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Навчально-виробничий процес в ліцеї протягом 2018/2019 навчального року 

здійснювався відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу в 

професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 № 419, інших нормативно-правових актів у галузі 

професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування ліцею, Правил 

внутрішнього розпорядку ліцею, а також робочих навчальних планів і програм, 

розроблених на основі Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти, Типових 

навчальних планів і програм, затверджених у встановленому порядку та на основі плану 

роботи Первомайського професійного ліцею на 2018/2019 навчальний рік. 

План регіонального замовлення у 2018/2019 навчальному році виконано на 83 %.  

Виконання регіонального замовлення 
 

 

 

 

 

 

З 77 випускників отримали:  

диплом кваліфікованого робітника – 76 учнів  (99 %), в тому числі 

з відзнакою – 5 учнів (6 %); 

довідку – 1 учень; 

свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти – 58 учнів (98 %). 

Всі  професії, за якими здійснювалася підготовка робітничих кадрів,  забезпечені 

кваліфікаційними та освітньо-кваліфікаційними характеристиками.    

 Робочі навчальні плани і програми розроблені на основі Типової базисної структури 

навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

закладах, затвердженої наказом  МОН України  від 13. 04. 2004р. № 295 «Про 

затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України». 

 Переліки навчально-виробничих робіт з професій розробляються в розрізі  семестрів 

і визначають ті роботи, які учні виконують з метою оволодіння вміннями та навичками, 

що і передбачено програмою виробничого навчання. 

2018/2019 

заплановано виконано 

Номер групи 110 (100 %) 88(80 %) 

№43 25 21 

№12 30 30 

№15 30 24 

№18 25 16 
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Перед виходом навчальних груп на виробничу практику проводилась відповідна 

підготовка: 

-  на засіданнях методичних комісій складалися і обговорювалися детальні програми 

перед випускної практики; 

- проводилися засідання методичної та педагогічної ради з питань підготовки і 

проведення перед випускної практики, допуску учнів до ДКА; 

- на кожну навчальну групу видавалися відповідні накази «Про вихід учнів на 

виробниче навчання та виробничу практику», «Про порядок і терміни проведення 

проміжної кваліфікаційної атестації». 

В період виробничої практики учнями велися щоденники, в яких щодня 

заповнювалися вид виробничої діяльності, оцінка за підписом наставника. Щоденники 

контролювалися майстрами виробничого навчання і керівниками практики з метою 

виконання програми виробничої практики Первомайського професійного ліцею. 

По закінченні практики учні виконували пробну кваліфікаційну роботу, яка 

наближена до умов підприємства і відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики 

відповідного розряду. 

Приділялася увага вивченню якості роботи, вдосконаленню умінь та навичок  учнів 

під час проходження виробничої практики на виробництві. Майстри виробничого 

навчання відвідували підприємства, на яких учні проходять практику  і робили письмовий 

детальний звіт, основним  розділом якого є виявлення знань, умінь і навичок учнів при 

самостійній роботі. 

Підсумком навчально-виробничого процесу в ліцеї є державна кваліфікаційна 

атестація, яка проводиться згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого 

процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ Міносвіти України від 

30.05.2006 № 419), Положенням про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікацій особам, які здобувають професійно-технічну освіту (наказ Міністерства праці 

і соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31.12.98 № 201/469), 

згідно з графіком проведення державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп 

Первомайського професійного ліцею у 2018/2019 навчальному році та у зв’язку з 

закінченням курсу теоретичного і професійно-практичного навчання.  
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 Для проведення державних кваліфікаційних атестацій (далі - ДКА) у 2018/2019 

навчальному році в ліцеї були створені державні атестаційні комісії. Склад комісій 

погоджено з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.  

ДКА проводилася згідно з графіком, затвердженого наказом по Первомайському 

Професійному ліцею «Про створення державних кваліфікаційних комісій» від 05.12.2018 

№ 378: 24.06.2019 р. – в групі № 35;  25.06.2019 р. – в групі № 38; 26.06.2019 р. – в групі № 

32, 27.06.2019 р. – в групі № 43. 

До ДКА було допущено 77 учнів випускних груп, з яких 30 (30%) учнів отримали 

оцінки середнього рівня, 46 (50%) учнів отримали оцінки достатнього рівня, 14 (15%) 

учнів отримали оцінки високого рівня. Понизили бали успішності учні групи № 35, 38. 

Високі показники якості знань на іспитах показали учні групи № 32 та № 43. 

Згідно з результатами ДКА: 

Номер 

групи 

Всього 

учнів 

Отримали 

вищевстановлені 

розряди   

(осіб, %) 

Отримали нижче 

встановлені 

розряди   

(осіб, %) 

Отримали 

встановлені 

розряди   

(осіб, %) 

Отримали 

кваліфікацію з 

двох і більше 

професій  

(осіб, %) 

32 29 29 - - + 

35 15 15 - - + 

38 14 10 4 - + 

43 19 - 1 18 - 

 77 54(71%) 5(6%) 18(23%) 58(75%) 
 

Підсумки проведення ДКА в Первомайському професійному ліцеї у 2018/2019 

навчальному році 

 

Назва професії 

Н
о

м
ер

 

гр
у

п
и
 

К
-т

ь
 

у
ч
н

ів
  Рівні НДУ Якість знань 

І ІІ ІІІ ІV 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 
32 29 - - 7 24% 17 59% 5 17% 22 76% 

8331 Тракторист-машиніст с/г 

виробництва; 7233 Слюсар з 

ремонту с/г машин та 

устаткування 

8322 Водій автотранспортних 

засобів 

35 15 - - 4 27 % 11 73 % - - 11 73% 

7212 Електрогазозварник; 7212 

Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

38 14 - - 7 50% 7 50% - - 7 50% 

4121 Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
43 19 1 5% 6 32% 9 47% 3 16% 12 63 

Всього: 
77 

1-

довідка 
1% 24 31% 44 57% 8 11% 52 68% 
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Порівняльний аналіз результатів ДКА за якістю знань 
 

Рік 

навчання 

2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

Якість 

знань,% 

84 % 73 % 75 % 52 % 63% 68% 

 

Проведений аналіз ДКА у 2018/2019 навчальному році свідчить, що успішність учнів 

складає 100 %, якість – 67 %. Якість знань підвищилася з попереднім навчальним роком 

на 4 %. 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу 

третього частини восьмої статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 630, Порядку проведення державної підсумкової 

атестації, затвердженого наказом МОНУ від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, наказу МОНУ від 22 

серпня 2018 року № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1030/32482, 

листа МОН № 1/9-196 від 27.03.19 року «Щодо методичних рекомендацій про проведення 

державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 

навчальному році», наказу МОН № 1369 від 07.12.2018 року «Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН № 59 від 25.01.2019 року (зі 

змінами внесеними наказом МОН № 116 від 01 лютого 2019 року) «Про проведення в 

2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають 

загальну середню освіту», згідно з робочими навчальними планами Первомайського 

професійного ліцею, графіку проведення ДПА у 2018/2019 н.р. та рішення педагогічної 

ради Первомайського професійного ліцею протокол №4 від 21 лютого 2019 року в 

Первомайському професійному ліцеї була проведена державна підсумкова атестація для 

учнів ІІ-ІІІ курсу. 

Всього в державній підсумковій атестації взяли участь 87 учнів ІІ-ІІІ курсу:  

29 учнів ІІ курсу групи № 22 з професії «Кухар, кондитер» - з хімії (згідно з робочим 

навчальним планом); 

29 учнів з фізики (згідно з робочим навчальним планом): 15 учнів ІІІ курсу групи № 

35 з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії  «А1», «А2»; слюсар з 
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ремонту с/г машин та устаткування; водій автотранспортних засобів категорії «С»» та 14 

учнів групи № 38 з професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах»; 

58 учнів з української мови (у формі ЗНО): 29 учнів ІІІ курсу групи № 32 з професії 

«Кухар, кондитер»; 15 учнів ІІІ курсу групи № 35 з професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва категорії  «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 

автотранспортних засобів категорії «С»» та 14 учнів групи № 38 з професії 

«Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»; 

 51 учень з історії України (у формі ЗНО): 24 учня ІІІ курсу групи № 32 з професії 

«Кухар, кондитер»; 14 учнів ІІІ курсу групи № 35 з професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва категорії  «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 

автотранспортних засобів категорії «С»» та 13 учнів групи № 38 з професії 

«Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах»; 

7 учнів з математики (у формі ЗНО): 5 учнів ІІІ курсу групи № 32 з професії «Кухар, 

кондитер»; 1 учень ІІІ курсу групи № 35 з професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва категорії  «А1», «А2»; слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; водій 

автотранспортних засобів категорії «С»» та 1 учень групи № 38 з професії 

«Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах».                                         

Узагальнена інформація щодо проведення ДПА в 2018/2019 н. р. 

Назва 

предмета 

Кількість учнів (%), які отримали оцінки Виконавець 

1-3 

бали 
% 

4-6 

балів 
% 

7-9 

балів 
% 

10-12 

балів 
% 

Українська 

мова 
39 67 18 31 1 2 0 0 

Викладач української мови 

та літератури Довганич Н.О. 

Історія 

України 
2 4 41 77 8 19 0 0 

Викладач історії 

Блюсюк Н.Ю. 

Математика 
4 57 3 43 0 0 0 0 

Викладач математики 

Урумбеглікова Т.М. 

Фізика 
4 14 10 34 15 52 0 0 

Викладач фізики 

Лук’янчикова О.В. 

Хімія 
2 7 10 34,5 12 41,5 5 17 

Викладач хімії 

Єрмакова К.І. 

УРБ 51 30 82 44 36 23 5 3  
* завдання ДПА затверджені педагогічною радою Первомайського професійного ліцею протокол №4 від 21.02.2019 року п.4.

 Про організацію та проведення ДПА-2019 року. Допуск учнів до ДПА.  

Аналіз якісних показників державної підсумкової атестації свідчить про те, що 

найвищі результати показали учні з хімії – 17% високого рівня навчальних досягнень; з 

фізики – 52% достатнього рівня. Найнижчі результати отримали учні з української мови та 
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літератури – 67% початкового рівня. 

В порівнянні з минулим навчальним роком якісний показник з української мови 

зменшився на 4%. Дані показники говорять про низький рівень навчальних досягнень 

учнів, відсутність мотивації вивчення державної мови. 

Моніторинг державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів за 2018/2019 н.р. 
 

  

 

  

Згідно з листом НМЦ ПТО у Харківській області від 31.08.2018 № № 01-261 «Про 

вхідне діагностування навчальних досягнень учнів І курсу ЗП(ПТ)О Харківської області 

з предметів загальноосвітньої підготовки» з метою проведення моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, створення 

умов для його підвищення, організації відповідної аналітико-прогностичної роботи з 

11.09 по 25.09.2018 року в Первомайському професійному ліцеї були проведенні обласні 
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перевірні контрольні роботи з учнями І курсу навчальних груп № 12, 15, 18. 

Фактично в написанні контрольної роботи взяли участь 82 % учнів І курсу, 

порівняно з минулим роком показник знизився на 3 %. 

Підсумки контрольних робіт показали: 

Група Кількість  

учнів 

Рівень навчальних досягнень % 

успішн

ості 

% 

якості 

Не  

писало 

учнів 

високий 

високий достатній середній початковий 

предмет «Хімія»  

12, 15, 18 66 1 14 17 13 71 33 21 

предмет «Українська мова та література»  

12, 15, 18 65 - 3 26 22 52 20 5 

предмет «Алгебра»  

12, 15, 18 68 - 4 18 33 40 7 13 

предмет «Геометрія»  

12, 15, 18 57 - 2 22 34 41 3 10 

предмет «Фізика»  

12, 15, 18 68 - 1 23 38 39 1,6 6 
 

Моніторинг вхідного діагностування (%) учнів І курсу з предметів ЗОП у 2018/2019 н.р. 

 

 

Моніторинг оцінок, які одержали учні з предметів загальноосвітньої підготовки у 

свідоцтві за БЗСО 
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Найкраще впоралися з контрольною роботи учні з хімії. Якість знань з цього 

предмета складає 71 %. Найгірше написали контрольну роботу учні з фізики. Якість знань 

складає 1,6 %.  

Аналіз результатів перевірних контрольних робіт, засвідчив, що середній показник 

успішності засвоєння учнями шкільної програми з базових загальноосвітніх предметів 

складає 48,6 %, а якісний показник – 12,92 %.  

У порівнянні з минулим роком показник успішності знизився на 32,6 %, а якісний на 

2,68 %. Це свідчить про відсутність у більшості учнів мотивації до вивчення базових 

предметів, спостерігається запущеність у шкільних знаннях. 

Відповідно до листа НМЦ ПТО у Харківській області  № 01-152 від 08.04.2019 «Про 

вихідне діагностування навчальних досягнень учнів ІІ (ІІІ) курсу ЗП(ПТ)О Харківської 

області з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 навчальному році» з метою 

визначення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки, створення умов для його підвищення, організації відповідної аналітико-

прогностичної роботи згідно з розкладом проведення вихідного діагностування у 

Первомайському професійному ліцеї були проведенні обласні перевірні контрольні 

роботи з учнями ІІ (ІІІ) курсу з предметів хімія, українська мова та література, алгебра і 

початки аналізу, геометрія, фізика.  

Фактично в написанні контрольної роботи взяли участь 86 % учнів, порівняно з 

минулим роком кількість, учнів які писали контрольну роботу зменшилася на 1 %. 

За підсумки вихідного діагностування: 

Група Кількість 

учнів 

Рівень навчальних досягнень % 

успішності 

% 

якості 

Не  

писали 

високий 
високий достатній середній початковий 

предмет «Хімія»  

22, 25, 28 58 - 5 51 2 88 54 11 

предмет «Українська мова та література»  

35, 38 31 1 3 26 1 97 13 1 

предмет «Алгебра і початки аналізу»  

35, 38 27 - 6 12 9 67 22 5 

предмет «Геометрія»  

35, 38 27 - 8 10 9 67 30 5 

предмет «Фізика»  

35, 38 26 - 14 9 3 88 54 6 
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Моніторинг вихідного діагностування (%) учнів ІІ та ІІІ курсу 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 навчальному році 

 

 

Моніторинг якісних показників вихідного діагностування (%) учнів ІІ та ІІІ курсу   

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 навчальному році 

 

У порівнянні з минулим 2017/2018 навчальним роком: 
 

Предмет Успішність, % Якість,% 

Хімія 12   7 

Українська мова та література ↑ 1 ↑4 

Алгебра і початки аналізу  17 ↑8 

Геометрія 33 9 

Фізика 88 ↑9 
 

Аналіз результатів перевірних контрольних робіт, свідчить, що якість знань учнів у 

2018/2019 н.р. погіршилася з хімії та геометрії в середньому на 8%; покращилася з 

алгебри і початків аналізу, української мови та літератури й фізики – на 7 %. 

На виконання листа НМЦ ПТО у Харківській області № 01-09 від 09.01.2019 «Про 

проведення обласних  контрольних робіт з предметів професійно-теоретичної підготовки 

серед учнів ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р.» з метою створення умов для підвищення якості 

професійної підготовки, виявлення рівня навчальних досягнень учнів, організації 

аналітико-прогностичної роботи та згідно з розкладом проведення контрольних робіт в 

Первомайському професійному ліцеї були проведені обласні перевірні контрольні 

роботи з предметів «Охорона праці», «Обладнання та технологія зварювальних робіт», 

«Трактори», «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» з учнями  І-ІІІ 

курсів. 

В написанні перевірних робіт взяли участь 92 % учнів.  
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Результати контрольних робіт показали: 

Група 

 

Кількість 

учнів 

 

Рівень навчальних досягнень %  

успішності 

 

%  

якості 

 
високий достатній середній початковий 

предмет «Охорона праці» 

12,  18, 43 61 13 28 20 - 100 67 

предмет «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 

32 27 3 14 10 - 100 63 

предмет «Трактори» 

35 14 1 10 3 - 100 79 

предмет «Обладнання та технологія зварювальних робіт» 

38 14 5 5 4 - 100 71 

 

У порівнянні з минулим навчальним роком: 

 

Предмет 
2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 

% успішності % якості % успішності % якості 

Охорона праці 99 67,5 100 (↑1) 67 (↑0,5) 

Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 
100 56 100 63(↑7) 

Трактори 100 91 100 79 (12) 

Обладнання та технологія 

зварювальних робіт 
100 70 100 71(↑1) 

 

Моніторинг обласних перевірних контрольних робіт з предметів професійно-

теоретичної підготовки учнів ІІІ курсу у 2018/2019 навчальному році  
 

 
 

Моніторинг якісних показників обласних перевірних контрольних робіт з предметів 

професійно-теоретичної підготовки учнів ІІІ курсу у 2018/2019 навчальному році  
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На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 24.10.2018 № 1/9-624  

«Про проведення ХІХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика», 

листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти Харківської області  від 

26.10.2018  № 01-321 «Про проведення ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика» з метою сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до 

мови свого народу 9 листопада 2018 року розпочався ХІХ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика. 

В Конкурсі взяли участь 14 учнів: 2 – І курсу, 6 – ІІ курсу та 6 - ІІІ курсу.  

5 грудня 2019 року на базі ДПНЗ «Регіональний центр професійної освіти 

ресторанно-готельного, комунального господарства, торгівлі та дизайну» відбувся ІІІ 

(обласний) етап XІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед 

учнів ЗП(ПТ)О Харківської області.  

Порівняльний моніторинг участі учнів І-ІІІ курсу у ІІІ (обласному) етапі ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О 

Харківської області 
 

  

Моніторинг свідчить про те, що результати в цьому році суттєво покращилися.  

Відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про Міжнародний 

мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», 

Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 № 571, 

ураховуючи лист МОНУ від 03.10.2018 № 1/9-593 «Про проведення ІХ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», листа НМЦ ПТО Харківської області від 16.10.2018 № 01-307 «Рекомендації 

щодо проведення першого та другого етапів ІХ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2018/2019 

навчальному році» із метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича 



~ 13 ~ 
 

Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання в 

молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної 

освіти в Україні, загальної мовленнєвої культури з 07.11.2018 по 21.11.2018 року у 

Первомайському професійному ліцеї проводився І етап Конкурсу. 

Всього в Конкурсі взяли участь 15 учнів І-ІІІ курсу.  

За підсумками журі конкурсу переможцями стали: 

Серед учнів І курсу: 

І місце – Шуба Вікторія Сергіївна, група №12; 

ІІ місце – Троїцький Ілля Артурович, група №18; 

ІІІ місце – Бараніченко Владислав Русланович, група №15. 

Серед учнів ІІ курсу: 

І місце – Панова Олександра Володимирівна, група №22; 

ІІ місце – Запара Ольга Вікторівна, група № 22; 

ІІІ місце – Шарифулін Костянтин Русланович, група №25. 

Серед учнів ІІІ курсу: 

І місце – Заєць Поліна Олександрівна, група №32; 

ІІ місце – Петриченко Микита Олександрович, група №38; 

ІІІ місце – Колядко Яна Вікторівна, група №32. 

Розгорнутий аналіз типових помилок при написанні творів-роздумів, показав, що 

учні порушують логічну послідовність у висвітленні теми; роблять помилки у правописі 

м’якого знаку й апострофа, складних прийменників, сполучників, часток та м’якого 

знаку, апострофа тощо.  

Проаналізувавши отримані результати, можна зазначити, що краще впоралися із 

завданнями учні ІІ курсу - на 83 %, учні І курсу – на 75%, учні ІІІ курсу – на 67 %. 

12 грудня 2018 року на базі ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області» відбувся ІI (обласний) етап Конкурсу, 

у якому взяли участь 86 учнів ЗП(ПТ)О Харківської області.  

Команда учнів Первомайського професійного ліцею отримала наступні результати: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  по батькові 

учасника Конкурсу 
Курс 

Кількість 

балів 
Рейтинг 

1. Новомодна Анастасія І 6,25 7 

2. Панова Олександра ІІ 3,6 22 

3. Заєць Поліна ІІІ 3,1 26 

Максимальна кількість балів за виконання роботи – 12. 



~ 14 ~ 
 

Моніторинг участі учнів Первомайського професійного ліцею у ІІ етапу ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів ІІ курсу ЗП(ПТ)О Харківської області 

 

 
 

Відповідно до наказу МОНУ від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», 

відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, Правил 

проведення І та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І 

та ІІ етапів олімпіад зі спеціальних дисциплін і конкурсів фахової майстерності, ІІ етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт серед учнів ПТНЗ Харківської області, 

затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації від 20.04.2012 № 228, з метою створення належних умов для 

виявлення й підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів в період з 19.10 по 

30.10.2018 року в Первомайському професійному ліцеї відбувся І етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів загальноосвітнього циклу.  

У І етапі взяли участь 108 учнів І-ІІІ курсу: 
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з хімії – 5 учнів; 

з історії – 11 учнів; 

з іноземної (англійської) мови – 18 учнів; 

з математики –13 учнів; 

з біології – 5 учнів; 

з фізики – 25 учнів; 

з української мови та літератури – 16 учнів; 

з інформатики – 15 учнів. 

Порівняно з минулим 2017/2018 навчальним роком кількість учасників зменшилася 

на 42 учня. Суттєво збільшилася кількість учасників з математики, історії та біології. 

Переможцями І етапу стали 72 (67 %) учнів. Перші місця отримали 21 учень, другі – 24, 

треті - 27 учнів. 

Результати І етапу свідчать про те, що більшість учнів впоралися із завданнями, 

виявили розуміння законів, теорії, продемонстрували вміння творчо застосовувати 

теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати одержані результати, робити 

узагальнення та висновки, відстоювати власну думку. 

В лютому відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських олімпіад. Учнями 

Первомайського професійного ліцею були отримані наступні результати: 

 з української мови та літератури - Панова Олександра Володимирівна, ІІ курс, 

група №22 - 10 місце (35,55 балів); 

з хімії - Заяць Поліна Олександрівна, ІІІ курс, група №32 - 14 місце (8 балів); 

з біології - Шуба Вікторія Сергіївна, І курс, група №12 - 19 місце (6 балів); 

з математики – Троїцький Ілля Артурович, І курс, група №18 - 15 місце (16 балів); 

з англійської мови – Склянчук Анастасія Григорівна, І курс, група №12 - 25 місце 

(35 балів); 

з фізики – Заяць Поліна Олександрівна, ІІІ курс, група №32 - 18 місце (8,8 балів); 

з історії – Фомичов Олег Володимирович, ІІІ курс, група №35 - 12 місце (24 бал); 

з інформатики – Балашов Віктор Андрійович, І курс, група №43 - 12 місце (70 бали). 

Командна сума балів - 203,35; 34,76 %, у 2017/2018 н.р. - командна сума балів 

складає 189, 29,53% від максимально можливого. Дані результати говорять про стабільно 

середній рівень навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої 

підготовки. 
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Моніторинг участі учнів Первомайського професійного ліцею в ІІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із предметів  ЗОП у 2018/2019 н.р. 
(відповідно до наказу ДНО ХОДА від 18.03.2019 № 68 «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 2018/2019 н.р.) 
 

 

Аналізуючи результативність участі учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки, дійшли висновку, що останні три 

роки зберігаються певні тенденції: 

– програмний матеріал з багатьох предметів учнями засвоюється, в основному, на 

репродуктивному рівні; 

– найгірша результативність здебільшого спостерігається з англійської мови. 

Обласні олімпіади з предметів професійної підготовки є складовою частиною 

моніторингу якості професійної підготовки учнів у системі ПТО.  

Так, згідно з наказом ДНО ХОДА від 11.04.2019 № 98 «Про підсумки ІІ (обласного) 

етапу олімпіади з предмета «Охорона праці» серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти Харківської області у 2018/2019 навчальному році» учень 

групи № 35 Фомичов Олег посів 7 місце.  

Порівняльний моніторинг участі учнів Первомайського професійного ліцею у ІІ 

(обласному) етапі олімпіади з предмета «Охорона праці» 
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Майстерність педагогів виявляється не лише під час змагання серед викладачів. 

Найкращий показник професіоналізму майстра і викладача відзначається через успіх у 

навчанні та професійну компетентність їх учнів. Конкурси професійної майстерності 

серед учнів ЗП(ПТ)О – кращий спосіб виявити таланти як серед педагогів, так і серед 

учнів.  

З метою підвищення якості професійної майстерності, посилення інтересу до 

поглибленого вивчення предметів професійно-теоретичної підготовки і оволодіння 

навичками трудових прийомів з 08 лютого по 28 березня 2019 року був проведений 

конкурс фахової майстерності серед учнів ліцею. Конкурс проводився за 4 професіями, в 

ньому взяли участь 39 учнів. 

Місця розподілилися наступним чином: 

 І місце  ІІ місце  ІІІ місце 

1 Момот Кирило гр. 38 1 Сітников Микита гр. 28 1 Єгоров Євгеній гр. 18 

2 Яреско Влада гр. 32 2 Заяць Поліна гр. 32 2 Макарова Єлизавета гр. 12 

3 Фомичов Олег гр. 35 3 Шаповалов Олександр гр. 35 3 Рабош Руслан гр. 35 

4 Чистова Єлизавета гр. 43 4 Балашов Віктор гр. 43 4 Троїцька Ксенія гр. 43 
 

З метою отримання об’єктивної інформації про якість знань учнів заступником 

директора з НВР Білокінь В.Г. наприкінці року були підведені підсумки навчальних 

досягнень учнів за  2018/2019 навчальний рік.  

Порівневий кількісний розподіл навчальних досягнень учнів  за 2018/2019 н.р. 

 

 
 

Під час контролю виявлено, що: 

10 учнів (4,5 %) мають високий рівень навчальних досягнень; 

110 учнів (49,8 %) мають достатній рівень навчальних досягнень; 
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91 учень (41,2 %) мають середній рівень навчальних досягнень; 

10 учнів (4,5 %) мають низький рівень навчальних досягнень.  

Кількісний розподіл учнів по рівням навчальних досягнень за 2018/2019 н.р. 

 

 
 

Розподіл учнів Первомайського професійного ліцею за рівнями навчальних 

досягнень у 2018/2019 н.р. 
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Якість знань за 2018/2019 н.р. 
 

 
 

Загальна якість знань учнів у 2018/2019 навчальному році складає 52,4 %. У 

порівнянні з минулим навчальним роком спостерігається зменшення показника якості 

знань учнів від 53,4 % до 52,4 %.  

Згідно з аналізом можна відзначити, що найнижчі показники якості знань у учнів з 

предметів загальноосвітньої підготовки, а саме з предметів: українська мова та література, 

алгебра, геометрія, хімія, фізика, іноземна мова.  

Науково-методична робота в Первомайському професійному ліцеї здійснюється у 

відповідності із законами України «Про освіту» (прийняття від 05.09.2017. Набрання 

чинності 28.09.2017), «Про професійно-технічну освіту», Положенням «Про методичну 

роботу в професійно-технічному навчальному закладі», затвердженим наказом МОН 

України  від 12.12.2000 № 582, річним планом роботи Первомайського професійного 

ліцею (розділ VІІ. Методична робота, розділ VІІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників) на 2018/2019 навчальний рік та іншими нормативно-правовими документами 

в галузі освіти.  

Єдина тема науково-методичної проблеми Первомайського професійного ліцею - 

«Формування та розвиток ключових компетентностей учнів з метою розвитку 

конкурентоспроможної особистості». 

Вся методична робота ліцею була спрямована на розв'язання цієї проблеми, над 

якою педагогічний колектив закінчив працював перший рік. 
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Методична робота у 2018/2019 н.р. була організована за такою структурою:  

 колективні форми методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, 

інструктивно-методична нарада, педагогічні читання, педагогічні виставки; 

 групові форми методичної роботи: профільні методичні комісії, творча група 

з впровадження інноваційних технологій в освітній процес,  постійно діючі 

педагогічні семінари «Педагогічний пошук» та «Формула успіху», ШППД, 

служба НТПІ, групові консультації, огляди дидактичних та методичних 

матеріалів, проведення предметних тижнів; 

 індивідуальні форми методичної роботи: відкриті уроки, наставництво, 

робота над індивідуально-методичною проблемою, атестація, індивідуальні 

консультації, самоосвіта, взаємовідвідування уроків, стажування, курси 

підвищення кваліфікації. 

У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

 науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів 

загальної середньої освіти, Стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти на компетентнісній основі; 

 удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, 

підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; 

 забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу 

освітнього процесу; 

 підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи; 

 організація роботи з обдарованими учнями через підготовку та проведення 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів фахової майстерності, участі у 

різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях; 

 підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації 

методичної роботи в ліцеї; 

 мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації 

освітнього процесу, спрямованих на формування життєвих і предметних 

компетентностей; 
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 поширення позитивного педагогічного досвіду педагогічних працівників 

через виступи на обласних методичних заходах, публікацій матеріалів на 

освітніх порталах, друку в педагогічній пресі; 

 забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею та створення власних 

інтернет-ресурсів; 

 підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання; 

 сприяння виробленню у педагогічних працівників умінь і навичок 

удосконалення самоосвітньої діяльності; 

 робота над удосконаленням сучасного уроку теоретичного та виробничого 

навчання тощо. 

Методична робота ліцею будується на діагностичній основі, має практичну 

спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, 

поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з педагогічними 

кадрами. 

З метою відстеження, оцінки ступеня сформованості професійної компетентності 

педагогічних працівників, планування методичної роботи на наступний навчальний рік в 

травні було здійснено їх анкетування. 

Планування методичної роботи у Первомайському професійному ліцеї, на думку 

опитаних, відповідає вимогам сучасності, запитам та потребам педагогічних працівників. 

В новому навчальному році 85% респондентів готові поділитися власним досвідом 

роботи щодо впровадження активних форм та методів навчання на своїх уроках. Дані 

результати будуть враховані при складанні єдиного плану методичної роботи на 

2019/2020 навчальний рік. 

Згідно з єдиним планом методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік в ліцеї 

проводилися наступні форми методичної роботи: 

 колективні форми методичної роботи 

Педагогічна рада, під керівництвом директора Луханіної Г.П. З метою розгляду 

основних питань навчально-виробничої та виховної роботи,  якісної організації та 

підготовки до засідань педагогічних рад, виконання відповідних рішень створювалися 

оперативні творчі групи, під керівництвом директора, заступників директора з НВР та 

НВихР, старшого майстра в/н, методиста.  
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Згідно з планом роботи педагогічної ради на 2018/2019 н.р. було проведено шість 

засідань: 

 настановче засідання педагогічної ради № І на тему: «Організований початок 

2017/2018 навчального року» (30.08.2018), під керівництвом директора Луханіної 

Г.П.  

 засідання педагогічної ради-педагогічний брифінг № ІІ на тему:  «Діяльність 

класних керівників (наставників) щодо виховання в учнів національної свідомості, 

духовної культури особистості» (25.10.2018), під керівництвом заступника 

директора з навчально-виховної роботи Юртаєвої І.В. 

 засідання педагогічної ради-самоаналіз № ІІІ на тему: «Діяльність педагогічного 

колективу за І семестр 2018/2019 н.р.» (20.12.2018), під керівництвом директора 

Луханіної Г.П.     

 засідання педагогічної ради-творча гра «Реклама» № ІV на тему: «Удосконалення 

роботи педколективу з творчого впровадження перспективного педагогічного 

досвіду» (21.02.2019 року), під керівництвом методиста Лук’янчикової О.В.; 

 засідання педагогічної ради-круглий стіл № V на тему: «Позакласна робота з 

предмета як важливий засіб розвитку в учнів інтересу до знань» (25.04.2019 року); 

 підсумкового засідання педради-самоаналіз № VІ на тему: «Підсумки роботи 

педагогічного колективу ліцею за 2018/2019 н.р. та основні завдання на новий 

2019/2020 навчальний рік» (25.06.2019 року). 

Для рішення оперативних питань відбулося шість засідань малої педагогічної ради. 

Методична рада, під керівництвом заступника директора з НВР Білокінь В.Г. 

Протягом року було проведено п’ять засідань методичної ради. На засіданнях 

обговорювалися питання удосконалення системи роботи структурних підрозділів 

методичної служби; розробки та впровадження інноваційних технологій; впровадження 

нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та впровадження 

нових Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі; 

підвищення професійного рівня викладачів і майстрів в/н тощо. Слід відзначити, що всі 

засідання науково-методичної ради пройшли на високому рівні: цікавими, змістовними, 

сучасними та актуальними були доповіді, вироблено методичні рекомендації. 

Щомісяця (кожного другого вівторка місяця) проводилися інструктивно-методичні 

наради, під керівництвом методиста Лук’янчикової О.В., на яких аналізувалися результати 
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участі учнів та педагогічних працівників в ліцейних та обласних заходах, проведення та 

підсумки вхідного та вихідного діагностування НДУ, І та ІІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад тощо. 

28.04.2020 року відбулися педагогічні читання на тему: «Формування та розвиток 

системи компетентностей учнів: стратегії, технології, перспективи». З досвідом роботи 

ділилися Слюсарев Г.І., Коротенко Т.В., Литвін Т.В., Орєхов Д.І., Цибульник Ю.О. 

 Групові форми методичної роботи 

Щомісяця, згідно з планами роботи на 2018/2019 навчальний рік проходили 

засідання методичних комісій: 

 викладачів загальноосвітніх предметів, фізичної культури та захисту Вітчизни, під 

керівництвом викладача історії та правознавства Блюсюк Н.Ю. Наукова-методична 

проблема комісії: «Розвиток професійно-педагогічних компетентностей викладачів 

загальноосвітніх предметів» (третій четвер місяця). 

 педагогічних працівників з підготовки трактористів-машиністів 

сільськогосподарського виробництва, водіїв автотранспортних засобів, під 

керівництвом викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Слюсарева 

Г.І. Наукова-методична проблема комісії: «Формування в учнів практичних навичок 

на уроках професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, як умова 

вдосконалення якості освіти» (третій четвер місяця). 

 педагогічних працівників з підготовки кухарів, кондитерів, під  керівництвом 

викладача предметів професійно-теоретичної підготовки Крячко І.Є. Наукова-

методична проблема комісії: «Формування  в  учнів  стійкої  позитивної  мотивації  

навчальної  діяльності» (третя середа місяця). 

 педагогічних працівників зварювального профілю,  під  керівництвом викладача 

предметів професійно-теоретичної підготовки Гаражі Н.О. Наукова-методична 

проблема комісії: «Використання сучасних виробничих та педагогічних технологій 

на уроках виробничого та теоретичного навчання» (третій вівторок місяця). 

 викладачів загальнопрофесійної підготовки та педагогічних працівників з 

підготовки офісних службовців, під  керівництвом майстра в/н Селезньової О.А. 

Наукова-методична проблема комісії: «Робота з різними джерелами інформації як 

засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках теоретичного та 

виробничого навчання» (другий четвер місяця). 
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 виховної роботи, під керівництвом Литвін Т.В. Виховна проблема комісії: 

«Виховання свідомого громадянина України, патріота, високоморальної людини на 

основі культурно-духовних цінностей українського народу» (перший вівторок 

місяця (1 раз в квартал)). 

Кожного четвертого четверга місяця відбувалося засідання творчої групи з 

впровадження інноваційних технологій в освітній процес, під керівництвом майстра в/н 

Ходас Ю.В. Наукова-методична проблема творчої групи: «Використання інноваційних 

технологій як необхідна умова якості освіти». Нажаль, результату роботи комісії, а саме, 

інноваційного проекту розпочато так і не було.  

Слід зазначити низький рівень висвітлення новин про засідання методичних комісій 

та творчої групи на сайті ліцею. 

З метою залучення творчо працюючих педагогічних працівників ліцею до 

проведення педагогічних досліджень, підвищення рівня їхньої освітньої, наукової та 

професійної компетентності проводилися засідання постійно-діючих семінарів -  

теоретичного семінару «Формула успіху» та психолого-педагогічного семінару 

«Педагогічний пошук». 

Постійно-діючий теоретичний семінар «Формула успіху» працював за темою: 

«Формування та розвиток ключових компетентностей учнів з метою розвитку 

конкурентоспроможної особистості».  

Протягом року було проведено п’ять засідань: 

 засідання І-круглий стіл на тему «Планування роботи теоретичного семінару» 

(24.10.2018 року); 

 засідання ІІ-семінар на тему «Формування ключових компетентностей учнів – 

основне завдання закладу освіти» (18.12.2018 року); 

 засідання ІІІ-презентаційний меседж на тему: «10 ключових компетентностей 

нової української мови (блок І)» (19.02.2019 року); 

 засідання ІV-презентаційний меседж на тему: «10 ключових компетентностей 

нової української мови (блок ІІ)» (17.04.2019 року); 

 засідання V на тему: «Аналіз роботи теоретичного семінару» (30.04.2019 

року). 
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Робота психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» була напрямлена 

на реалізацію теми «Особливості організації психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу».  

Протягом року було проведено чотири засідання: 

 засідання-круглий стіл № І на тему «Планування роботи психолого-

педагогічного семінару» (19.09.2018 року); 

 засідання-методичні посиденьки № ІІ на тему: «Психологічні особливості 

важковиховуваних підлітків» (15.11.2018 року); 

 засідання семінар-тренінг № ІІІ на тему: «Шляхи психологічного 

розвантаження у колективі» (18.04.2019 року); 

 засідання-звіт № ІV на тему: «Аналіз роботи психолого-педагогічного 

семінару» (19.06.2019 року). 

Школу позитивного педагогічного досвіду можна вважати однією з форм роботи з 

підвищення  кваліфікації  педагогічних працівників.  

Тема над якою працювала Школа у 2019/2018 н.р. -  «Звичайні форми роботи – 

новий підхід: розвиваємо ключові компетентності». Згідно з планом роботи було 

проведено п’ять засідання: 

І установче засідання - круглий стіл (25.09.2018 року). 

ІІ засідання на тему: «Методи і форми роботи з розвитку творчих компетентностей 

учнів на уроках теоретичного навчання» – презентаційний меседж (13.12.2018 року); 

ІІІ засідання-банк ідей на тему: «Форми та методи навчання: наочні приклади» 

(14.03.2019); 

ІV засідання-банк ідей (ІІ блоки): І блок за темою «Форми та методи навчання: 

наочні приклади»; ІІ блок за темою «Візуальні засоби навчання як засіб формування й 

розвитку ключових компетентностей учнів» (14.05.2019 року); 

V засідання-творчий звіт - «буклети досвіду роботи») (06.06.2019 року). 

З метою забезпечення освітнього процесу нормативно-регулюючою, плануючою 

документацією, знайомство з сучасними методами викладання в ліцеї працювала служба 

науково-технічної та педагогічної інформації, під керівництвом заступника директора з 

НВР Білокінь В.Г.  

У 2018/2019 навчальному році методичний кабінет поповнився новою педагогічною 

пресою – журналом «Методист».  
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За основними напрямками роботи ліцею проводилися групові консультації з 

педагогічними працівниками. 

Згідно з графіком проведення предметних тижнів у 2018/2019 н.р. пройшли: 

з 10.09 по 14.09.2018 року - Олімпійський тиждень, під керівництвом Матющенко 

В.В.; 

з 10.12 по 14.12. 2018 року - тиждень права, під керівництвом Блюсюк Н.Ю.;  

з 10.12 по 14.12.18 року – тиждень з професії «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва», під керівництвом Слюсарева Г.І. 

з 18.02 по 22.02.2019 року тиждень з професії «Офісний службовець (бухгалтерія) 

на тему: «Бухгалтер – рахівник планети, професії важлива дуже», під керівництвом 

майстра в/н Селезньової О.А.;  

з 25.02 по 01.03.2019 року: 

- тиждень з предмета «Захист Вітчизни», під керівництвом викладача Орєхова Д.І.; 

- тиждень з професії «Кухар, кондитер» на тему: «Кулінарія – джерело вічного 

натхнення», під керівництвом викладача предметів ПТП Крячко І.Є.  

з 11.03 по 15.03.2019 тиждень англійської мови на тему: «Найкращий світ – світ 

англійської мови», під керівництвом Коротенко Т.В.; 

з 25.03 по 29.03.2019 тиждень математики на тему: «Математика у сузір’ї наук та 

професій», під керівництвом Урумбеглікової Т.М.  

- Індивідуальні форми методичної роботи 

Відкриті уроки: 

18.09.2018 року урок з предмета «Трактори» в групі №25 на тему «Призначення, 

будова та принцип дії кривошипно-шатунного механізму». Викладач Слюсарев Григорій 

Іванович.  

20.02.2019 року урок виробничого навчання у групі №22 на тему «Приготування 

м’ясного фаршу та фаршу з ліверу». Майстер в/н Єрьоміна А.О.  

14.03.2019 року урок з англійської мови в групі №12 з професії «Кухар, кондитер» 

на тему «Образ жінки в мистецтві». Викладач Коротенко Т.В.  

21.03.2019 року урок з хімії в групі №22 на тему «Харчові добавки. Е-числа». 

Викладач Єрмакова К.І.  

28.03.2019 року відкритий урок з геометрії в групі №12 на тему «Перпендикуляр і 

похила». Викладач Урумбеглікова Т.М.  
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Не проведені відриті уроки наступними педагогічними працівниками: Литвін Т.В., 

Гаражою Н.О., Блюсюк Н.Ю., Ходас Ю.В., Цибульник Ю.О., Луханіним В.П., Крячко 

І.Є., Ченцовою О.О. 

Згідно з планом проведення консультацій з педагогічними працівниками 

проводилися індивідуальні консультації. 

У 2018/2019 навчальному році видали продукти самоосвітньої діяльності наступні 

педагогічні працівники: 

- «Збірник фонетичних вправ з англійської мови», викладач Коротенко Т.В. 

- «Збірник практичних занять з історії України», викладач Блюсюк Н.Ю. 

- Робочі зошити з інформаційних технологій, викладач Литвін Т.В. 

- Інструкційні картки до ЛПР на тему «Технологія приготування прісного 

тіста та виробів з нього», викладач Крячко І.Є. 

- Опорні конспекти з предмета «Матеріалознавство». Викладач Гаража Н.О. 

- Збірник Інструкційно-технологічних карток з професії «Кухар», майстер 

в/н Лактіонова О.М. 

- Робочий зошит з виробничого навчання до теми «Механічна кулінарна 

обробка риби, приготування напівфабрикатів, майстри в/н Єрьоміна А.О., 

Ченцова О.О. 

- Збірник завдань для проміжного контролю учнів І курсу з предмета 

«Захист Вітчизни». Викладач захисту Вітчизни Орєхов Д.І. 

- ІТК з теми «Підготовка металу до зварювання», майстер в/н Цибульник 

Ю.О. 

- Не надали продукти самоосвітньої діяльності:  

- Єрмакова К.І., Слюсарев Г.І., Луханін В.П., Ходас Ю.В., Селезньова О.А., 

Довганич Н.О. 

Курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» пройшли: 

1. викладач хімії, біології, екології Єрмакова К.І.; 

2. викладач громадянської освіти Блюсюк Н.Ю.; 

3. викладач технології Старожилова Г.В.; 

4. викладач захисту Вітчизни Орєхов Д.І.; 

5. викладач української мови та літератури Довганич Н.О. 
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при Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Старожилова Г.В. 

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності освітнього процесу 21 березня 2019 року відбулося засідання 

атестаційної комісії І рівня Первомайського професійного ліцею. 

Атестацію пройшли 7 педагогічних працівника ліцею, із них: 1 – порушили 

клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня при ДНО ХОДА про присвоєння  

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», 3 педагогічним працівникам – 

підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 2 – підтвердили 

раніше встановлений 13 тарифний розряд, 1 – встановили 12 тарифний розряд. 

04 квітня 2019 року відповідно до рішення атестаційної комісії ІІІ рівня при ДНО 

ХОДА методисту Лук’янчиковій О.В.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії». 

Протягом семестру методичний кабінет поповнився методичними розробками  

Блюсюк Н.Ю. з історії України на тему: «Українська держава»,  Гаражі Н.О. з предмета 

«Матеріалознавство» на тему: «Леговані сталі»,  Лактіоновою О.М. уроку виробничого 

навчання на тему: «Механічна кулінарна обробка птиці».  

Прагнучі до вдосконалення, підвищення методичного та фахового рівня, педагогічні 

працівники ліцею були задіяні в обласних заходах, які проводилися згідно з планами 

роботи НМЦ ПТО у Харківській області та ДНО ХОДА.  

 17.10.2018 року з метою моніторингу стану бібліотечної роботи на 

інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу Первомайського 

професійного ліцею, надання методичної допомоги бібліотекарю ліцею 

Пономаренко Л.Я. наш заклад відвідала методист бібліотекарів НМЦ ПТО у 

Харківській області Руденко Юлія Миколаївна. За результатами перевірки 

бібліотечна робота в ліцеї здійснюється на достатньому рівні. 

 25.10.2018 року майстер в/н Сєлєзньова О.А. взяла участь в роботі семінару-

практикумі для педагогічних працівників професій комп’ютерно-

економічного спрямування у вигляді вебінару на тему: «Формування 

професійних компетентностей учнів засобами комп’ютерних технологій 



~ 29 ~ 
 

навчання». Ольга Анатоліївна виступила з доповіддю на тему: «Досвід 

використання інтерактивних технологій на уроках «Бухгалтерський облік»». 

 Методист Лук’янчикова О.В. неодноразово брала участь в обласних 

методичних заходах: 

 02.11.2018 року участь в Інтернет-марафоні на тему «Змінюємо школу 

разом: новий освітній простір та сучасні технології», який 

організовувала видавнича група «Основа»; 

 08.11.18 року - у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», яку 

організував Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; 

 26.11.18 року участь у Всеукраїнському вебінарі за темою 

«Організаційно-методичний супровід у формуванні інноваційної  

особистості педагога». 

 12.12.2018 року  - у Всеукраїнському вебінарі з проблеми «Система 

роботи НМК ПТО та ЗПТО щодо реалізації Єдиної науково-методичної 

проблеми «Реалізація можливостей новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій – важливий ресурс осучаснення навчально-

виховного процесу». 

 12.03.2019 року презентувала досвід роботи на обласному семінарі-

практикумі для заступників директорів з навчальної, навчально-

методичної  роботи, методистів ЗП(ПТ)О за темою: «Творча гра 

«Реклама» як нетрадиційна форма проведення педагогічної ради»; 

 20.05.2019 року була запрошена до  НМЦ ПТО у Харківській області, 

який разом з  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проводив 

відеоміст на тему: «Ділимося досвідом роботи щодо організації 

підвищення кваліфікації педпрацівників ЗП(ПТ)О». Олена Василівна 

виступила з доповіддю на тему: «Єдиний вектор партнерства НМЦ 

ПТО із ЗП(ПТ)О щодо підвищення професійної компетентності 

педагогічних працівників». 

 22.11.18 року методична комісія педагогічних працівників з підготовки 

кухарів, кондитерів взяла участь у обласному семінарі для педагогічних 

працівників професій громадського харчування та торгівлі, легкої 
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промисловості, побутового обслуговування населення ЗП(ПТ)О у формі 

вебінару на тему «Розвиток професійної майстерності педагога як важлива 

складова підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників». Майстер 

виробничого навчання Єрьоміна А.О. виступила на вебінарі з доповіддю на тему 

«Кейс-технологія як засіб формування професійних і ключових компетентностей 

учнів на уроках виробничого навчання за професією «Кухар. Кондитер».  

 На виконання наказів НМЦ ПТО у Харківській області від 28.09.2018 

№111 «Про проведення обласного огляду навчальних кабінетів ЗП(ПТ)О 

Харківської області з предмета «Захист Вітчизни» у 2018/2019 н.р. та від 

10.12.2018 №150 «Про підсумки обласного огляду кабінетів з предмета «Захист 

Вітчизни» ЗП(ПТ)О  Харківської області у 2018/2019 н.р. з метою встановлення 

рівня забезпечення належних умов для організації освітнього процесу, 

удосконалення навчально-матеріальної бази, методичного забезпечення, 

оптимального використання можливостей навчальних кабінетів з предмета 

«Захист Вітчизни» закладів професійної (професійно-технічної) освіти, сприяння 

професійному зростанню педагогічних працівників протягом жовтня-грудня 

2018 року був проведений обласний огляд навчальних кабінетів з предмета 

«Захист Вітчизни». На основі спільних рішень оргкомітету та експертної комісії 

Огляду викладач Первомайського професійного ліцею Орєхов Д.І. посів 8 місце 

в загальному рейтингу. 
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 11.12.2018 року викладач зарубіжної літератури Юртаєва І.В. взяла участь в 

засіданні обласної ШППД для викладачів іноземної мови та зарубіжної 

літератури  на тему: «Розвиток компетентностей учня на заняттях та в 

позаурочній роботі» у вигляді вебінару. 

 На виконання листа НМЦ ПТО у Харківській області  № 01-16 від 14.01.2019 

року «Про проведення січневої Інтернет-конференції» 23 січня 2019 року 

відбулася обласна науково-методична Інтернет-конференція для керівних та 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, НМЦ ПТО у Харківській області за 

темою: «Інноваційне освітнє середовище як фактор розвитку компетенцій 

майбутнього кваліфікованого робітника». Педагогічні працівники нашого 

закладу освіти взяли активну участь в роботі конференції та в зазначені 

терміни надіслали відгуки, запитання та пропозиції на електронну адресу 

НМЦ ПТО. 

 Протягом січня-березня проходила вставка-огляд дидактичних та методичних 

матеріалів викладачів загальноосвітньої підготовки на тему: «Формування 

ключових компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного 

кваліфікованого робітника». 

Моніторинг 

участі викладача інформатики Литвін Т.В. в обласній  виставці-огляді методичних матеріалів 

викладачів ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р. (відповідно до  наказу НМЦ ПТО у Харківській області 

від 19.03.2019 № 28 «Про підсумки виставки-огляду методичних матеріалів викладачів 

ЗП(ПТ)О Харківської області у 2018/2019 н.р.»  

 

 18.04.2019 року викладач охорони праці Білокінь В.Г. виступила на обласному 

семінарі-практикумі для викладачів предмета «Охорона праці» ЗП(ПТ)О 

Харківської області за темою: «Якісна підготовка кваліфікованого робітника в 

системі ПТО – запорука безпечної роботи у майбутньому».  
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 23.04.2019 року Вікторія Григорівна та учениця І курсу Литвін Єлизавета 

взяли участь у Всеукраїнській учнівській конференції за темою: «Охорона 

праці на роботі майбутнього» (до Дня охорони праці).  

 24.04.2019 року викладач зарубіжної літератури Юртаєва І.В. взяла участь у 

роботі обласної школи кращого педагогічного досвіду у вигляді вебінару за 

темою: «Форми і методи розвитку компетентностей учня на уроках 

літератури».   

 Протягом квітня відбулася виставка-огляд дидактичних матеріалів та творчих 

робіт педагогачних працівників ПТП та ППП на тему: «Сучасне інформаційно-

методичне забезпечення освітнього процесу в контексті впровадження СП(ПТ)О». 

Моніторинг 

участі майстра в/н  Первомайського професійного ліцею Луханіна В.П. в обласній виставці-

огляді інформаційно-методичних матеріалів на тему «Сучасне інформаційно-методичне 

забезпечення освітнього процесу в контексті впровадження СП(ПТ)О» серед педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О у 2018/2019 н.р. (відповідно до  наказу НМЦ ПТО у Харківській області 

від 14.01.2019 року № 01-17 «Про проведення виставки-огляду інформаційно-методичних 

матеріалів з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки у 

2018/2019 н.р.») 

 

 Згідно з листом НМЦ ПТО у Харківській області від 07.05.2019 № 01-16 року 

«Про проведення обласних педагогічних читаннях» 12 червня 2019 року на 

базі ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій 

Харківської області» відбулися обласні педагогічні читання для керівних та 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за темою: «Інноваційні платформи 

зростання професійної майстерності педпрацівників як умова забезпечення 

якості підготовки кваліфікованого робітника». В педагогічних читаннях взяли 

участь: Юртаєва І.В., заступник директора з НВихР, яка взяла участь в роботі 

секції «Інтерактивне спілкування» з досвідом роботи на тему: «Здоровий 
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спосіб життя: проблеми формування ключової компетентності учнів», Недоріз 

Л.І., практичний психолог, Лук’янчикова О.В., методист, Пономаренко Л.Я., 

бібліотекар, голови методичних комісій Селезньова О.А., Блюсюк Н.Ю., 

голова творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес Ходас Ю.В. 

Наші педагогічні працівники викладачі показали високий рівень наукової і 

теоретичної підготовки, уміння творчо мислити, застосовувати свій професіоналізм в  

освітньому процесі для підвищення якості знань учнів. 

Більшість методичних заходів своєчасно висвітлювалися на сайті ліцею. 

Основними завданнями методичної роботи є:  

 організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу; 

 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, 

ступеневого характеру ПТО; 

 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх 

загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; 

 вдосконалення навичок самоосвітньої діяльності педагогічних працівників; 

 вивчення і аналіз: стану викладання предметів; ефективності науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрам; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового 

педагогічного та виробничого досвіду; 

 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; 

 підготовка до атестації педагогічних працівників. 

Протягом 2018/2019 навчального року педагогічний колектив працював над 

створенням умов для формування учнівської молоді як особистості і фахівця, розвитком 
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їх здібностей, талантів, забезпеченням якісної трудової підготовки майбутнього 

спеціаліста, формуванням в них трудової культури, вихованням патріота України на 

основі національних і загальнолюдських цінностей. 

Головна увага приділялась національному та патріотичному вихованню, 

формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної гідності, 

правових норм, естетичних смаків, духовного багатства. 

Основними напрямами виховної роботи,  які щороку враховуються при складанні 

річного плану були: організаційна робота; культурно – масова, інформаційна робота; 

патріотичне виховання; морально – правове виховання; естетичне виховання; трудове 

виховання; фізичне виховання; екологічне виховання; робота в навчальних групах; 

індивідуальна робота; робота в гуртожитку; робота з батьками; громадянське виховання; 

превентивне виховання; учнівське самоврядування.  

З метою реалізації даних напрямків  річний план виховної роботи містив заходи у 

формі бесід, круглих столів, усних журналів, годин спілкування, конкурсів, тижнів, 

місячників, фахівцями правових та медичних установ, екскурсій, відвідувань музеїв, 

змагань, виставок, тематичних вечорів і концертів, державних свят. 

Ліцей активно співпрацює зі службою у справах сім’ї та молоді м.Первомайський і 

відділом ювенальної превенції по роботі з дітьми Первомайського району, з якими на 

початку року був узгоджений план спільних заходів. За їх допомогою у ліцеї проводяться 

диспути, тренінги, лекції. 

Згідно з графіком в ліцеї були проведені такі виховні заходи: 

 - відкриті виховні години: «Шлях до перемоги», «Комп’ютерна та інтернет – 

залежність, як актуальна проблема сучасності», «Життя людини – найвища цінність», 

«Булінг у підлітковому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання», 

«Кібербулінг або агресія в інтернеті: способи розпізнання і захист дитини», «Переваги 

здорового способу життя – умови повноцінного розвитку підлітків», «Вітчизна це не 

хтось і десь – Я теж Вітчизна!», «Толерантність. Правове значення толерантності у 

формуванні цілісної особливості молодої людини», «Ми – за здоровий спосіб життя!», 

«Україна – мій рідний край», «Мати – берегиня роду». 

З метою екологічного виховання учні були залучені до благоустрою квітників, 

прилеглої до ліцею території, брали участь в суботниках, проводилися санітарні дні, 

генеральні прибирання приміщень.  
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Учні ліцею приймали участь у проведенні щорічної акції “За чисте довкілля”, під 

час якої були виконані наступні роботи: 

- територія ліцею: прибирання спортивного майданчика, стадіону, господарчий 

майданчик, прибудинкова територія; 

- територія, закріплена Первомайським міськвиконкомом: прибирання території на 

площі, вивіз зібраного сміття та обрізки дерев. 

Особлива увага в ліцеї приділялася превентивному вихованню. Систематично 

проводяться засідання методичної комісії з виховної роботи класних керівників та 

бібліотекаря, на яких розглядаються питання профілактики правопорушень, формування 

мотивації  до збереження та зміцнення здоров’я молоді. 

Питання щодо роботи з попередження правопорушень постійно розглядається на 

засіданнях штабу профілактики правопорушень, нарадах при директорові. 

Узгоджено «План спільних заходів Первомайського професійного ліцею з 

профілактичної роботи попередження скоєння правопорушень та злочинів учнями на 

2018/2019 навчальний рік». В ліцеї протягом навчального року працював Штаб з 

профілактики правопорушень і злочинів серед учнів ліцею. Затверджено його склад, 

розроблено річний план роботи, розроблено Положення про Штаб. За 2018/2019 

навчальний рік було проведено 10 засідань Штабу, на яких розглядалися питання про 

стан право-виховної роботи в ліцеї; стан роботи з питань протидії наркоманії, 

токсикоманії, незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин; стан 

відвідування занять учнями;  заслуховувалися звіти наставників про роботу з учнями. В 

ліцеї 7 учнів стояли на внутрішньоліцейному обліку та 2 учня  перебували на обліку у 

кримінальній поліції. 

До правоосвітницької роботи залучаються фахівці у галузі права.  

01.10.2018 - Жидкова В.О., фахівець Первомайського МРВ ФДУ «Центр пробації» в 

Харківській області. Лекція «Види відповідальності підлітків». 

01.10.2018 - Демченко М.В. , начальник бюро безоплатної правової допомоги. 

Лекція «Несення відповідальності підлітків». 

13.12.2018 - Лекція юристів Первомайського міськрайонного центру щодо прав 

людини при працевлаштуванні. 

14.12.2018 - Профілактичний захід представниками Харківського благодійного 

фонду «Благо» на тему прав людини. 
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20.12.2018 - Сало О.А., старший інспектор сектору ювенальної превенції 

Первомайського відділу поліції. Лекція «Як не стати жертвою булінгу». 

25.01.2019 - Сало О.А., старший інспектор сектору ювенальної превенції 

Первомайського відділу поліції. Лекція «Профілактика булінгу серед підлітків». 

21.02.2019 - фахівці  Первомайського МРВ ФДУ «Центр пробації» в Харківській 

області. Лекція на тему «Відповідальність підлітків». 

20.05.2019 - фахівці Первомайського МРВ ФДУ «Центр пробації» в Харківській 

області Жидкова В.О. та Свид Л.М. Профілактичний захід на тему «Профілактика 

злочинності та корупції серед неповнолітніх». 

В рамках тижня правових знань було проведено тематичну лінійку, відкритий 

виховний захід «Юридичний аукціон», демонстрація відеоролику «Історія прав людини», 

правова вікторина, конкурс стіннівок «Я знаю свої права». Протягом всього тижня в 

бібліотеці ліцею діяла виставка «10 грудня – Міжнародний день захисту прав людини».  

Проводиться індивідуальна робота з учнями, які стоять на внутрішньоліцейному 

обліку та обліку в кримінальній міліції.  Проводиться щоденна робота ”Єдина система 

обліку відвідування, боротьби з прогулами та порушенням поведінки”. Протягом року 

були проведені зустрічі з працівниками поліції, Дні правових знань, профілактичні 

заходи з гендерного виховання, торгівлі людьми та інші.  

Особлива увага в ліцеї приділялася патріотичному вихованню. В жовтні відбулося 

засідання педагогічної ради на тему «Діяльність класних керівників (наставників) щодо 

виховання в учнів національної свідомості, духовної культури особистості», на якому 

розглядалися наступні питання: 

Роль класного керівника у створенні позитивного виховного простору: досвід, 

проблеми, пошуки. 

Формування патріотичних та громадянських якостей особистості учня засобами 

національно-патріотичного виховання. 

Впровадження активних форм виховної роботи в процесі формування громадянської 

культури особистості. 

Одним з основних питань виховної роботи було формування здорового способу 

життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. З метою 

залучення учнів до спорту та здорового способу життя проводились такі  заходи: 
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- змагання з армрестлінгу, армліфтінгу, богатирські ігри, спортивні змагання 

«Козацькі розваги», «Нумо, хлопці!», «Нумо, дівчата!», футбольний, волейбольний та 

баскетбольний турніри, настільний теніс; 

- оформлення в бібліотеці виставки матеріалів, щодо протидії поширенню 

наркоманії;  

- створення в кабінетах інформаційних куточків з просвітницькими матеріалами для 

формування в учнів негативного ставлення до вживання наркотичних засобів та 

психотропних речовин;  

- проведення лекцій лікарями міської лікарні з метою профілактики поширення 

наркоманії серед підлітків;  

- проведення інформаційних лінійок з профілактики вживання тютюну, алкоголю, 

наркотиків радою самоврядування; 

- проведення тематичних батьківських зборів «Паління — шкідлива звичка»; 

- проведення лекцій сумісно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;  

- проведення профілактичних заходів Харківським благодійним фондом «Благо». 

Учні ліцею відвідують спортивну секцію за графіком. В ліцеї працювала спортивна 

секція: баскетбол – 16 учнів.  Всього гуртковою роботою було охоплено 46 учнів. До 

занять в спортивних секціях та гуртках художньої самодіяльності були залучені учні з 

девіантною поведінкою, що стоять на внутріліцейному обліку та обліку в кримінальній 

поліції, учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Протягом 2018/2019 навчального року учні ліцею взяли участь у багатьох творчих 

та виховних заходах міста та району, а саме: 

мітингу пам’яті до Дня визволення Первомайщини; 

мітингу-реквіємі до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

святкуванні Дня вишиванки; 

Колектив Первомайського професійного ліцею зайняв ІІІ місце в обласному огляді-

конкурсі художньої самодіяльності, серед ЗП(ПТ)О Харківської області під девізом 

«Творчість об’єднує і надихає». Дипломом Харківської обласної громадської організації 

«Ветерани та інваліди локальних війн» нагороджена Макарова Єлизавета за ІІ місце у 2-

му Міжнародному конкурсі «Дзвони Чорнобиля» - пам’яті Михайла Ткачова. 

Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної творчості 

нагороджена Чистова Єлизавета за ІІ місце у вікторині «Правовий світогляд» в рамках 



~ 38 ~ 
 

реалізації загальнонаціонального право просвітницького проекту Міністерства юстиції 

«Я маю право!». 

Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної творчості 

нагороджена Макарова Єлизавета за ІІ місце у вікторині (конкурсі рефератів) з 

популяризації французької мови. 

Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної творчості 

нагороджена Смоліна Анастасія за ІІ місце в обласному конкурсі серед ЗП(ПТ)О на 

кращий краєзнавчий проект «Моя земля – земля моїх батьків» в номінації «Наші 

земляки».  

Диплом НМЦ ПТО Харківській області Чистовій Єлизаветі за ІІІ місце в обласному 

фестивалі-огляді молодіжної творчості «Учень року ЗП(ПТ)О - 2019» 

Згідно з планом щопонеділка проводились тематичні лінійки, які були присвячені 

відзначенню пам’ятних дат, визначним подіям у світі та країні, а  також профілактичним 

питанням.  

Особлива увага приділяється учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. На них заведено банк даних, здійснюється постійний контроль 

за їх діяльністю, пропонується допомога. Підтримується переписка зі службами міста та 

області по соціальному захисту дітей. 

В цьому році в ліцеї навчалося 20 дітей – сиріт. Всі вони перебували під особливим 

наглядом педагогічного колективу. З цим контингентом педагогічний колектив працює 

за окремими планами, в тісному контакті з центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді міськвиконкому, громадськими організаціями, батьківським комітетом груп. 

Учнівська рада Первомайського ліцею здійснює свою діяльність ґрунтуючись на 

принципах добровільності, законності, гласності та складається з таких комісій: 

- навчально-виробничої діяльності;  

- національно-патріотичного виховання;  

- спорту та здорового способу життя;  

- інформаційної;  

- екологічного та духовного вдосконалення;  

- дисципліни, порядку та правової культури;  

- культурно-масової роботи. 
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З метою покращення стану здоров’я в ліцеї проводилися медичні огляди учнів, 

надавалася медична допомога.   

Систематично проводилася робота з соціального захисту учнів та проводився 

соціальний супровід дітей пільгового контингенту.  

Серед недоліків освітнього процесу можна виділити наявність пропусків занять 

учнями без поважних причин та пасивність батьків щодо участі у вихованні своїх дітей. 

В роботі класних керівників та майстрів виробничого навчання недостатньо ведеться 

індивідуальна робота з батьками, недостатньо проводиться робота по вивченню та 

узагальненню родинного виховання; не надається належної уваги проведенню 

батьківських зборів; не завжди вчасно класні керівники та майстри виробничого 

навчання у щоденниках педагогічних спостережень відображають виконану виховну 

роботу з учнями.  

Для усунення цих питань майстрами виробничого навчання та класними 

керівниками розроблені індивідуальні плани роботи з учнями, які потребують додаткової 

уваги та посилення роботи з батьками. 

Колектив ліцею і далі буде працювати над вихованням особистості патріота 

України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, 

формуванням в учнів національної свідомості, людської гідності, вихованням в учнів 

свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої 

соціальної цінності, формуванням гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 

збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров'я. 

Одним з основних питань виховної роботи було формування здорового способу 

життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року.  

Фізичне виховання учнів Первомайського професійного ліцею є складовою 

частиною системи виховання та освіти і має всебічний гармонійний розвиток фізичних і 

духовних сил учнівської молоді. Воно є однією з основних ланок підготовки 

висококваліфікованих робітників, які повинні мати стійкі теоретичні знання, володіти 

високою професійною майстерністю, бути фізично і морально підготовленими до вимог 

сучасного виробництва.  

Особливість фізичної підготовки полягає в забезпеченні реалізації основних цілей 

на основі загальнодержавних вимог у поєднанні з творчою ініціативою викладачів і 

свідомою активністю учнів. 
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У процесі занять з фізичного виховання в ліцеї вирішуються такі завдання: 

 забезпечення гармонійного розвитку духовних і фізичних якостей, і на цій 

основі – міцного здоров`я та високої працездатності; 

 розвиток основних рухових та морально-вольових якостей, вмінь та навичок, 

потрібних у повсякденному житті, трудовій діяльності та для захисту 

Батьківщини; 

 набуття необхідного мінімуму знань в області фізичної культури, гігієни, 

самоконтролю, ведення здорового способу життя; 

 уміння самостійно організовувати щоденний руховий режим, активний 

відпочинок, використовувати природні фактори для загартування; 

 виховання необхідності в систематичних заняттях фізичною культурою, 

спортом, туризмом. 

Значно покращилась якість підготовки учнів та збірних команд до  участі в 

обласних спартакіадах. В цьому році збірні команди Первомайського професійного 

ліцею здобули призові місця в обласних щорічних спортивних змаганнях серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів Харківської області «Спорт протягом життя» 

у таких видах: 

стрітбол – ІІ місце  

плавання –ІІІ місце 

спортивний туризм – ІІІ місце 

В інших видах змагань місця розподілились таким чином: легка атлетика – 6, міні-

футбол – 4, настільний теніс – 6, волейбол – 4. За підсумками проведення обласних 

щорічних спортивних змаганнях серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області «Спорт 

протягом життя» Первомайський професійний ліцей отримав 4 командне місце.  

Викладач фізичної культури брав участь в обласних семінарах, конференціях.  У 

ліцеї постійно вівся контроль за станом здоров`я учнів. За звітний період було проведено 

такі масові заходи: змагання з армрестлінгу, армліфтінгу, богатирські ігри, марафон з 

жиму, спортивні змагання «Козацькі розваги», «Нумо, дівчата!», футбольний, 

волейбольний та баскетбольний турніри, настільний теніс. 

В рамках Олімпійського тижня було проведено Олімпійський урок, під час якого 

учні знайомляться з історією Олімпійських ігор, досягненнями українських спортсменів 

в цій галузі; змагання з армрестлінгу, змагання з армліфтингу, змагання з настільного 
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тенісу. Викладачем фізичної культури систематично проводилась агітаційна робота щодо 

залучення учнів до занять у спортивних секціях ліцею та поза межами закладу.  

З метою залучення учнів до спорту та здорового способу життя проводились такі  

заходи: 

 змагання з армрестлінгу, армліфтінгу, богатирські ігри, марафон з жиму, 

спортивні змагання «Козацькі розваги», «Нумо, дівчата!», футбольний, 

волейбольний та баскетбольний турніри, настільний теніс; 

 проведення анонімного анкетування: «Чи вживаєте ви наркотики?»; 

 оформлення в бібліотеці виставки матеріалів, щодо протидії поширенню 

наркоманії;  

 створення в кабінетах інформаційних куточків з просвітницькими 

матеріалами для формування в учнів негативного ставлення до вживання 

наркотичних засобів та психотропних речовин;  

 проведення лекцій лікарями міської лікарні з метою профілактики поширення 

наркоманії серед підлітків;  

 проведення інформаційних лінійок з профілактики вживання тютюну, 

алкоголю, наркотиків радою самоврядування; 

 проведення тематичних батьківських зборів «Паління - шкідлива звичка»; 

 проведення лекцій сумісно з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді;  

Протягом року учні ліцею відвідували спортивні секції та гуртки.  

Основною метою виховної роботи в ліцеї на 2019/2020 навчальний рік залишається 

виконання Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

і молоді, створення умов для формування учнівської молоді як особистості і фахівця, 

розвитку їх здібностей, талантів, забезпечення якісної трудової підготовки майбутнього 

спеціаліста, формування в них трудової культури, виховання на основі національних і 

загальнолюдських цінностей. 

Основними завданнями у 2019/2020 навчальному році будуть: 

Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових 

педагогічних технологій; 
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Реалізація системного підходу до управління виховним процесом ліцею, постійне 

оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання 

особистості; 

Виконання нормативно-правових документів з питань просвітницької та 

профілактичної роботи: 

- Закон України від 18 грудня 2018 року No 2657-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» 

- Постанова КМУ від 24.02.2016 № 111 «Про затвердження Державної 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» 

- Наказ МОНУ від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 

2020 року» 

- Указ Президента України від 22 січня 2016 року № 17 «Про заходи з 

відзначення 100 – річчя подій Української революції 1917 – 1921 років» та 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 777 

«Про затвердження плану заходів з відзначення 100 – річчя подій 

Української революції 1917 – 1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 року» 

- Постанова Верховної Ради України № 2286 – VІІІ від 08.02.2018 року «Про 

відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки». 

Посилення виховної роботи щодо національно-патріотичного виховання  учнівської 

молоді  на виконання  (Наказ МОНУ № 641 від 16 червня 2015 року «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах»). 

Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до 

сучасної цивілізації, який підготовлений до життя, і чітко орієнтується в сучасних 

реаліях. 

Виховання національної свідомості та самосвідомості, забезпечення духовної 

єдності поколінь, успадкування духовних надбань нашого народу; 

Створення виховного середовища, яке формує у молоді:  
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- ціннісне ставлення до себе; 

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей; 

- ціннісне ставлення до праці; 

- ціннісне ставлення до природи; 

- ціннісне ставлення до мистецтва; 

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Виховання в учнів свідомого ставлення до здоров’я, збереження та зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я, формування засад здорового способу життя, 

впровадження основних положень здоров’я творчої педагогіки.  

Формування в учнів правової свідомості, виховання громадської відповідальності, 

культури поведінки та свідомої дисципліни; 

Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу щодо попередження 

правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів в учнівському середовищі; 

Соціальний захист учнів ліцею та учнів пільгового контингенту; 

Підвищення ролі органів учнівського самоврядування в освітньому процесі. 

Освіта і бібліотека – ці два поняття невід'ємні одне від одного. Адже бібліотеки 

навчальних закладів зорієнтовані на задоволення потреб користувачів – викладачів, 

майстрів виробничого навчання, учнів. 

Робота бібліотеки за звітний період була спрямована на: виховання в учнів 

інформаційної культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її довідковим 

фондом, надання допомоги в пошуку інформації для зростання професійної компетенції 

педагогічних кадрів; забезпечення підручниками; виховання в учнів національної  

свідомості, шанобливого ставлення до книги. 

Бібліотека ліцею  обслуговує 237 користувачів. З них:  учнів – 197, педагогічних 

працівників та працівників ліцею – 40. 

Важливою складовою діяльності бібліотеки є формування книжкового фонду, його 

комплектування, від якості якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та 

бібліографічного обслуговування читачів.  

Бібліотечний фонд нашої бібліотеки нараховує – 23517 примірників.  

Надходження за минулий рік  –523 примірника. 

Забезпечення учнів підручниками:  

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 н.р. - 47 %;  
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з предметів професійної підготовки - 65 %.  

Навчальний рік розпочався з переоформлення читацьких формулярів у зв’язку з 

переведенням учнів на наступні курси навчання та зарахування учнів першого курсу до 

ліцею. Для першокурсників були організовані екскурсії до бібліотеки, під час яких вони 

ознайомились з «Правилами користування бібліотекою» та отримали підручники.  

У бібліотеці є комп’ютер, з доступом до мережі Інтернет. Це дає змогу бібліотекарю 

та читачам знаходити потрібну інформацію, яка відсутня в фонді бібліотеки. 

 Протягом року велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Під час 

видачі літератури проводились рекомендаційні бесіди з учнями, консультації щодо вибору 

літератури біля книжкових полиць, бесіди про прочитану книгу.  

З метою максимального розкриття книжкового фонду в читальній залі постійно діють 

книжкові виставки: «З книгою ти пізнаєш безмежний світ знань», «Через книгу до 

майстерності», «Нові надходження», «У світі цікавого», «Моя професія – моє 

покликання», «Книга і професія» та інші.  

До визначних та пам’ятних дат в бібліотеці ліцею були оформлені ілюстративні  

книжкові виставки:    

 «Педагогічна спадщина В. Сухомлинського»; 

 «Не витравити з серця біль Афгану»; 

 «В безоднях космосу»; 

 «Мати – берегиня роду»; 

 «Чорні крила Чорнобиля»; 

 «Л. Українка – письменниця, яка стала символом України» та інші. 

     З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної 

інформації були проведені бібліотечні уроки:  

 «Інформаційні лабіринти сучасної бібліотеки»; 

 «Бібліотека - давня і вічно юна оселя людського розуму»; 

 «Історія книги»; 

 «Подорож до країни Словникової». 

При проведенні масових заходів використовувались різні форми і методи роботи. 

Були проведені: 

 Огляди літератури: «Природа – вічне джерело краси»; «Література як мікстура»; «В 

серцях і книгах пам’ять про війну». 
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 Інформаційний брифінг «У гармонії з собою і світом». 

 День інформації «Наша планета – колиска життя»; 

 Бліц-інформіна «Світ довкола нас»; 

 Поетичні читання «Вінок Кобзареві сплітаємо із віршів»; 

 Мовознавчий квест «Моя чудова рідна мова»; 

 Літературна подорож  «Шляхами Кобзаря»; 

 Етнографічний екскурс «Українські традиції у сучасному вимірі»; 

 Вікторина – гра «Що вам відомо про космос». 

Протягом року бібліотекар займалась комплектуванням та організацією книжкового 

фонду, вела індивідуальний та сумарний облік бібліотечного фонду; поповнювала 

картотеки газетно-журнальних статей, краєзнавчу, реєстраційну картотеку руху 

підручників та систематичний каталог. 

Провела інвентаризацію бібліотечних фондів підручників, систематизувала  

книжковий фонд за Універсальною десятковою класифікацією. 

Відповідно до листа МОНУ від 28.02.2019 № 1/9-107 «Про інструктивно-методичні 

матеріали для здійснення вибору закладами освіти проектів підручників для 6 та 11 

класів» з 12 по 22 березня 2019 року був проведений конкурсний відбір підручників для 11 

класу, відповідно для учнів, які навчаються на ІІ та ІІІ курсі. Педагогічні працівники 

загальноосвітніх предметів обрали підручники (рівень стандарту) з розподілом 5 

альтернативних підручників в порядку пріоритету та їхню кількість. 

Дані результати були оприлюднені 22 березня 2019 року на нашому сайті (протокол 

малої ПР №5 від 19.03.2019 року). 

Бібліотекар Пономаренко Л.Я. надала результати вибору проектів з кожної назви 

підручника в паперовому та електронному вигляді (excel-формат) до НМЦ ПТО 

Харківської області. 

Завданням психологічної служби Первомайського професійного ліцею є сприяння 

психічному, психофізичному і особистісному розвитку підлітків у процесі навчання. 

Конкретними завданнями психологічної служби у зв'язку із цим є такі: реалізація в 

роботі з учнями можливостей, резервів розвитку підліткового віку; розвиток 

індивідуальних особливостей підлітків їх інтересів, здібностей, відчуттів, стосунків, 

захоплень, життєвих планів тощо: створення сприятливого для розвитку особистості 

учня психологічного клімату в закладі, що визначається: організацією продуктивного 
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спілкування підлітків з дорослими та однолітками; надання своєчасної психологічної 

допомоги і підтримки як підліткам, так і їхнім батькам, педагогам, майстрам в/н. 

Проблема, над якою працює практичний психолог: «Профілактика  та недопущення 

випадків суїциду серед учнів ліцею» та «Профілактика здорового способу життя серед 

учнів ліцею». 

З метою створення оптимальних психолого-педагогічних умов для саморозвитку та 

успішної соціокультурної інтеграції учнів протягом 2018/2019 н.р. були проведені 

профілактичні заходи з учнями та їх батьками: 

лекції на тему «Роль батьків під час адаптації учнів в новому закладі освіти»; 

«Стосунки в системі «батьки-підлітки»; «Особливості періоду адаптації 

першокурсників», «Підлітковий булінг». 

бесіди «Профілактика конфліктних ситуацій та шляхи конструктивного виходу з  

конфліктів; «Психічне здоров’я підлітків: сутність, проблеми, збереження», «Роль сім’ї у 

формуванні ціннісних орієнтирів  учнівської молоді» та інші. 

круглі столи з залученням медпрацівників та спеціалістів Первомайського ЦСССДМ 

щодо здорового способу життя з питань профілактики вживання алкоголю,тютюнопаління 

та наркоманії.  

У 2019/2020 навчальному році планується робота серед учнів ліцею щодо 

профілактики конфліктів, шляхів конструктивного виходу з конфліктних ситуацій, 

недопущення проявів булінгу, моніторингове психологічне дослідження серед учнів 

щодо вивчення соціалізації учнів 1 курсу, а також продовження  психологічного 

супроводу учнів групи ризику та заходи по збереженню психічного здоров’я і 

профілактики самогубств серед учнів ліцею. 

На території ліцею розташований гуртожиток.  

У 2018/2019 навчальному році вся виховна, позаурочна і профілактична робота в 

гуртожитку Первомайського професійного ліцею проводилася згідно з планами роботи на 

навчальний рік.  

Робота в гуртожитку велась за такими напрямками: індивідуальна робота, організація 

учнівського колективу, розвиток пізнавальної діяльності, патріотичне виховання, 

ціннісно-орієнтована діяльність, превентивне виховання, формування здорового способу 

життя, моральне виховання, трудове та екологічне виховання, профорієнтаційна робота, 

робота з батьками, громадськістю, родинне виховання. 



~ 47 ~ 
 

Станом на 1 вересня 2018 року в гуртожитку мешкало 52 учня. Серед пільгових 

категорій в гуртожитку мешкають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, їх 5 осіб. Учнів, яких виховує один з батьків - 21, а з багатодітних та 

малозабезпечених сімей - 18 осіб. Мешканці знаходяться на самообслуговуванні. 

Виховний процес в гуртожитку проводить 1 вихователь. Щороку складається річний 

план виховної роботи в гуртожитку, який затверджується на серпневому засіданні 

педагогічної ради і є складовою частиною плану виховної роботи Первомайського 

професійного ліцею. Кожного місяця складалися плани виховної роботи в гуртожитку. 

За 2018/2019 н.р. в гуртожитку ліцею були проведені такі організаційні заходи: 

 збір учнів, які мешкають в гуртожитку на якому учні ознайомились з 

Правилами поведінки в гуртожитку та розкладом дня. Були обрані члени Ради 

гуртожитку.  

 засідання Ради гуртожитку - проводиться один раз на місяць, на яких 

розглядаються різні важливі питання: господарчі, дисциплінарні та 

організаційні. Ведуться протоколи цих засідань. 

     За 2018/2019 н/р в гуртожитку були проведені різноманітні заходи за напрямками: 

     патріотичне виховання: година спілкування «Бути патріотом - почесно і 

відповідально», інформаційна година «Нас надихають подвиги героїв». 

    превентивне виховання: бесіди «Шкідливі звички: міраж і дійсність», «Здоров'я або 

цигарка?», «Наркоманія - це плаха», «Велике зло та біда»; година застереження «Вороги 

юності та краси»; години відвертого спілкування: «Долі, що розбиті вщент», «Куди ведуть 

шляхи спокуси». 

   художньо-естетичне виховання: інформаційні години до свят народного календаря 

«Пресвята Богородиця»; «Покрова»; «Святий Миколай»; «Різдво, різдвяні гадання»; 

«Водохреща»; «Благослови, мати, весну зустрічати». 

національне виховання: година краєзнавства «Мій барвінковий край»; година 

спілкування «Майбутнє наше - то лиш наша справа, лиш наших рук і совісті, й ума». 

фізичне виховання полягає в залученні мешканців гуртожитку до гри у вільний час в 

волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи. Вони відвідують спортивну кімнату в 

гуртожитку, де є можливість пограти в теніс. 
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екологічне та трудове виховання втілюється в життя через розведення квітів, висів 

насіння квітів на квітниках біля гуртожитку, прибиранні прилеглої території, проведення 

санітарних днів кожного четверга місяця.  

Протягом року були проведені: пізнавальна година «Будь природі другом»; година 

спілкування  «Шукаємо вихід із сміттєвих лабіринтів»; виховна година «Дзвони 

екологічної біди». 

Правове і моральне становлення особистості: відверта розмова «Про ВІЛ-інфекції», 

«Шкідливі звички», «Вагітна у 16», правовий всеобуч «Мораль і право, право і закон – 

рушійні сили для життя громадянина», час інформаційних повідомлень «Особливості 

відповідальності неповнолітніх». 

  Профорієнтація є пріоритетним напрямком роботи Первомайського професійного 

ліцею.  

7 лютого в рамках виконання плану Первомайського професійного ліцею з 

профорієнтаційної роботи майстер виробничого навчання Ченцова О.О. відвідала 

Грушинський НВК, Ржавчицьку філію Комунального закладу «Біляївський ліцей» та 

Миронівський НВК. 

8 лютого майстер виробничого навчання Єрьоміна А.О. відвідала Комунальний 

заклад «Біляївський ліцей», Шульську філію КЗ «Біляївський ліцей» та 

Краснопавлівкаську загальноосвітню школу І-ІІІ ст. 

19 лютого викладачі ліцею  Литвін Т.В. та Блюсюк Н.Ю. відвідали Первомайську 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 та Первомайську загальноосвітню школу І-ІІІ 

ступенів №7 Первомайської міської ради Харківської області. 

20 лютого майстри виробничого навчання Луханін В.П., Цибульник Ю.О. та Орєхов 

Д.І., викладач Слюсарев Г.І., а також практичний психолог Недоріз Л.І. відвідали 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №2 та гімназію №3. 

28 лютого майстри виробничого навчання Ченцова О.О. та Єрьоміна А.О.  відвідали 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №6. 

8 травня майстри виробничого навчання Лактіонова О.М. та Ходас Ю.В. вийшли на 

вулиці міста Первомайський з профорієнтаційною агітацією. 

14 травня  викладач Первомайського професійного ліцею Литвін Т.В. відвідала КЗО 

«Біляївський ліцей». 
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16 травня майстер виробничого навчання Селезньова О.А. та викладач іноземної 

мови Коротенко Т.В. відвідали Первомайську ЗОШ І ІІІ ст. №5. 

22 травня викладач математики Урумбеглікова Т.М. та бібліотекар Пономаренко 

Л.Я. відвідали Первомайську ЗОШ І-ІІІ ст. №1. 

Під час цих заходів учні ознайомились із професіями і спеціальностями, що надає 

Первомайський професійний ліцей та отримали інформаційний матеріал. 

19 березня 2019 року Первомайський професійний ліцей взяв участь у 

профорієнтаційному заході «Ярмарок професій», яку організував Первомайський 

міськрайонний центр зайнятості. Учні груп № 38 та 22 розповідали про професії, які 

можна опанувати в нашому навчальному закладі.  

23 квітня в Первомайському професійному ліцеї відбувся День відкритих дверей. 

Двері  ліцею гостинно відчинилися перед усіма, хто хотів ближче познайомитися з 

нашим навчальним закладом. 

Цього разу учні кожної професії, за якими буде здійснюватися навчання у 2019/2020 

н.р., підготували: 

 презентації професій: «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Штукатур, 

лицювальник-плиточник», «Кухар, кондитер», «Тракторист-машиніст с/г 

виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій 

автотранспортних засобів»; 

 флешмоб переможців обласного конкурсу художньої самодіяльності; 

 виставку технічної творчості; 

 екскурсію по навчальному закладу, майстерням та лабораторіям. 

Крім того, гостей навчального закладу організатори заходу пригостили смачною 

випічкою, яку приготували учні та майстри виробничого навчання з професії «Кухар, 

кондитер». 

Для учнів ліцею також проводиться профорієнтація.  

16 січня Первомайський професійний ліцей з профорієнтаційною роботою відвідали  

представники Київського університету культури. З учнями випускних груп проведено 

бесіду щодо вступної кампанії університету. Було презентовано  факультет готельно-

ресторанного бізнесу, оговорено умови вступу до закладу. 

11 лютого Первомайський професійний ліцей з профорієнтаційною роботою 

відвідали представники Харківського державного професійно-педагогічного коледжу ім. 
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В.І. Вернадського. З учнями випускних груп проведено бесіду щодо вступної кампанії на 

2019 рік. 

13 лютого Первомайський професійний ліцей з профорієнтаційною роботою 

відвідали представники Харківського державного університету харчування та торгівлі. 

16 лютого учні випускних груп Первомайського професійного ліцею в рамках 

проведення профорієнтаційної роботи відвідали  Київський національний університет 

культури і мистецтв (КНУКіМ). 

14 березня учні випускних груп Первомайського професійного ліцею в рамках 

проведення профорієнтаційної роботи відвідали Харківський державний професійно-

педагогічний коледж імені В.І. Вернадського. 

26-27 березня Первомайський професійний ліцей з профорієнтаційною роботою 

відвідали представники Первомайської виправної колонії № 117, які презентували 

академію ДПтС. 

05 квітня Первомайський професійний ліцей в рамках проведення спільного проекту 

планового завдання щодо відбору кандидатів до вступу у вищі військові навчальні 

заклади (ВВНЗ) та військові коледжі сержантського (старшинського) складу (ВКСС) з 

профорієнтаційною роботою відвідали представники ОМВК 

Адміністрація широко залучає до висвітлення подій у закладі місцеві ЗМІ, а також 

рекламує у засобах масової інформації власні освітні послуги. Крім того, для 

ефективного проведення профорієнтаційної роботи серед школярів міста та районів у 

2018/2019 навчальному році за загальноосвітніми школами та класами були закріплені 

педагогічні працівники.  

На сьогоднішній день працівниками ліцею налагоджені партнерські відносини з 

усіма навчальним закладами міста та району. Під час неодноразового відвідування 

загальноосвітніх навчальних закладів, зустрічей з класними керівниками 9 та 11 класів, 

виступів на батьківських зборах, особистих бесід з випускниками вивчався контингент 

учнів, їх інтерес до запропонованих їм професій. 

Протягом червня працівники ліцею кожного дня виходили на вулиці міста з 

рекламною продукцією для профорієнтації. 
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Завдання на новий 2019/2020 навчальний рік 

У роботі з учнями:  

 створити позитивні психолого-педагогічні умови для оптимізації творчих 

можливостей кожного учня;  

 сприяти свідомому професійному самовизначенню учнів ліцею; 

 реалізовувати основні положення особистісно-орієнтованого підходу до навчання та 

виховання;  

 здійснювати ретельну індивідуальну підготовку учнів до участі у  Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах.  

У роботі з батьками:  

 пошук наступності у вихованні дитини, родинних талантів, обмін досвідом 

сімейного виховання;  

 допомога батьківської громади у здійсненні профорієнтаційної роботи.  

У роботі МК та ТГ:  

 цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня 

навчальних досягнень учнів з усіх предметів;  

 робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості педагога 

та учня, самореалізації творчої особистості;  

 розробка та впровадження нових педагогічних технологій, підручників, навчальних 

посібників;  

 врахування викладачами та майстрами в/н принципів диференціації та 

індивідуалізації, психолого-педагогічних особливостей учнів. 

У роботі адміністрації:   

 наближення освітнього процесу до європейських стандартів;  

 управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього 

моніторингу;  

 стимулювання новаторства та підтримка ініціативи педагогічних працівників;  

 розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та 

педагогічного колективів;  

 реалізація системи внутрішньоліцейного контролю на основі управлінських рішень;  

 забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;  

 дотримання санітарно-гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування 

учнів, працівників ліцею;  

 створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників ліцею.   



~ 52 ~ 
 

У навчально-виробничій роботі: 

 здійснювати підготовку  кваліфікованих робітників відповідно до законодавства   

питань освіти та СП(ПТ)О; 

 продовжувати  роботу  щодо    підвищення    якості  теоретичної  та  професійно-

практичної підготовки учнів; 

 продовжувати  роботу  із  соціальними  партнерами  та  розширювати    мережу  

 соціального партнерства; 

 забезпечити ефективну організацію, проведення та контроль навчального, 

виробничого процесу, виробничого навчання та виробничої практики на 

підприємствах; 

 забезпечити учнів випускних груп трьохсторонніми договорами про надання освітніх 

послуг у сфері ПТО між  замовником  робітничих  кадрів,  фізичною  особою  та  

професійним закладом освіти; 

 забезпечити  контроль  щодо  закріплення  випускників  2018  року  на  першому 

робочому місці; 

 сприяти забезпеченню 100% зайнятості випускників 2019 року у відповідності до 

присвоєних кваліфікаційних рівнів професій; 

 забезпечити своєчасну підготовку плануючої документації теоретичної підготовки та 

комплектів  навчально-методичної документації  з професійно-практичної 

підготовки; 

 розробити завдання та скласти графіки консультацій роботи з учнями, які мають 

заборгованості за новий навчальний рік; 

 продовжити роботу по укріпленню матеріально-технічної бази майстерень, 

лабораторій, кабінетів. 

У виховній роботі:  

 підвищення рівня участі учнів у виховних заходах ліцею, міста;  

 розвиток  в  учнів духовності,  патріотизму,  виховання  його  на  українських 

традиціях;  

 активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, ради  

самоврядування,  формування  громадянських  і  конституційних обов’язків, поваги 

до держаних символів України, національної ідеї;  

 робота  з  профілактики  дитячої  злочинності,  безпритульності  та правопорушень; 

 створення комплексу інтелектуальних, творчих і мотиваційних факторів у розвитку 

деонтологічної культури майбутнього ліцею. 


