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Робота ліцею протягом 2017-2020 років планувалась і проводилась з 

вимогами Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», 

обласної програми розвитку освіти враховуючи специфіку галузі та можливості о 

закладу освіти. 

Головним завданням ліцею є підготовка кваліфікованих робітників, 

конкурентоздатних на ринку праці. 

Для професійно-технічної освіти сьогодення визначило три основних 

завдання: 

- забезпечення можливості реалізації конституційного права на отримання 

професійної кваліфікації відповідно до покликання і здібностей учнів; 

- задоволення потреб економіки у кваліфікованих та конкурентоспроможних 

робітниках; 

- сприяння зайнятості населення у ринкових умовах. 

Як директор ліцею у своїй діяльності, в звітній період, я керувалася Статутом 

ліцею, колективним договором, контрактом директора Первомайського 

професійного ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що 

регламентують роботу керівника закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти. 

В звітний період самостійно, у межах повноважень, установлених 

законодавством, Статутом Первомайського професійного ліцею та контрактом, 

вирішувала всі питання поточного керівництва діяльністю закладу освіти, а саме: 

Затверджувала в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і 

чисельність працівників ліцею, яка станом на 01.01.2020 становить 59 чоловік. 

Видавала у межах своєї компетенції накази, розпорядження, які є 

обов’язковими для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами 

закладу освіти. 

Представляла Первомайський професійний ліцей у державних органах, 

установах, підприємствах України. 

Розпоряджалась коштами ліцею в межах кошторису доходів і видатків 

закладу освіти відповідно до чинного законодавства. 

Формування контингенту учнів в ліцеї здійснюється відповідно до обсягів 

регіонального замовлення, договорів про надання освітніх послуг у сфері 

професійно-технічної освіти між замовником робітничих кадрів та закладом 

професійної, професійно-технічної освіти, наявних ліцензій та згідно з діючими 

Правилами прийому до Первомайського професійного ліцею. 

В ліцеї організована та проводиться робота зі збереження учнівського 

контингенту, підтримуються тісні зв’язки з батьками учнів, соціальними 

службами, однак є відраховані учні. Основною причиною вибуття з ліцею є 



переведення учнів до інших навчальних закладів або зміна місця проживання 

сім’ї. 

Для забезпечення проведення освітнього процесу в ліцеї складається план 

роботи на навчальний рік, який включає в себе розділи: 

- теоретична підготовка; 

- професійно-практична підготовка; 

- виховна робота; 

- фізична підготовка; 

- контроль за організацією навчально-виробничого процесу; 

- методична робота; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- охорона праці; 

- удосконалення навчально-матеріальної бази; 

- професійно-орієнтаційна робота; 

- фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність. 

Аналізуючи виконання розділів плану слід зазначити, що в них розглянуті всі 

найважливіші питання життєдіяльності колективу. В основному всі розділи плану 

виконуються. 

Перед початком кожного навчального року розробляється пакет плануючої 

документації за професіями, який погоджується з Науково-методичним центром 

професійно-технічної освіти Харківської області та затверджується 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Для цього кожний рік переглядаються та оновлюються навчальні плани та 

програми, які ґрунтуються на вимогах Типової базисної структури та Державних 

стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Наша мета – підготовка висококваліфікованих спеціалістів, виховання нового 

типу молодого фахівця, який би різнився не тільки широкими професійними 

здібностями але став прикладом наслідування з моральних, етичних, виховних, 

патріотичних засад – для інших молодих людей, рекламою підприємства де він 

працює. 

І. Теоретична та професійно-практична підготовка 

Протягом 2017-2020 років дирекція ліцею координувала теоретичну та 

професійно-практичну підготовку учнів, спрямовуючи роботу педагогічного 

колективу на пріоритетні напрями розвитку освіти. 

Щороку в листопаді та грудні проходять Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика та Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської 

та студентської молоді серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти у Харківській області. 



Для визначення учасників обласних конкурсів в ліцеї проводяться І етапи 

Міжнародних конкурсу з української мови імені Петра Яцика та мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. 

За результатами проведення ІІІ (обласного) етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області 

учні нашого ліцею показали наступні результати: 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

курс місце курс місце курс місце 

ІІ 32 ІІ 10 - - 

ІІІ 27 - - ІІІ 10 

 

За результатами проведення ІІ (обласного) етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області учні нашого ліцею показали наступні 

результати: 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

курс місце курс місце курс місце 

І 5 І 7 І 4 

ІІ 10 ІІ 22 ІІ 25 

ІІІ 10 ІІІ 26 ІІІ 12 

 

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 з 

метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в 

ліцеї проводиться І етап конкурсів фахової майстерності за професіями. 
 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кухар, кондитер І місце: Лакуста 

Яна, №32, 

ІІ місце: Заяць 

Поліна, №22,  

ІІІ місце: Жилінська 

Ольга, №32 

І місце: Яреско 

Влада, №32, 

ІІ місце: Заяць 

Поліна, №32,  

ІІІ місце: Макарова 

Єлизавета №12 

І місце: Макарова 

Єлизавета, №22, 

ІІ місце: Хохлов 

Єгор, №12,  

ІІІ місце: Лейба 

Марина, №22 

Електрогазозварник І місце: Різник Олег, 

№38 

ІІ місце: Ісаєнко 

Артем, №38 

ІІІ місце: Петренко 

Богдан, №28 

І місце: Момот 

Кирило, №38 

ІІ місце: Сітников 

Микита, №28 

ІІІ місце: Єгоров 

Євгеній, №28 

І місце: Троїцький 

Ілля, №28 

ІІ місце: Соколов 

Костянтин, №28 

ІІІ місце: 

Погрецький 

Владислав, №28 



Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва категорії 

"A1", "A2", слюсар з 

ремонту 

сільськогосподарських 

машин та 

устаткування 

І місце: Гаража 

Антон, №35 

ІІ місце: Черкашин 

Олександр, №35 

ІІІ місце: 

Шаповалов 

Олександр, №25 

І місце: Фомичов 

Олег, №35 

ІІ місце: Шаповалов 

Олександр, №35 

ІІІ місце: Рабош 

Руслан, №35 

01.04.2020 

перенесено на 

період 

карантину 

Офісний службовець І місце: Кур’янова 

Марія, №43 

ІІ місце: Рожкова 

Аліна, №43 

ІІІ місце: Красатюк 

Костянтин, №43 

І місце: Чистова 

Єлизавета, №43 

ІІ місце: Балашов 

Віктор, №43 

ІІІ місце: Троїцька 

Ксенія, №43 

І місце: 

Лопушинська 

Олена, №43 

ІІ місце: Дегтяр Єва, 

№43 

ІІІ місце: Корягіна 

Альона, №43 

Штукатур   І місце: 

Королевський 

Павло, №16 

ІІ місце: Чуніхін 

Сергій, №16 

ІІІ місце: Костащук 

Артем, №16 

 

Переможці І етапу конкурсу фахової майстерності серед учнів 

Первомайського професійного ліцею приймали участь у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед ЗП(ПТ)О Харківської 

області та показали наступні результати: 
 

Професія 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Електрогазозварник 4 місце: Різник 

Олег, №38 - перенесено на 

період карантину 
Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва категорії 

"A1", "А2", слюсар з 

ремонту 

сільськогосподарських 

машин та 

устаткування 

- 7 місце: Фомичов 

Олег, №35 - 

Кухар, кондитер - 17 місце: Яреско 

Влада, №32 
- 

 

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 Міністерства освіти і науки 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 31.12.1998 №201/469) та 

графіку проведення державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп, 

затвердженого наказом директора Первомайського професійного ліцею. 

Підсумки проведення ДКА в Первомайському професійному ліцеї 

у 2017/2018 навчальному році 

Рівні НДУ 

I II III IV 

Якість 

знань Назва професії 

Н
о

м
ер

 
г
р

у
п

и
 

К
-с

т
ь

 
у

ч
н

ів
 

к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

5122 Кухар; 

7412 Кондитер 
32 28 1 1% 9 9% 10 11% 8 8% 18 19% 

8331 Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва; 

7233 Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування; 

8322 Водій 

автотранспортних засобів 

35 24 2 2% 9 9% 13 14% 0 0 13 14% 

7212 Електрогазозварник; 

7212 Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

машинах 

38 23 1 1% 7 7% 13 14% 2 2% 15 16% 

4121 Офісний службовець 

(бухгалтерія) 
43 20 1 1% 5 5% 10 11% 4 4% 14 15% 

  ВСЬОГО: 95 5 5% 30 30% 46 50% 14 15% 60 64% 

 

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 

Рівні НДУ 

I II III IV 

Якість 

знань Назва професії 

Н
о

м
ер

 
г
р

у
п

и
 

К
-с

т
ь

 
у

ч
н

ів
 

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 

сільськогосподарського 

виробництва; 

7233 Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

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 

(дові

дка) 

1% 24 31% 44 57% 8 11% 52 68% 

 

Згідно результатів 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 28 27 1 - + 

35 24 22 2 - + 

38 23 12 11 - + 

43 20 - 1 19 - 

 95 61(64%) 15(16%) 19(20%) 71(74%) 

 

В 2019/2020 навчальному році в Первомайському професійному ліцеї 

планується випуск 4 груп (78) учнів за професіями: 

- Кухар, кондитер – 28 учнів;  

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії "А1", 

"А2"); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій 

автотранспортних засобів (категорії "С")» – 20 учнів; 



- Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних 

машинах – 15 учнів; 

- Офісний службовець (бухгалтерія) – 15 учнів. 

В Первомайському професійному ліцеї щорічно проводиться державна 

підсумкова атестація.  

В 2017/2018 навчальному році в державній підсумковій атестації взяли 

участь 75 учнів ІІІ курсу та 29 учнів ІІ курсу. 

Узагальнена інформація щодо проведення ДПА в 2017/2018 н.р. 

Кількість учнів (%), які отримали оцінки 
Назва 

предмета 1-3 

бали 
% 

4-6 

балів 
% 

7-9 

балів 
% 

10-12 

балів 
% 

Виконавець 

Українська 

мова 
47 63% 22 29% 6 8% 0 0% 

Викладач української 

мови та літератури 

Довганич Н.О. 

Історія 

України 
8 17% 11 23,5% 28 59,5% 0 0% 

Викладач історії 
Блюсюк Н.Ю. 

Фізика 13 28% 18 3%8 15 32% 1 2% 
Викладач фізики 
Лук’янчикова О.В. 

Хімія 0 0% 9 31% 14 48% 6 21% 
Викладач хімії 

Єрмакова К.І. 

 

Аналіз якісних показників державної підсумкової атестації свідчить про те, 

що найбільш високі результати показали учні з хімії – 21% високого рівня 

навчальних досягнень; з фізики – 2% високого рівня. Найнижчі результати 

отримали учні з української мови та літератури – 63% початкового рівня. 

 

В 2018/2019 навчальному році державну підсумкову атестацію склали 87 

учнів ІІ-ІІІ курсу, з наступних предметів: хімія, фізика, українська мова, історія 

України, математика. 

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

Кількість учнів (%), які отримали оцінки 
Назва 

предмета 1-3 

бали 
% 

4-6 

балів 
% 

7-9 

балів 
% 

10-12 

балів 
% 

Виконавець 

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%  



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 літератури – 67% початкового рівня. 

В 2019/2020 навчальному році в Первомайському професійному ліцеї 

державну підсумкову атестацію в формі ЗНО будуть складати 63 учня з 

предметів: хімія, фізика, українська мова, історія України, математика. 

Підвищення творчого потенціалу учнівської молоді, упровадження 

компетентнісно орієнтованого навчання, інноваційних методів і технологій, 

активізація навчальної активності учнів є пріоритетними напрямами педагогічної 

діяльності в нашому закладі освіти. Досягається це через проведення перевірних 

контрольних робіт, участі в конкурсах, олімпіадах та моніторингу навчальних 

досягнень учнів, що безумовно впливає на розвиток обдарованої молоді. 

Щороку з метою проведення моніторингу рівня навчальних досягнень учнів з 

базових предметів загальноосвітньої підготовки, створення умов для його 

підвищення, організації відповідної аналітико-прогностичної роботи в 

Первомайському професійному ліцеї проводяться обласні перевірні контрольні 

роботи. 

В 2017/2018 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

85% учнів І курсу навчальних груп №12, №15, №18. 

Підсумки контрольних робіт показали: 
 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-сть 

учнів 
високий достатній середній 

почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

Не 

писало 

учнів 

високий 

предмет «Хімія» 

№12,  №15,  №18 57 - 2 43 12 79% 4% 9 

предмет «Українська мова та література» 

№12,  №15,  №18 54 3 19 23 9 83% 41% 13 

предмет «Алгебра» 

№12,  №15,  №18 57 - 9 45 3 93% 16% 9 

предмет «Геометрія» 

№12,  №15,  №18 57 - 7 41 9 82% 12% 9 

предмет «Фізика» 

№12,  №15,  №18 59 - 3 38 18 69% 5% 10 

 

Найкраще впоралися з контрольною роботою учні з української мови та 

літератури. Якість знань з цього предмета складає 41%. Найгірше написали 

контрольну роботу учні з хімії та фізики. Якість знань з цих предметів складає 4% 

та 5% відповідно. 



Моніторинг вхідного діагностування (%) учнів І курсу 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2017/2018 н.р. 

 
 

В 2018/2019 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

82% учнів І курсу навчальних груп №12, №15, №18. 

Підсумки контрольних робіт показали: 
 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-сть 

учнів 
високий достатній середній 

почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

Не 

писало 

учнів 

високий 

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% 16% 6 

Моніторинг вхідного діагностування (%) учнів І курсу 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 н.р. 

 



В 2019/2020 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

86% учнів І курсу навчальних груп №12, №15, №16. 

Підсумки контрольних робіт показали: 
 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-сть 

учнів 
високий достатній середній 

почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

Не 

писало 

учнів 

високий 

предмет «Хімія» 

№12,  №15,  №16 67 - 4 21 42 37% 6% 5 

предмет «Українська мова та література» 

№12,  №15,  №16 58 2 5 29 22 62% 12% 14 

предмет «Алгебра» 

№12,  №15,  №16 61 - 6 19 36 41% 10% 11 

предмет «Геометрія» 

№12,  №15,  №16 61 - 11 32 18 67% 18% 11 

предмет «Фізика» 

№12,  №15,  №16 64 1 6 44 13 80% 11% 10 

 

Моніторинг вхідного діагностування (%) учнів І курсу 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2019/2020 н.р. 
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Найкраще впоралися з контрольною роботи учні з математики. Якість знань з 

цього предмета складає 18%. Найнижчий якісний показник з хімії – 6%. 

Аналіз результатів перевірних контрольних робіт, свідчить, що середній 

показник успішності засвоєння учнями шкільної програми з базових 

загальноосвітніх предметів складає 54,4%, а якісний показник – 11,4%. 



З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів з базових предметів 

загальноосвітньої підготовки, створення умов для його підвищення, організації 

відповідної аналітико-прогностичної роботи згідно розкладу проведення 

вихідного діагностування в Первомайському професійному ліцеї щороку 

проводяться обласні перевірні контрольні роботи з учнями ІІ та ІІІ курсу. 

2017/2018 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

87% учнів. 

За підсумками вихідного діагностування: 
 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-сть 

учнів 
високий достатній середній 

почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

Не 

писало 

учнів 

високий 

предмет «Хімія» 

№22,  №25,  №28 51 - 27 20 4 92% 53% - 

предмет «Українська мова та література» 

№35,  №38 46 - 4 40 2 96% 7% - 

предмет «Алгебра і початки аналізу» 

№35,  №38 43 - 6 30 7 84% 14% - 

предмет «Геометрія» 

№35,  №38 37 - 8 26 3 92% 22% - 

предмет «Фізика» 

№35,  №38 40 - 18 17 5 88% 45% - 

 

Моніторинг вихідного діагностування (%) учнів ІІ та ІІІ курсів 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2017/2018 н.р. 

 
 

 

В 2018/2019 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

86% учнів. 

 

 

 

 



За підсумками вихідного діагностування: 
 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-сть 

учнів 
високий достатній середній 

почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

Не 

писало 

учнів 

високий 

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 

 

Моніторинг вихідного діагностування (%) учнів ІІ та ІІІ курсів 

з предметів загальноосвітньої підготовки у 2018/2019 н.р. 

 

 

В 2019/2020 навчальному році в написанні контрольної роботи взяли участь 

86% учнів. Підсумки не відомі у зв’язку з карантином. 

З метою створення умов для підвищення якості професійної підготовки, 

виявлення рівня навчальних досягнень учнів, організації аналітико-прогностичної 

роботи щороку в закладі освіти проводяться обласні перевірні контрольні роботи 

з учнями І-ІІІ курсів. 

В 2017/2018 навчальному році в написанні перевірних робіт взяли участь 

89,5% учнів. 
 

 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-cть 

учнів високий достатній середній 
почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

предмет «Охорона праці» 

№12,  №15,  №18,  №43 81 9 46 25 1 99% 67,5% 

предмет «Технологія приготування їжі з основами товарознавства» 

№32 27 8 7 12 - 100% 56% 

предмет «Трактори» 

№35 22 2 18 2 - 100% 91% 



Моніторинг обласних перевірних контрольних робіт з предметів 

професійно-теоретичної підготовки учнів ІІІ курсу в 2017/2018 н.р. 

 
 

 

В 2018/2019 навчальному році в написанні перевірних робіт взяли участь 

92% учнів. 

Результати контрольних робіт показали: 

 

Моніторинг обласних перевірних контрольних робіт з предметів 

професійно-теоретичної підготовки учнів ІІІ курсу у 2018/2019 н.р. 

 

Рівень навчальних досягнень 
Група 

К-cть 

учнів високий достатній середній 
почат-

ковий 

% 

успішності 

% 

якості 

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% 



В 2019/2020 навчальному році обласні контрольні роботи з учнями 

випускних груп проведені із використанням Google-форм. 

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, з метою створення належних умов для виявлення й 

підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів в Первомайському 

професійному ліцеї щорічно проводиться І етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів загальноосвітнього циклу. 

В 2017/2018 навчальному році у І етапі взяли участь 150 учнів І-ІІІ курсу. 

Переможці прийняли участь в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

олімпіад. Учнями Первомайського професійного ліцею були отримані наступні 

результати. Командна сума балів –163,8, або 25,6% від максимально можливого. 

Моніторинг участі учнів Первомайського професійного ліцею 

в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із предметів загальноосвітньої підготовки у 2017/2018 н.р. 

(згідно наказу ДНО ХОДА від 12.03.2018 №54 «Про підсумки ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти Харківської області у 2017/2018 навчальному році») 

 

 

 

Максимальна сума балів: 640. 

Командна сума балів: 189; відсоток від максимального можливого балу – 

29,53%. 

Рейтингове місце: 26. 



В 2018/2019 навчальному році переможцями І етапу стали 72 учня (67%). 

Перші місця отримали 21 учень, другі місця – 24 учня, треті місця – 7 учнів. 

Переможці прийняли участь в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських 

олімпіад. Учнями Первомайського професійного ліцею були отримані наступні 

результати. 

Командна сума балів склала – 203,35, відсоток від максимального 

можливого балу – 34,76%. 

Моніторинг участі учнів Первомайського професійного ліцею 

в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із предметів загальноосвітньої підготовки 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.) 

 

 
 

В 2019/2020 навчальному році у І етапі взяли участь 110 учнів І-ІІІ курсів. 

Переможці прийняли участь в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад. 

Учнями Первомайського професійного ліцею були отримані наступні результати. 

Командна сума балів – 217,3; відсоток від максимального можливого балу – 

37,46%; місце – 19. 
 

Предмет Сума балів Рейтинг 

Фізика 51 бал 3 місце 

Історія 23 бали 5 місце 

Інформатика 51 бал 12 місце 

Українська мова та література 30,5 балів 13 місце 

Математика 18,25 балів 21 місце 

Англійська мова 39 балів 21 місце 

Хімія 1,5 бали 22 місце 

Біологія 3 бали 23 місце 



Обласні олімпіади з предметів професійної підготовки є складовою частиною 

моніторингу якості професійної підготовки учнів у системі ПТО.  

У 2017/2018 навчальному році НМЦ ПТО у Харківський області було 

організовано і проведено більше 15 виставок-оглядів творчих робіт педагогів та 

учнів ЗП(ПТ)О. 

Найбільш масштабними були: 

- виставка-огляд дидактичних та методичних матеріалів викладачів 

загальноосвітньої підготовки на тему: «Творча співпраця учасників 

навчально-виховного процесу як умова підвищення якості підготовки 

сучасного кваліфікованого робітника у 2017/2018 навчальному році»»; 

- виставка-огляд дидактичних матеріалів та творчих робіт педагогічних 

працівників ПТП та ППП на тему: «Сучасне інформаційно-методичне 

забезпечення предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки»; 

- виставка-огляд інформаційно-методичних матеріалів викладачів ЗП(ПТ)О з 

предмета «Охорона праці» за темою «Інноваційні підходи до організації 

навчального процесу. Розвиток критичного мислення учнів на уроках 

предмета «Охорона праці»; 

- обласний огляд психологічної служби закладів ЗП(ПТ)О Харківської області 

у 2017/2018 н.р. 

Команда наших педагогічних працівників приймала участь у всіх вище 

перелічених Конкурсах. 

Результати наступні: 

Моніторинг 

участі педагогічних працівників загальноосвітньої підготовки 

Первомайського професійного ліцею у виставці-огляді 

дидактичних та методичних матеріалів на тему: 

«Творча співпраця учасників навчально-виховного процесу 

як умова підвищення якості підготовки сучасного кваліфікованого 

робітника у 2017/2018 навчальному році» 

(згідно наказу НМЦ ПТО у Харківській області від 19.03.2018 №32) 

 



Максимальна сума балів: 305. 

Командна сума балів: 224,2; відсоток від максимального можливого балу – 

73,5%. 

Рейтингове місце: 4. 

Наші викладачі показали високий рівень наукової і теоретичної підготовки, 

уміння творчо мислити, застосовувати свої знання на практиці. 

Моніторинг 

участі педагогічних працівників професійно-теоретичної підготовки 

Первомайського професійного ліцею у виставці-огляді 

дидактичних та методичних матеріалів на тему: 

«Сучасне інформаційно-методичне забезпечення предметів професійно-

теоретичної та професійно-практичної підготовки» 

В даній номінації взяли участь 10 закладів 

 
 

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 Дмитро 

ОРЄХОВ посів 8 місце в загальному рейтингу. 

Протягом січня-березня проходила вставка-огляд дидактичних та 

методичних матеріалів викладачів загальноосвітньої підготовки на тему: 



«Формування ключових компетентностей – запорука конкурентоспроможності 

сучасного кваліфікованого робітника». 

У 2018/2019 навчальному році, було проведено щорічну обласну виставку-

огляд методичних матеріалів викладачів за темою «Формування ключових 

компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого 

робітника» у двох номінаціях: методична розробка уроку або методична розробка 

виховного заходу. 

У номінації «Методична розробка уроку» взяли участь 27 викладачів 

ЗП(ПТ)О. 

Відповідно до рішення організаційного комітету та враховуючи результати 

взаємоперевірки методичних матеріалів викладачів ЗП(ПТ)О викладач 

інформатики Тетяна ЛИТВІН посіла 9 місце (67,9 балів із 85). 

Також була проведена виставка-огляд на тему «Сучасне інформаційно-

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

за декількома номінаціями. Наш заклад освіти приймав участь в номінації 

сільськогосподарського профілю за професією «Тракторист-машиніст 

професійної (професійно-технічної) освіти». 

За рішенням експертної групи Огляду були затверджені наступні результати: 
 

Методична розробка Викладач/ 

Майстер в/н 

Макс. сума 

балів 

Сума 

балів 

Рейтинг 

Урок теоретичного навчання 100 84 4 

Урок виробничого навчання 

Володимир 

ЛУХАНІН 125 104,5 1 

 

У 2019/2020 навчальному році викладач фізики Олена ЛУК`ЯНЧИКОВА 

взяла участь у виставці-огляді методичних матеріалів викладачів предметів 

загальноосвітньої підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

(номінація методична розробка уроку), яка проводиться у ході ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за темою: «Формування ключових 

компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого 

робітника». 

Всього у виставці-огляді взяли участь викладачі 31(100%) ЗП(ПТ)О 

Харківської області, де надається повна загальна середня освіта: у номінації 

«Методична розробка уроку» – 26 викладачів із 24 ЗП(ПТ)О. 

Кращі результати у номінації «Методична розробка уроку» за темою: 

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів. 

Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія 

зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля» продемонструвала Олена 

ЛУК`ЯНЧИКОВА, викладач Первомайського професійного ліцею. 



Відповідно до рішення організаційного комітету та результатів 

взаємоперевірки викладач посіла 1 місце, набравши 75,88 бала із 85 максимально 

можливих. 

На виконання наказів НМЦ ПТО у Харківській області від 17.09.2019 №85/1 

«Про проведення обласного огляду бібліотечної роботи ЗП(ПТ)О Харківської 

області у 2019/2020 навчальному році» та від 06.12.2019 №116 «Про підсумки 

обласного огляду бібліотечної роботи закладів професійної (професійно-

технічної) освіти Харківської області у 2019/2020 навчальному році» бібліотекар 

Пономаренко Л.Я. взяла участь в огляді та посіла 12 місце (19,4 бали) із 32 

учасників 

ІІ. Виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників 

Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за державними 

стандартами ПТО з відповідних професій. Кількість учнів, які вступають до 

ліцею, із-за демографічної кризи зменшується, а від цього залежить педагогічне 

навантаження, штатні одиниці, фінансування ліцею. 

Державне замовлення: 

 

Слід пам’ятати, що збереження контингенту учнів-це життя нашого 

колективу. Тому робота з профорієнтації повинна і надалі проводитись системно, 

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

професія та середня освіта. 

Контрольні показники державного замовлення формуються за результатами 

вивчення регіонального ринку праці відповідно до угод про надання освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної освіти, укладених з підприємствами, 

установами, організаціями. 

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку ліцею з 

навчальними закладами міста, районів з метою подальшого вибору професії та 

навчання у 2021 році. Педагогічними працівниками систематично проводяться 

зустрічі з учнями випускних класів шкіл, традиційно в ліцеї проводиться День 

відкритих дверей. 

Навчальний рік Заплановано Виконано Відсоток Кількість 

груп 

2017/2018 110 91 83 4 

2018/2019 105 88 84 4 

2019/2020 105 89 85 4 



Первомайський професійний ліцей бере участь у традиційному масовому 

заході «Ярмарок професій», який організовує Первомайський районний центр 

зайнятості разом з районним та міським центрами соціальної служби для сім’ї, 

дітей та молоді. 

IІІ. Працевлаштування випускників 

В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників 

через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування 

випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-

кваліфікаційного рівня. 

За звітній період працевлаштування випускників ліцею склало майже 100%. 

Підтвердження від підприємств та організацій про працевлаштування випускників 

або їх подальше навчання надано. 
 

Навчальний 

рік 

Кількість 

учнів 

Дипломи Дипломи з 

відзнакою 

Свідоцтво Довідки Атестати 

2017/2018 95 83 7 4 1 74 

2018/2019 77 70 6 - 1 57 

2019/2020 78 69 9 - - 48 

ІV. Виховна робота 

Виховна робота в закладі освіти протягом звітного періоду проводилась 

відповідно до річного плану роботи. 

Педагогічний колектив працював над створенням умов для формування 

учнівської молоді як особистості і фахівця, розвитком їх здібностей, талантів, 

забезпеченням якісної трудової підготовки майбутнього спеціаліста, 

формуванням в них трудової культури, вихованням патріота України на основі 

національних і загальнолюдських цінностей. 

Згідно графіку в ліцеї були проведені такі виховні заходи: 

відкриті виховні години: «Безсмертна сила людського духу», «Права 

дитини», «Я люблю Україну», «Рідний край», «Поняття гріха», «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі СНІД», «Природа наш дім – бережімо його», «Прийди 

до серця Україно, благослови добром мене!», «Статеве виховання підлітків». 

«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». 

За цей період систематично проводились засідання Штабу профілактики, на 

яких розглядались питання щодо удосконалення виховної та профілактичної 

роботи. 

Проводилась щоденна робота ”Єдина система обліку відвідування, боротьби 

з прогулами та порушенням поведінки”. Протягом року були проведені зустрічі з 

працівниками міліції, юстиції, Дні правових знань та місячник «Я і мої права», 

торгівлі людьми та інші правові заходи. В бібліотеці ліцею оформлена постійно 

діяча виставка з пропаганди правової культури. 

До правоосвітницької роботи залучаються фахівці у галузі права.  

Первомайського МРВ ФДУ «Центр пробації» в Харківській області, лекції 

«Види відповідальності підлітків», «Відповідальність підлітків», профілактичні 

заходи «Профілактика злочинності та корупції серед неповнолітніх»; бюро 

безоплатної правової допомоги, лекція «Несення відповідальності підлітків»; 

Первомайського міськрайонного центру щодо прав людини при 

працевлаштуванні, Харківського благодійного фонду «Благо» на тему прав 

людини; ювенальної превенції Первомайського відділу поліції, лекції «Як не 

стати жертвою булінгу», «Профілактика булінгу серед підлітків». 

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», конкурс рефератів, організовано 

правові дебати «Знати сьогодні, щоб жити завтра», виховні години «Людина і 

закон», «Я маю право…», «Чи знаю я закон?», семінар на тему «Право і мораль», 

всеукраїнський урок на тему «Конвенція ООН про права дитини. Закон і 

реальність». 

Учні ліцею беруть участь у багатьох творчих та виховних заходах міста та 

району, а саме: 

- мітингу пам’яті до Дня визволення Первомайщини; 

- мітінгу-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 професійних (професійно-

технічних) навчальних закладів Харківської області під девізом «Творчість 

об’єднує і надихає». 

Дипломом Харківської обласної громадської організації «Ветерани та 

інваліди локальних війн» нагороджена Єлизавета МАКАРОВА за ІІ місце у 2-му 

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



Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної 

творчості нагороджена Єлизавета ЧИСТОВА за ІІ місце у вікторині «Правовий 

світогляд» в рамках реалізації загальнонаціонального правопросвітницького 

проекту Міністерства юстиції «Я маю право!». 

Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної 

творчості нагороджена Єлизавета МАКАРОВА за ІІ місце у вікторині (конкурсі 

рефератів) з популяризації французької мови. 

Дипломом Харківського державного будинку художньої та технічної 

творчості нагороджена Анастасія СМОЛІНА за ІІ місце в обласному конкурсі 

серед закладів професійної (професійно-технічної освіти) на кращий краєзнавчий 

проект «Моя земля – земля моїх батьків» в номінації «Наші земляки». 

Диплом Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

Харківській області Єлизаветі ЧИСТОВІЙ за ІІІ місце в обласному фестивалі-

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

Згідно плану щопонеділка проводились тематичні лінійки, які були 

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

також профілактичним питанням. 

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: 

- 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; 

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. 

V. Методична робота 

Єдина науково-методична проблема Первомайського професійного ліцею – 

«Формування ключових компетентностей учнів з метою розвитку 

конкурентоспроможної особистості», над якою педагогічний колектив працює 

вже другий рік. 

Згідно єдиному плану методичної роботи в ліцеї проводяться різні 

колективні та індивідуальні форми методичної роботи: 

- методична рада, під керівництвом заступника директора з навчально-

виробничої роботи Вікторії БІЛОКІНЬ. Систематично проводяться засідання 

методичної ради. На засіданнях обговорювалися питання удосконалення системи 

роботи структурних підрозділів методичної служби; розробки та впровадження 

інноваційних технологій; підвищення професійного рівня викладачів і майстрів 

в/н тощо. Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради проходять 

на високому рівні: цікавими, змістовними були доповіді, розроблені методичні 

рекомендації та інше; 

- педагогічна рада, під керівництвом директора Галини ЛУХАНІНОЇ. 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, методиста. Засідання педагогічної ради проводилися 

згідно плану роботи; 

- засідання творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес, під керівництвом Юлії ХОДАС. Науково-методична проблема творчої 

групи – «Використання інноваційних технологій як необхідна умова якості 

освіти». Творча група плідно працювала протягом року, всі члени творчої групи 

активно брали участь у майстер-класах, виставках дидактичних (методичних) 

матеріалів тощо; 



- засідання методичного об’єднання класних керівників, майстрів 

виробничого навчання, практичного психолога, бібліотекаря та вихователя. 

Одним із групових форм методичної роботи в ліцеї є постійно діючі 

педагогічні семінари: психолого-педагогічний семінар «Педагогічний пошук» та 

теоретичний семінар «Формула успіху». Тема роботи постійно діючого 

психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» – «Особливості 

організації психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу». 

Тема роботи постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху» – 

«Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху». 

Щомісяця проводилися інструктивно-методичні наради, на яких 

розглядалися питання про: 

- підготовку та складання плануючої документації викладачів та майстрів в/н; 

- організацію та проведення вхідного діагностування навчальних досягнень 

учнів І курсу з предметів загальноосвітньої підготовки; 

- атестацію педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році; 

- проведення І етапу та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області у 

2019/2020 н.р.; 

- ЗНО-2020 тощо. 

З метою узагальнення, систематизації та адаптації позитивного педагогічного 

досвіду в освітній процес Первомайського професійного ліцею, поширення його 

серед педагогічних працівників ліцею, підготовки відповідних методичних 

рекомендацій, буклетів досвіду роботи працює «Школа позитивного 

педагогічного досвіду» під керівництвом методиста Олени ЛУК’ЯНЧИКОВОЇ: 

- засідання методичних комісій викладачів та майстрів виробничого навчання 

відповідних циклів; 

- індивідуальні та групові консультації з педагогічними працівниками; 

- працювала служба науково-технічної та педагогічної інформації. 

Методичний кабінет поповнювався новими методичними та дидактичними 

матеріалами: розробками уроків викладачів та майстрів виробничого навчання, 

доповідями, моніторингами навчальних досягнень учнів, буклетами досвіду 

роботи тощо. 

VІ. Кадрове забезпечення навчального закладу 

На сьогодні в ліцеї працює 59 працівників. За звітний період були:  
 

Кількість працівників 
Роки 

Всього педагогічних спеціалістів технічних 

Прийнято/ 

звільнено 

2017/2018 66 30 10 26 10 / 13 

2018/2019 63 29 9 25 9 / 13 

2019/2020 59 27 9 23 4 / 3 



Розподіл педагогів здійснювався відповідно до фахової підготовки цих 

працівників. При прийомі на роботу враховувались: фах, особисті та колективні 

якості працівників, працездатність, інші характеристики. За останніми 

директивами МОН України до педагогів (незалежно від того, який предмет 

викладає, посади, яку обіймає, віку) висувається вимога щодо вміння працювати з 

комп’ютером, оргтехнікою, проектором та ін. В досягнутих успіхах треба віддати 

належне адміністрації, викладачам, майстрам виробничого навчання, які 

докладають чимало сил і енергії для того, щоб в ліцеї не просто здійснювалося 

навчання, а опановували освітні технології, щоб навчальний процес був 

нерозривно пов’язаний з вихованням, формуванням у молоді не лише культури і 

хороших манер, а й здорових життєвих принципів і переконань. 

VІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Система підвищення професіоналізму педагогічних працівників – це 

цільовий комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених організаційно-

змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну 

педагогічну освіту. За звітний період курси підвищення кваліфікації та 

атестацію пройшли: 

Роки Курси 

підвищення 

кваліфікації 

Атестацію З них на 

відповідність 

займаній 

посаді 

З них на встановлення 

категорії, розряду 

2017/2018 8 17 12 5 

Білокінь – вища, 

Крячко – І кат., 

Воротинцев – 12 розр., 

Ченцова – 12 розр., 

Пономаренко – І кат., 10 р. 

2018/2019 9 7 5 2 

Лук’янчикова – вища, 

Єрьоміна – 12 розр. 

2019/2020 5 5 3 1 

4 педпрацівника атестація 

відтермінована 

Гузій – 8 тар. розр. 

 



VІІІ. Удосконалення навчально-матеріальної бази 

Зведений кошторис за звітний період становить 33 652 790,00 грн. в тому 

числі загальний фонд – 33 039 734,00 грн., спеціальний фонд – 613 056,00 грн. 

Надходження спеціального фонду були отримані від оренди приміщень, 

виробничої практики учнів, благодійних внесків, господарської діяльності. 

Фінансово-економічна діяльність ліцею була направлена на виконання 

зобов’язань з оплати заробітної плати, відряджень працівникам, оплату 

комунальних послуг, виплати стипендії, компенсації за харчування, матеріальної 

допомоги учням, підтримки матеріальної бази ліцею. 

Умови, які закладені в колективному договорі, як правило, виконуються. 

Боргів перед фондами, організаціями ліцей не має. Звіти про роботу закладу 

освіти здаються вчасно. Щорічні звіти перед колективом проводились регулярно. 

Протягом звітного періоду проводились заходи щодо ремонту і оснащення 

обладнанням та устаткуванням навчальних майстерень, кабінетів, лабораторій; 

забезпечення сировиною, інструментом та дидактичними засобами. Виконана 

заміна вікон в учбовому, громадсько-побутовому корпусі, гуртожитку, майстерні. 

Проводились поточні ремонти навчальних кабінетів, кімнат і коридорів 

гуртожитку, учбової техніки, спортивної зали, покрівлі, каналізаційної системи та 

системи водопостачання. 

Всі оновлення проводились за рахунок загального, спеціального фондів та 

благодійних внесків. Сума благодійних внесків склала 75 962,00 грн. 

Було придбано: комп’ютерна техніка, навчальне обладнання для оснащення 

кабінетів фізики, хімії, комплекти учнівських меблів, комплекти корпусних 

меблів, м’який інвентар, пральна машина «Samsung WF60F1ROE2W», 

металопластикові вікна, пластикові стенди, протипожежне рятувальне та захисне 

обладнання, посуд та обладнання для кухарів, холодильники та інше. 

В звітний період укладені господарські та інші угоди з підприємствами та 

установами, що дало можливість отримати послуги енергопостачальних та 

комунальних організацій, придбати предмети і матеріали, медикаменти, 

запчастини на авто та паливно-мастильні матеріали, отримати наступні послуги: 

послуги WEB-порталу, послуги заправки картриджа, послуги з програмування та 

послуги консультацій щодо програмного забезпечення, послуги ЄДЕБО, послуги 

з вивезення сміття, послуги зв’язку, страхування транспортних засобів, послуги з 

технічного огляду та випробувань (технічний огляд техніки), послуги з 

профілактичних випробувань електрообладнання та заземлюючих пристроїв, 

блискавкозахисту та інші. 



ІХ. Пріоритетні напрямки розвитку ліцею 

З метою забезпечення регіональної потреби конкурентоспроможних 

робітників, створення умов для здобуття громадянами робітничих професій 

відповідно до інтересів, здібностей, підвищення рівня їх кваліфікації та 

перепідготовки відповідно до умов виробництва інженерно-педагогічний 

колектив вважає за необхідне вирішувати проблеми: 

1. Підвищити рівень працевлаштування випускників. 

2. Забезпечити підвищення якісного складу педагогічних працівників. 

3. Забезпечити професії фахівцями високої кваліфікації. 

4. Покращити інформаційно-комунікаційне забезпечення. 

5. Створення комфортних умов в побуті для учнів та працівників ліцею. 

6. Впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних 

досягнень та новітніх технологій. 

7. Сприяння розвитку рівня освітніх послуг з професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до 

вимог ринку праці. 

8. Впровадження дієвої системи внутрішнього контролю за рівнем 

навчальних досягнень учнів, виявленням прогалин знань, їх 

узагальнення та прийняття заходів щодо підвищення якості. 

9. Оновлення переліку робітничих професій, які користуються попитом на 

ринку праці. 

10. Збільшення доходів від практики у навчально-виробничих майстернях та 

від виробничої практики на підприємствах. 

11. Посилити співпрацю з підприємствами замовниками кадрів з метою 

оновлення матеріально-технічної бази. 

Якісна освіта має бути прогностичною, навчати з випередженням, а також 

формувати людину, спроможну передбачити й проектувати власне майбутнє. 

Дякую всім за сумлінну працю, бажаю міцного здоров’я, енергії та невтомної 

наснаги на освітянській ниві. 

 

Директор Первомайського 

професійного ліцею      Галина ЛУХАНІНА 


