; 

 методична комісія викладачів, майстрів виробничого навчання з 

підготовки кухарів, кондитерів, голова методкомісії – Крячко І.Є.; 

 методична комісія викладачів, майстрів виробничого навчання 

зварювального та будівельного профілю, голова методкомісії – 

Гаража Н.О.; 

 методична комісія класних керівників та майстрів виробничого навчання з 

виховної роботи, вихователя, практичного психолога та бібліотекаря, 

голова методкомісії – Литвін Т.В.; 

 методична комісія викладачів загальнопрофесійної підготовки та майстрів 

виробничого навчання і викладачів з підготовки офісних службовців, 

голова методкомісії – Селезньової О.А. 

Комісіями керують голови методичних комісій відповідно до профілю їх 

викладацької діяльності. 

Діяльність методичних комісій була зосереджена на розробці і схваленні 

робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі 

навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей 

про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку 

загальноосвітньої, загальнопрофесійної та професійної підготовки учнів, 

оновленні та поповненні комплексно-методичного забезпечення предметів і 

професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій. 

У рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і 

схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика письмових 

екзаменаційних(творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами 

методичних комісій проводяться відкриті уроки, предметні тижні, виховні 

заходи, тощо. 

Щомісяця проводяться інструктивно-методичні наради, під 

керівництвом методиста Лук’янчикової О.В., для вирішення окремих поточних 

питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних 

завдань педагогічним працівникам. 

Проводяться засідання творчої групи з впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес, під керівництвом Ходас Ю.В. Наукова-

методична проблема творчої групи – «Використання інноваційних технологій 

як необхідна умова якості освіти». Творча група плідно працює протягом 

періоду, всі члени творчої групи активно беруть участь у майстер-класах, 

виставках дидактичних (методичних) матеріалів тощо. 

Засідання Школи молодого спеціаліста, під керівництвом старшого 

майстра виробничого навчання Старожилової Г.В. Керівник Школи активно 

працює з молодими колегами і допомагає їм у становленні як педагогів, через 



проведення різноманітних інтерактивних занять. З метою надання науково-

методичної допомоги на засідання запрошуються практичний психолог, 

заступники директора, методист, досвідчені колеги. Наприкінці роботи Школи 

молодими спеціалістами складені творчі звіти про участь у Школі та досягнуті 

результати. 

З метою забезпечення навчально-виховного процесу нормативно-

регулючою, плануючою документацією, знайомство з сучасними методами 

викладання в ліцеї працює служба науково-технічної та педагогічної 

інформації, під керівництвом методиста Лук’янчикової О.В. 

Школа передового педагогічного досвіду працювала на тему: «Сучасна 

наочність: переваги й можливості мультимедіа». 

З метою залучення творчо працюючих педагогічних працівників ліцею до 

кваліфікованого проведення педагогічних досліджень та підвищення рівня 

їхньої освітньої, наукової і професійної компетентності проводилися постійно-

діючі педагогічні семінари: теоретичний семінар «Формула успіху» та 

психолого-педагогічний семінар «Педагогічний пошук». 

Педагогічні працівники ліцею постійно беруть участь в організації та 

проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду, 

приймали активну участь в обласних науково-методичних Інтернет-

конференціях, Всеукраїнських вебінарах, обласних вебінарах. 

Дирекція навчального закладу в особі директора, заступника директора з 

навчально-виробничої роботи, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, старшого майстра виробничого навчання та методиста, постійно 

здійснює контроль за виконанням навчально-виховного процесу згідно графіка 

відвідування уроків. 

Щорічно педагогічні працівники Первомайського професійного ліцею 

проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної категорії. 

Викладачам та майстрам виробничого навчання, які викладають спеціальні 

предмети за результатами атестації присвоєно наступні кваліфікаційні категорії 

(разом із сумісниками): 

 

Викладачі: 

Роки 
Категорії Звання 

спеціаліст друга перша вища 
старший 

викладач 

викладач 

методист 

2013 0 2 7 0 0 0 

2014 0 1 1 0 0 0 

2015 0 1 0 0 0 0 

2016 0 1 1 0 0 0 

 

 



Майстри виробничого навчання: 

Роки 9 т.р. 10 т.р. 11 т.р. 

2013 2 1 8 

2014 1 2 2 

2015 0  0 1 

2016 0 0 0 

 

Станом на 15.03.2017р. кількість педагогічних працівників становить 

32 особи, з них: 

 

Викладачів – 13: 

Спеціаліст І 

категорії /11 

розряд 

Спеціаліст ІІ 

категорії /10 

розряд 

Спеціаліст / 9 

розряд 

5 5 3 

Майстрів в/н – 11 6 0 5 

 

З них мають освіту: 

- повну вищу – 7; 

- базову вищу – 0; 

- неповну вищу – 3, з них навчаються у вищих навчальних закладах – 0. 

 

Підготовки конкурентноспроможних робітників неможливо досягти без 

педагогічної компетентності педагогічних кадрів. Її розвиток здійснюється 

через курси підвищення кваліфікації. З 2013 по 2017 роки підвищили 

кваліфікацію: 

 

Роки 

Підвищення кваліфікації 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія 

Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Харківська академія 

неперервної освіти» 

Білоцерківськ

ий інститут 

неперервної 

професійної 

освіти 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

м. Київ 

2013  3   

2014 1 3   

2015 1 1  2 

2016   1  

2017  1 15 2 

 

У навчальному закладі обладнано комп’ютерний клас, встановлено 16 

одиниць комп’ютерної техніки, яка використовується в навчально-виховному 

процесі для вивчення предметів «Інформатика» та «Інформаційні технології» і 

проведення уроків з інших навчальних предметів. Комп’ютери встановлено в 

кімнаті майстрів, у начальних кабінетах, бібліотеці, адміністративних 

приміщеннях, тощо в кількості 29 шт. 



Придбано мультимедійний проектор та проекційний екран, які 

використовуються в навчально-виробничому та виховному процесі. 

До мережі Інтернет підключено: 

 навчальний корпус (Wi-Fi роутер встановлено в методичному кабінеті, 

який забезпечує підключення до Інтернету кабінети навчального корпусу, 

кабінет інформатики, кімнату майстрів, кабінет старшого майстра 

виробничого навчання); 

 громадсько-побутовий корпус (Wi-Fi роутери встановлені в приймальні 

директора, в кабінеті приймальної комісії та кабінеті директора з 

навчально-виховної роботи, які забезпечують підключення до Інтернету 

всіх кабінетів громадсько-побутового корпусу); 

 гуртожиток (Wi-Fi роутер встановлено в бібліотеці який забезпечують 

підключення до Інтернету читальну залу, кімнати підготовки до 

навчальних занять). 

Провайдер «Укртелеком». 

Оновлено сайт ліцею та створено сторінку «ВКонтакті», на яких 

висвітлюється інформація про навчально-виробничий та навчально-виховний 

процес, новини, інформація для педагогічних працівників, учнів, батьків. 

 

На базі Первомайського професійного ліцею протягом 2013-2017 років 

проводились: 

Навчальний 

рік 
Проведені обласні заходи 

2015/2016 20.10.2015р. – обласний семінар-практикум для педагогічних 

працівників професій «Тракторист-машиніст сільськогосподар-

ського виробництва» і «Слюсар з ремонту сільськогосподар-

ських машин та устаткування» на тему: «Підвищення 

пізнавальної активності учнів шляхом впровадження 

продуктивних технологій». 

2016/2017 16.11.2016р. – обласна школа передового педагогічного досвіду 

для викладачів української мови і літератури у вигляді вебінару. 

Тема школи: «Навчально-виховний процес з предмета: традиції 

та інновації». З доповіддю виступила викладач ліцею 

Безугла С.А. 

 

Педагогічні працівники ліцею з доповідями виступали на обласних 

семінарах-практикумах, школах передового педагогічного досвіду, обласних 

конференціях та обласних педагогічних тижнях: 

 



Навчальний 

рік 
Заходи 

2013/2014 23.04.2014р. – обласний семінар-практикум. З доповідю на тему: 

«Роль бібліотекаря ПТНЗ у правовому вихованні, як складової 

навчально-виховного процесу» виступила бібліотекар ліцею 

Пономаренко Л.Я. 

2014/2015 28.08.2014р. – обласний педагогічний тиждень на тему: 

«Упровадження інноваційних технологій як умова підвищення 

якості підготовки кваліфікованих робітників». З доповіддю на 

тему: «Моніторинг якості навчально-методичної роботи 

педагогічних працівників Первомайського професійного ліцею» 

виступила методист ліцею Лук’янчикова О.В. 

25.02.2015р. – обласний семінар-практикум. З доповіддю на 

тему: «Форми і методи роботи бібліотек ПТНЗ щодо прилучення 

учнівської молоді до надбань світової та вітчизняної культури» 

виступила бібліотекар ліцею Пономаренко Л.Я. 

17.03.2015р. – обласний семінар-практикум. З доповіддю на 

тему: «Діяльність психологічної служби щодо запобігання 

випадків суїциду серед учнів ПТНЗ» виступила практичний 

психолог Недоріз Л.І. 

11.11.2014р. – обласний семінар-практикум на базі 

Мерефянського філіалу Рокитненського професійного                                                                                                     

аграрного ліцею. З доповіддю на тему: «Використання   

мультимедійних презентацій як засіб наочності на  уроках   

охорони праці» виступила викладач охорони праці Білокінь В.Г. 

2015/2016 10.02.2016р. – обласний семінар-практикум. З доповіддю на 

тему: «Вчимося бути громадянами – цикл позаурочних заходів у 

гуртожитку» виступила вихователь ліцею Мезенцева О.Т. 

2016/2017 19.10.2016р. – обласний вебінар на тему: «Активізація 

навчально-пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ під час вивчення 

предметів економічного спрямування». З доповіддю на тему: 

«Використання проблемних методів навчання в процесі 

активізації пізнавальної діяльності учнів» виступила викладач 

ліцею Лукінова І.О. 

 

За звітний період педагогічний та учнівський колективи ліцею мають такі 

здобутки: 

 обласна олімпіада з предметів загальноосвітньої підготовки у 

2013/2014 н.р., предмет «Фізика» – І місце; 



 обласна виставка – конкурс дидактичних матеріалів з професії: 

«Тракторист -машиніст сільськогосподарського виробництва категорія 

“A1”, “A2” слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія “C”) – І місце; 

(2014р.); 

 обласний огляд виробничих майстерень,  номінація «Краща 

електрозварювальна майстерня» – ІІІ місце; (2014р.); 

 обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності за темою «Дзвенять 

Кобзареві струни!» – ІІІ місце (2014р.); 

 обласна виставка-огляд методичних та дидактичних матеріалів за темою: 

«Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів та 

розвиток їх творчих здібностей»: 

- предмет «Світова література» – ІІ місце (2015р.), 

- предмет «Фізика» – ІІІ місце (2015р.), 

- предмет « Правила дорожнього руху» – І місце (2015р.), 

- предмет «Охорона праці» – ІІІ місце (2015р.), 

- предмет «Технологія штукатурних робіт» – ІІ місце (2015р.), 

- предмет «Сільськогосподарські машини» – І місце (2015р.); 

 обласна виставка-огляд методичних та дидактичних матеріалів викладачів 

за темою: «Творча співпраця учасників навчально-виховного процесу як 

умова підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого 

робітника», предмет «Людина і світ» – ІІ місце (2016р.); 

 виставка-огляд методичних та дидактичних матеріалів викладачів у рамках 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності: 

- предмет «Обладнання та технології зварювальних робіт» – І місце (2016р.); 

- предмет «Технологія плиткових робіт» – ІІІ місце (2016р.); 

 Обласний огляд-конкурс методичних та дидактичних матеріалів на тему: 

«Творча співпраця учасників навчально-виховного процесу як умова 

підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого робітника у 

2016/2017 н.р.», предмет «Математика» – ІІІ місце (2017р.). 

 

Загальнокомандні місця: 

Період Обласні олімпіади 
Виставка-огляд методичних 

та дидактичних матеріалів 

2013/2014 13 19 

2014/2015 27 7 

2015/2016 18 2 

2016/2017 34  

 

Глобальні перетворення, які проходять в системі профтехосвіти, зумовили 

необхідність втілення інноваційних технологій і систематизації виховної 



роботи в ліцеї. Це дозволило створити цілісну систему виховного процесу з 

урахуванням не лише творчої праці педагогічних працівників, а й учнів, яка 

охоплює всі напрями формування і виховання молодої людини: 

- позаурочна діяльність учнів; 

- робота психологічної служби; 

- робота з профілактики правопорушень; 

- робота з батьками; 

- робота учнівського самоврядування. 

Педагогічний колектив багато уваги приділяє індивідуальній роботі з 

учнями, працює над розкриттям особливостей кожної дитини, її творчого 

потенціалу. 

Основними формами виховної роботи були години спілкування, тематичні 

лінійки, виховні години, бесіди, круглі столи, анкетування, екскурсії, акції, 

трудові десанти, конкурси, диспути, тощо. 

Одним з головних напрямків роботи навчального закладу є національне 

виховання, яке спрямоване на вивчення історії країни, її національних звичаїв 

та традицій, примноження здобутків рідного краю, виховання національної 

культури, формування духовних цінностей. Цьому сприяли цілий ряд виховних 

заходів, які проводилися в навчальному закладі: 

 громадянське виховання реалізовувалося через проведення таких заходів, 

як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України; 

 уроки мужності за темами: «Подорож козацькими стежками», «Чорні 

крила над Україною»; 

 тематичні лінійки, присвячені Дню українського козацтва, Дню визволення 

України від німецько-фашистських загарбників, Дню української 

писемності та мови, пам’яті жертв Голодомору, Дню пам’яті 

Голокосту, Дню виведення військ з Афганістану, Міжнародному дню 

рідної мови, 150-й річниці першого публічного виконання національного 

гімну України, Дню Збройних сил України, 150-річчю від дня народження 

Михайла Грушевського, Міжнародному дню кухаря і кулінара та інші; 

 виховні години за темами: «За честь, за волю, за народ», «Моя країна – 

Україна», «Афганістан в моїй душі», вшанування пам’яті героям 

українського народу «Небесної сотні», «Голокост – лихо ХХ століття», 

«Ім’я Шевченка стукає в серцях», «Збережемо пам’ять про подвиг», 

«Пам’яті Бабиного Яру» «Ім’я мені козак»; 

 на День пам’яті жертв політичних репресій переглянуто фільм 

«Хайтарма»; 

 на відзначення Року Державності переглянуто документальний фільм 

«Срібна земля. Хроніка Карпатської України 1919-1939»; 



 бесіди за темами: «Причини та наслідки Революції Гідності», «Не 

витравити з серця біль Афгану…», «Небесна сотня в вирій полетіла» та 

інші; 

 відзначення 25-ї річниці незалежності України; 

 літературна виставка «Соборна мати Україна – одна для всіх як оберіг». 

В рамках екологічного виховання відбулись трудові екологічні десанти з 

покращення та благоустрою прилеглої території та території закріпленої за 

ліцеєм Первомайською міською радою. Треба відзначити, що всі навчальні 

групи протягом року старанно доглядали за закріпленими за ними 

територіями. 

Були проведені заходи, приурочені річниці Чорнобильської катастрофи 

«Ми пам’ятати будемо завжди», тематична лінійка присвячена Дню 

вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС – людей, які ціною свого 

життя і здоров’я змогли здолати страшну трагедію 20 століття 

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через 

проведення дня цивільного захисту, різноманітних спортивних змагань до 

Дня збройних сил України  «Богатир ліцею», «Козацькі розваги», «Нумо 

дівчата», всеукраїнських спортивних ігор «Козацька наснага», акцій «Молодь 

проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», 

у рамках якого відбулися виховні години на тему: «Тютюнова спокуса», 

«Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя», тематичні 

бесіди, зустрічі з лікарями та представниками Центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді. В рамках Олімпійського тижня було проведено 

Олімпійський урок, змагання з армрестлінгу та з армліфтингу, змагання з 

настільного тенісу,книжкова виставка «Стежками Олімпійської історії». 

В рамках ліцейної спартакіади проводяться змагання з футболу, 

волейболу, баскетболу, стрітболу, футзалу. Збірна команда професійного ліцею 

бере участь в спортивних змаганнях міста та обласній спартакіаді. 

Морально-правове виховання учнів ліцею реалізовувалося через 

проведення тижня правової освіти на тему: «Я – знаю свої права, я – виконую 

свої обов’язки», Всеукраїнського тижня права, Дня прав людини, тижня історії 

та правознавства, конкурсу малюнків «Відповідальність починається з мене», 

«Оберігаємо життя», класної години на тему «Підліток і закон». 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в 

проведенні таких заходів: свято Першого дзвоника, день Учителя, день Святого 

Миколая, новорічні вистави, свято Масляної, розважальна програма до Дня 

Святого Валентина, святковий концерт «8 березня», ігри КВК, фестиваль «Пісні 

опалені війною», урочистий концерт з нагоди відзначення 50-річчя 

Первомайського професійного ліцею, смотри художньої, технічної та 

декоративно-прикладної творчості, конкурс-гра під назвою «Зварник – кращої 



професії немає», виховні години «Ми матір називаємо святою», конкурс читців 

національно – патріотичної лірики на тему «Моя країна – Україна», концерт на 

честь Дня вишиванки, фотоконкурс «Моє рідне місто», та інші. 

Первомайський професійний ліцей щорічно бере участь у традиційному 

масовому заході «Ярмарок професій», який організовує Первомайський 

районний центр зайнятості разом з районним та міським центрами соціальної 

служби для сім’ї, дітей та молоді. 

У Первомайському професійному ліцеї створені відповідні умови для 

організації гурткової роботи для учнів ліцею, згідно розкладу працюють 4 

гуртки: 

- футбол; 

- пауерліфтинг; 

- танцювальний; 

- театральний. 

Гуртки є основою в організації загальноліцейних заходів. Про 

результативність діяльності гуртків та секцій свідчать виступи вихованців у 

міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях. 

Учні ліцею відвідують спортивні секції та гуртки. До занять в спортивних 

секціях та гуртках також залучені учні з девіантною поведінкою, що стоять на 

внутрішньоліцейному обліку та обліку в ювенальній превенції Первомайського 

відділу поліції, учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Щорічно аналізується стан охоплення гуртковою роботою дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів, що стоять на внутрішньому 

профілактичному обліку. Всі діти зазначених категорій відвідують гуртки та 

секції, які працюють на базі ліцею. 

Первомайський професійний ліцей має гуртожиток – місце спільного 

проживання учнів, які приїхали навчатися із сіл і міст області та дітей-сиріт. 

Учнівській гуртожиток розрахований на 240 місць. Фактично проживає 54 

учня, з них сиріт – 1, 10 дітей з малозабезпечених та 8 з багатодітних родин. У 

гуртожитку працює Рада гуртожитку, яка допомагає вихователю в організації і 

проведені заходів. Актив гуртожитку разом із Радою ліцею щотижня проводять 

рейди-перевірки санітарного стану кімнат та поверхів, а у вечірній час 

проведення вільного часу мешканців гуртожитку. Дирекцією ліцею періодично 

перевіряється стан проживання та зайнятості учнів гуртожитку. В порівнянні з 

минулим роком стан кімнат в гуртожитку покращився. Особлива увага в 

гуртожитку приділяється виховній роботі з учнями пільгового контингенту, 

тобто учнями-сиротами та учнями, які знаходяться під опікою. 

Робота вихователя гуртожитку направлена на розвиток та удосконалення 

організації самоврядування в гуртожитку, залучення учнів до самоорганізації, 

вміння відстоювати свою точку зору, свої права, вміти захищати себе від 

грубості та насилля. Виховна робота в гуртожитку здійснюється через 



проведення годин спілкування, дискусій та індивідуальних бесід, зустрічей з 

представниками поліції. Вихователем гуртожитку заведено картки 

індивідуальної роботи з учнями, що потребують особливої психолого-

педагогічної уваги. Це дає змогу скорегувати поведінку учнів, вірно 

зорієнтувати у виборі життєвих пріоритетів. 

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє дітям-сиротам, 

напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з чорнобильської зони, 

дітям-інвалідам, учням із зони АТО. За звітній період у ліцеї навчалось 83 учня 

пільгового контингенту, з якими проводилась постійна індивідуальна робота та 

здійснювався соціально-психологічний супровід. Такі діти на особливому 

контролі у дирекції закладу. Учні-сироти були забезпечені необхідним м’яким 

та твердим інвентарем, предметами індивідуальної гігієни, необхідним одягом, 

взуттям та навчальним приладдям. 

Учням пільгового контингенту надавалась практична допомога в питаннях 

працевлаштування та оформлення багатосторонніх договорів. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, щомісячно 

виплачується стипендія та забезпечується виплата грошової компенсації за 

харчування. 

За звітній період учні з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які потребують обов’язкового оздоровлення влітку, всі були 

оздоровлені. 

У бібліотеці ліцею є книгосховище достатнє для зберігання книжок. 

Санітарний стан задовільний. Читальний зал бібліотеки розрахований на 20 

місць. Бібліотека оснащена комп’ютером та проведений Інтернет. Учні 

охоплені бібліотечним обслуговуванням на 90%, педпрацівники на 100%. 

Забезпеченість навчальною літературою з загальноосвітніх предметів – 15%, з 

предметів професійної підготовки – 65%. 

Працюючи в тісному контакті з педагогічним колективом ліцею, 

бібліотекар систематично інформує викладачів та майстрів виробничого 

навчання про нові надходження літератури, підручників, періодичних видань, а 

також картотекою газетно-журнальних статей з питань освіти. Надається 

методична допомога класним керівникам, майстрам виробничого навчання у 

підготовці виховних годин та свят. 

Дирекція Первомайського професійного ліцею у своїй роботі по 

забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки 

життєдіяльності учнів та педагогічних працівників керується Конституцією 

України, Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю 

України, основними нормативними актами з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і 

правилами. 

Пріоритетним залишається збереження життя та здоров’я учасників 

навчальної та трудової діяльності. Саме тому я, як керівник закладу розумію, 



важливість забезпечення налагодженої роботи з охорони праці в системі освіти. 

У ліцеї створено здорові і безпечні умови для праці, безпечної експлуатації 

будівель, обладнання і технічних засобів навчання, створено оптимальний 

режим роботи і навчання, тим самим забезпечується попередження 

травматизму. 

Відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у ліцеї проводяться відповідні заходи, а саме: 

 розроблено та введено в дію інструкції з охорони праці для професій та 

видів робіт; 

 виробничі майстерні та кабінети забезпечено комплектом інструкцій з 

охорони праці, оформлено куточки наочної агітації з охорони праці; 

 в майстернях оформлено таблички з надписами відповідальних за 

протипожежний та санітарний стан; 

 проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові 

інструктажі з учнями та співробітниками; 

 викладається предмет «Охорона праці» у всіх навчальних групах в обсязі 

відповідно до навчальних планів. Учні з цього предмету мають позитивні 

оцінки, рівень знань відповідає діючим вимогам; 

 проводиться навчання та перевірка знань співробітників з питань охорони 

праці; 

 на виконання наказів Департаменту науки іосвіти ХОДА в ліцеї 

проводяться Місячники та Тижні охорони праці; 

 організовано навчання відповідальних за пожежну безпеку, 

електробезпеку, теплове забезпечення, за участю державних інспекторів з 

охорони праці; 

 проведено навчання керівних працівників зохорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

 розроблено пам’ятку для майстрів виробничого навчання для організації 

проведення інструктажів; 

 проводяться інструктивні наради з питань охорони праці, розроблено та 

внесено до колективного договору ліцею комплексні заходи щодо 

забезпечення встановлених нормативів з охорони праці; 

 проведено заходи з профілактики побутового травматизму з метою його 

зниження та раціонального використання робочого часу; 

 щорічно співробітники навчального закладу проходять медичні огляди. 

Для забезпечення безпеки будівель навчального закладу відповідальна 

особа проведить систематичного спостереження технічного стану будівель. 

Здійснюється планування попереджувального ремонту будівель і його 

своєчасне проведення. Це досягається своєчасним виявленням і правильною 

оцінкою пошкоджень та ремонтом будівельних конструкцій і комунікацій. 



На сьогоднішній день ліцей приділяє достатню увагу питанням цивільного 

захисту. Для організації проведення і контролю усіх заходів цивільного 

захисту, а також для забезпечення керування силами і засобами ЦЗ створено 

Штаб цивільного захисту ліцею. При Штабі створено групу охорони 

громадського порядку, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту, 

зв’язку та оповіщення, утримання захисних споруд, ланку протипожежних 

заходів, пост медичної допомоги, радіаційного і хімічного спостереження. 

 

На балансі ліцею є: 

Назва будівлі 

Загальна 

площа, 

кв.м 

Знаходяться об’єкти 

Учбовий 

корпус 

2’610,00 19 аудиторій для теоретичного навчання, 

методичний кабінет, кімната майстрів, кабінет 

старшого майстра. 

Виробничі 

майстерні 

1’694,80 5 навчально-виробничих майстерень, 1 лабораторія, 

інструментальна комора. 

Гуртожиток 5’709,30 3 аудиторії для теоретичного навчання, 

1 лабораторія, бібліотека з читальним 

залом,кабінети практичного психолога, вихователя, 

коменданта, інженера з охорони праці, завідувача 

господарства, медичний кабінет, кімната 

відпочинку, кімнати для проживання учнів, музей 

бойової та трудової слави при Первомайському 

професійному ліцеї. 

Гараж 

механізмів 

616,60 транспортні засоби 

Громадсько- 

побутовий 

корпус 

3’537,7 адміністративні приміщення, прийомна комісія, 

актова зала, спортивна та тренажерна зала, їдальня. 

Овочесховище 162,80 вільне 

Господарчий 

блок 

85,50 господарчі товари 

 

Приміщення і споруди ліцею обладнано відповідно до діючих нормативів і 

санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил 

пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм. 

Станом на 15.03.2017р. в ліцеї працює 74 особи: 

- керівний склад – 6; 

- педагогічні працівники – 23 (з них сумісників – 3); 

- спеціалісти – 10; 



- робітники – 32; 

- в декретній відпустці – 3. 

Між дирекцією Первомайського професійного ліцею та профспілковим 

комітетом укладено колективний договір (зі змінами та доповненнями), 

зареєстрований в Управлінні праці та соціального захисту населення 

Первомайської міської ради від 27.03.2014р. №6, який регулює виробничі, 

трудові і соціально-економічні відносини та узгоджує інтереси працівників і 

адміністрації. 

Відповідно до умов колективного договору протягом 2014-2016 років: 

 щорічні основні відпустки використовуються всіма працівниками в 

повному обсязі; 

 надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком 

до 15 років; 

 працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу 

відповідно до положень; 

 розроблено комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів 

безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня 

охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 

професійного захворювання, аваріям і пожежам. 

На сьогоднішній день заклад фінансується за рахунок коштів обласного 

бюджету та додаткових джерел фінансування згідно з чинним законодавством. 

За звітний період на 15.03.2017р. поступило на рахунок 567’125,00 грн., в 

тому числі: за гуртожиток – 144’983,00 грн., за оренду – 1’384,00 грн., доходи 

від виробничої практики – 446,00 грн., інші надходження 357’012,00 грн., 

благодійні внески становлять 63’300,00 грн. 

Позабюджетні надходження 

Показники 2014 2015 2016 2017  Разом 

Гуртожиток  16’998 12’730 112’460 2’795 144’983 

Оренда   619 706 59 1’384 

Доходи від виробничої 

практики  
  446  446 

Інші 

надходження: 

утилізація  2’273   2’273 

транспорт  1’500 2’947  4’447 
земля  135’863   135’863 

Благодійні 

внески  

натуральні 53’747 70’920 89’762  214’429 

благодійні 3’200 53’000 7’100  63’300 

Разом: 73’945 276’905 213’421 2’854 567’125 



За рахунок позабюджетних надходжень у 2014-2017роках було придбано 

товарів та проведено оплату за послуги: 

Видатки КЕКВ 2014 2015 2016 2017 Разом 

Предмети, матеріали, 

обладнання, інвентар 
2210 54’814 147’628 129’639  332’081 

Медикаменти 2220  3’000 1’000  4’000 

Інші послуги (заправка 

картриджів, вивезення 

сміття, дезинфекція, 

повірка лічильників, 

технічний огляд, 

страхування 

транспортних засобів, 

послуги (WEB-портал, 

касове обслуговування, 

послуги зв’язку, роботи 

по електровимірюванню в 

електроустановках, тощо) 

2240 15’478 6’071 66’518  88’067 

Відрядження 2250 2’919 1’933 2’820  7’672 

Енергоносії 2270  8’648 11’601  20’249 

Навчання 2282 970 300 4’502  5’772 

Інші поточні видатки 2800 1’722 10’489 2’845  15’056 

Придбання обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

3110  14’802 22’800  37’602 

Разом:  75’903 192’871 241’725 0 510’499 

 

Фінансова-господарська діяльність ліцею здійснюється з метою 

покращення умов навчально-виробничої роботи згідно з чинним 

законодавством. 

 

Бюджетні надходження 

Показники 2014 2015 2016 
2017 

затверджено 
Разом 

Фінансування 5’945’221 6’172’756 5’520’263 10’374’979 28’813’219 

 

Протягом 2014-2017 років навчальний заклад профінансовано на загальну 

суму 19’059’533,06 грн. Основну суму видатків складають оплата праці, 

стипендії, харчування, сплата комунальних послуг. 

 



За рахунок бюджетних надходжень було придбано товарів та проведено 

оплату за послуги: 

Показники КЕКВ 2014 2015 2016 
2017 

затверд. 
Разом 

Предмети, 

матеріали, 

обладнання, 

інвентар 

2210 33’888 90’000 7’437 490’000 621’325 

Медикаменти 2220 2’250   2’433 4’683 

Продукти 

харчування 
2230 367’894 112’645 124’949 189’420 794’908 

Оплата послуг 2240 47’659 136’801  290’000 474’460 

Відрядження 2250 14’885 8’847  9’550 33’282 

Навчання 2282 4’002   7’430 11’432 

Стипендія 2720 1’109’092 1’062’415 981’758 1’294’828 4’448’093 

Виплати 

сиротам 
2730 70’843 57’272 96’600 57’657 282’372 

 

За звітний період значно оновилася матеріально-технічна база ліцею за 

рахунок бюджетних коштів, благодійних внесків та позабюджетних 

надходжень: 

2014 рік  

- Ремонтні роботи цоколя учбового корпусу – 105 кв.м. 

- Ремонт кровлі майстерень – 230 кв.м. 

- Ремонт водопроводу учбового корпусу – 40 м. 

- Ремонт навчальних кабінетів №25, №34, №44 – 930 кв.м. 

- Ремонт лабораторії з підготовки кухарів, кондитерів – 40 кв.м. 

- Ремонт системи опалення майстерень – 70 пог.м. 

- Ремонт каналізаційної системи гуртожитку – 24 пог.м. 

- Установка енергозберігаючих вікон, дверей – 14,8 кв.м. 

- Ремонт входу в майстерню та виготовлення навісу над східцями. 

- Ремонт душової кімнати в гуртожитку (облицювання плиткою стін і підлоги, 

облицювання стелі пластиком, заміна системи водопостачання, арматури). 

- Облаштування майданчика для причіпів та сільськогосподарської техніки. 

- Облаштування майданчика проведення урочистих заходів (встановлення 

флагштоку, опорядження клумб). 

- Виконано поточний ремонт входу ліцею. 

- Виготовлено стенди з охорони праці для майстерень, навчальних кабінетів. 

- Виготовлено стенди для оголошення набору учнів на навчання. 

- Придбано: 

- редуктор ацетиленовий, 

- регулятор витрат вуглекислоти,  



- лектричний газовий підігрівач, 

- редуктор, 

- пальник, 

- кисневий рукав. 

- Придбано: 

- жарочні шафи – 2 шт., 

- електром’ясорубка, 

- плити електричні «Грета» – 4 шт., 

- набір каструль алюмінієвих, набір ножів. 

- Придбано: 

- комп’ютери – 2 шт., 

- акустична система, 

- джерело безперебійного живлення, 

- мікрофон. 

- Придбано: 

- триммер, 

- постільна білизна, 

- спортина форма 

- спортивний інвентар, 

- тенісний стіл. 

2015 рік  

- Розроблено документацію на нерухоме майно і отримано свідоцтво на право 

власності навчального комплексу. 

- Ремонтні роботи цоколя майстерень, гуртожитку – 105 кв.м. 

- Ремонт кровлі громадсько – побутового корпусу – 328 кв.м. 

- Ремонт водопроводу в гуртожитку – 40 м. 

- Ремонт навчальних кабінетів №1, №13, №14 – 930 кв.м. 

- Ремонт лабораторії з підготовки кухарів, кондитерів – 40 кв.м. 

- Ремонт системи опалення навчального корпусу – 15 пог.м. 

- Ремонт каналізаційної системи навчального корпусу – 32 пог.м. 

- Ремонт душової кімнати хлопців (облицювання плиткою стін і підлоги, 

облицювання стелі пластиком, заміна системи водопостачання, 

арматури) – 18,5 кв.м. 

- Виготовлення бордюрів – 120 пог.м. 

- Оздоблення квітників бордюрами – 26 пог.м. 

- Встановлено 5 пластикових вікон. 

- Облаштовано в гуртожитку 2 кімнати для пригтування їжі. 

- Ремонт коридорів в майстерні. 

- Ремонт кровлі гаражів І-ІІІ блок. 

- Ремонт учнівських столів в кабінеті №14 

- Ремонт входів в гуртожиток, учбовий корпус. 



- Ремонт ІІ блоку 4-го поверху гуртожитку (шпаклювання, фарбування стель, 

поклейка шпалер, фарбування вікон, дверей, підлоги). 

- Придбано: 

- мікшерський пульт «MAarkus LS-82D», 

- підсилювач «Muzon MN2400», 

- колонки «SKV Sound PRO Party 500», 

- стійки «Rock Stand», 

- мікрофони «Shure SM-58», 

- магнітно-маркерна дошка з аксесуарами. 

- Будівельні матеріали. 

- Електроплити, посуд, вогнегасники. 

- Ремонт входів в гуртожиток і в учбовий корпус. 

2016 рік  

- Ремонтні роботи цоколя – 211 кв.м. 

- Ремонт кровлі гуртожитку – 52 кв.м. 

- Ремонт навчальних кабінетів №12, №42, №43 – 124 кв.м. 

- Ремонт демонстраційної зали лабораторії з підготовки кухарів, кондитерів – 

44 кв.м. 

- Монтаж мережі системи теплопостачання виробничих майстерень – 

192 пог.м. 

- Ремонт каналізаційної системи гуртожитку – 8 пог.м. 

- Оздоблення квітників бордюрами – 52 пог.м. 

- Ремонт фасаду громадсько-побутового корпусу – 368 кв.м. 

- Ремонт паркових лав – 12 шт. 

- Ремонт кімнат і коридорів гуртожитку – 2-4 поверхи. 

- Заміна вікон приміщенні актової зали. 

- Ремонт електродвигуна системи вентиляції майстерні «Електрогазозварник». 

- Виготовлення документації з електрогосподарства. 

- Проведення заземлення в лабораторії «Кухар». 

- Проведення ремонтних робіт електричних шафів. 

- Проведена заміна прожекторів вуличного освітлення. 

- Модернізація парка ПК в комп’ютерному класі – збільшення оперативної 

пам’яті. 

- Придбано бензинову косарку. 

- Отримано в подарунок: 

- стілець «Візітер» – 30 шт., 

- цифровий фотоапарат «Sony SLT-α58», 

- ноутбук «ASUS X540SA» з програмним забезпеченням, 

- багатофункційний лазерний пристрій «Samsung SCX-4655FN», 

- мультимедійний LCD-проектор «Epson EB-W31», 

- багатофункційний блендер «Maestro MR563». 



 

Заборгованість по оплаті праці, стипендії, сплаті за спожиті комунальні 

послуги за звітній період відсутні. Отримане фінансування витрачається 

економно і раціонально. 

Протягом 2013-2017 років своєчасно сплачувалися податки та платежі до 

бюджету. 

Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходів і видатків 

навчального закладу. 

Дирекцією ліцею своєчасно здавалися звіти, виконувалися доручення 

Департаменту науки і освіти ХОДА, надавалася інформація на запити 

контролюючих органів. Порушень при здачі звітності не встановлено. 

Щорічно проводилися загальні збори колективу, на яких директор звітував 

про виконання умов контракту. 

Сьогодні у навчальному закладі створено належні умови щодо організації 

навчально-виробничого та виховного процесу, для успішного оволодіння 

професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується 

здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення 

здоров’я. 

Завершуючи свій звіт, я хотіла би подякувати всьому нашому колективу за 

ту велику роботу, яка виконана за звітний період. Ваша кропітка повсякденна 

робота, може не завжди належно матеріально оцінена, але є важливою 

складовою в навчально-виховному процесі. 

Я вдячна всім Вам за співпрацю, розуміння, підтримку, ініціативу! 


