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Шановні колеги! 

 

На виконання наказу МОН України від 23.03.2005 року № 178 «Про 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» 

сьогодні  звітую про діяльність ліцею за 5 років під моїм керівництвом. 

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду 

керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», положенням про професійно-технічний 

навчальний заклад, про ступеневу професійно-технічну освіту, про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій, Статутом ліцею, 

колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками 

директора та іншими нормативними актами України, що регламентують 

роботу професійно-технічного навчального закладу. 

ДНЗ «Южноукраїнський професійний ліцей» – це заклад освіти ІІ рівня 

атестації, державної форми власності. 

У своїй діяльності  я дотримуюсь послідовності, систематичності і 

плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони 

навчально-виховного процесу. 

Я, як директор, визначивши курс розвитку навчального закладу, 

спрямував:  

 модернізації освітнього середовища через забезпечення умов для 

розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних, 

електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо); 

 створенню ефективної системи національно-патріотичного 

виховання, забезпеченню фізичного, морального, культурного і духовного 

розвитку учнів, формуванню соціально зрілої творчої особистості, 

громадянина України і світу; 

 посиленню кадрового потенціалу – створенню колективу 

однодумців, які володіють сучасними педагогічними та виробничими 

технологіями; 

 створенню умов для професійного вдосконалення та творчості 

педагогічних працівників із залученням до освітнього процесу 

висококваліфікованих працівників виробництва. 

 підвищенню ефективності навчально-виховного процесу на основі 

впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних та 

виробничих інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій; 

 удосконаленню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, 

майстерень та лабораторій відповідно до державних стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти шляхом 

залучення додаткових джерел фінансування, надання платних освітніх послуг 

та послуг населенню. 
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Під моїм керівництвом ведеться значна робота у напрямках реалізації 

стратегічного плану розвитку ліцею. Здійснюється підготовка кваліфікованих 

робітників, модернізовано навчальну та матеріально-технічну бази кабінетів, 

лабораторій, майстерень. Для створення нового іміджу навчального закладу 

відкрито навчально-практичний центр  зварювальних технологій з підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Електрозварник ручного зварювання. 

Електрозварник напівавтоматичних та автоматичних зварювальних машин. 

Зварник», придбано нове обладнання, інструменти, матеріали для 

професійного навчання, відкрито трекажерний зал (7 тренажерів 

зварювання),  що відкрило нові перспективи вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

  
В ДНЗ «Южноукраїнськийпрофесійний  ліцей» станом на 01.03.2021 

року працює 69 чоловік. З них: майстрів виробничого навчання – 12 чол., 

викладачів – 18 чол., адміністрації – 6 чол., спеціалістів – 4 чол.,  

обслуговуючого персоналу – 25 чол. 

До керівного складу  навчального закладу входять 10 чол.:  директор,  

заступник директора з навчально-виробничої роботи, заступник директора з 

виховної роботи;  старший майстер, практичний психолог, методист, 

керівник фізичного виховання, завідуюча господарством, інженер з охорон 

праці, комендант гуртожитку. 

Навчально-виховний процес забезпечують 18 викладачів, а саме: з 

професійно-теоретичної підготовки – 4 чол.; з загально-технічної підготовки 

– 4 чол.; з природничо-математичної підготовки – 3 чол.; з суспільно-

гуманітарної підготовки – 7 чол.; 12 майстрів виробничого навчання; 

практичний психолог; 1 методист; 1 вихователь; 1 керівник фізичного 

виховання; 1 бібліотекар. 

Середній вік працівників – 53 роки. Із загальної кількості керівних та 

педагогічних працівників у навчальному закладі працює 5 чоловік пенсійного 

віку. 

Усі викладачі мають відповідну фахову повну вищу освіту. З них 

викладачів – 18, майстрів виробничого навчання – 12 чоловік. 

Якісний склад педагогічних працівників: 8 чоловік – «спеціалісти 

вищої категорії», з них мають педагогічні звання: «викладач-методист» –  1 

чол.; «старший викладач» – 2 чол.; «спеціаліст І категорії» – 7 чол.; 

«спеціаліст ІІ категорії» – 3 чол.; «спеціаліст» – 1 чол. 

Майстри виробничого навчання мають кваліфікацію не нижче вимог 

кваліфікаційних характеристик для підготовки кваліфікованих робітників. 

Фахова освіта майстрів виробничого навчання відповідає вимогам. 

Якісний склад майстрів виробничого навчання: всього 12 чоловік, із них 

мають 14 тарифний розряд 6 чоловік; 13 тарифний розряд – 2 чол.; 12 

тарифний розряд – 3 чол;  11 тарифний розряд – 1 чоловік.  
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Атестація педагогічних кадрів організовується відповідно Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

МОНУ від  20.12.2011р. № 1473 (із змінами затвердженими наказом МОНУ 

від 08.08.2013р. № 1135). 

За період з 2016 р. по 2021 р. присвоєно кваліфікаційні категорії та  

встановлено тарифні розряди: 

 «спеціаліст вищої категорії» – 4чол.;  

 «спеціаліст першої категорії» – 5чол.; 

 «спеціаліст другої категорії» – 1 чол. 

 «педагогычне звання «старший викладач» – 1 чол. 

Майстрам в/н встановлено:  

 12 тарифний розряд – 3чол.; 

 14 тарифний розряд – 3 чол. 

Педагогічний колектив стабільний.  Керівництвом проводиться робота по 

закріпленню кадрів. Прийнято 1 молодого спеціаліста; майстер в/н – 2 чол. 

Складено перспективний план-графік атестації та стажування педагогічних 

працівників терміном на 5 років, який виконується повністю. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації у 2016-2021 роках при 

Державному вищому навчальному закладі «Університет менеджменту 

освіти» АПН України м. Києва – 5 чол.: директор ліцею; заступник директор 

з НВР; заступник директора з ВР; заступник директора з НР; методист. Курси 

загальноосвітніх дисциплін  при Миколаївському  обласному інституті ППО  

викладачів –25, бібліотекар – 1, вихователь гуртка- 2, практичний психолог – 

2, інженер з охорони праці – 1.  

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти: 

викладачі професійно-теоретичної підготовки – 20 чол.; майстри в/н – 14 

чол.                

Пройшли стажування на підтвердження, підвищення робітничих 

розрядів і видані посвідчення майстрам в/н – 6чол.: підтвердження – 4, 

підвищення – 2 особи. 

 

 

ЗМІСТ ОСВІТИ 

Ліцей забезпечує реалізацію прав громадян на здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти та повної загальносередньої освіти і здійснює 

первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації згідно з наказом МОН від 21.04.2016 року №742л «Про 

результати акредитації та атестації». 

              Основними замовниками кваліфікованих кадрів є Національна 

атомна енергогенеруюча компанія Відокремлений підрозділ Южно- 

Українська АЕС. 
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Також заклад професійної (професійно-технічної) освіти готує 

кваліфікованих робітників і співпрацює з підприємствами та фізичними 

особами підприємництва, що надають робочі місця для проходження 

здобувачами, слухачами виробничого навчання та виробничої практики, 

зокрема, це – Державне підприємство «Хлібна база» №76; Державне 

підприємство «Дослідне господарство «Зелені Кошари» Селекційно-

генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та 

сортовивчення»; ТОВ «Южтеплоенергомонтаж»; ТОВ «Альянс»; ТОВ 

«Інтекс-Агро»; ТОВ «Хлібороб»; ТОВ «Корпорація Бузькі кар’єри» (ОГК); 

ПАТ «Микитівський гранітний кар’єр»; ПАТ «Вознесенська ПМК»; ПАТ 

«Юженергобуд»; ПАТ «Оберіг»; ДП «Костянтинівське монтажне 

управління»; ВАТ «Теплоенергомонтаж»; ДП електричних мереж ПАТ 

«Атомсервіс»; КП «Служба комунального господарства»; КП 

«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»; КП «Житлово-

експлуатаційне об’єднання»; ПП виробничо-комерційна фірма «Калімера»; 

ПП «Аграрне підприємство «Благодатненський птахопром»; Селянське 

(фермерське) господарство «АЛЕКС»; Фермерське господарство «Яната». 

 

Шановні колеги, протягом п’яти років формування учнівського 

контингенту організація професійної підготовки учнів здійснювалась за 

такими професіями: 

1. Кухар;  

2. Офіціант; 

3. Продавець продовольчих товарів;  

4. Продавець непродовольчих товарів; 

5. Електрозварник ручного зварювання; 

          6.   Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; 

          7.   Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування;  

          8.   Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

 

 

ДНЗ «ЮПЛ» має безстрокову ліцензію, згідно з якою надає освітні 

послуги, пов’язані з одержанням професійної освіти з відповідними 

ліцензованими обсягами на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки 

кваліфікованих робітників. Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників з  професій (в тому числі 5 – інтегрованих): 

1. Кухар;  

2. Офіціант; 

3. Муляр монтажник з монтажу  сталевих та залізобетонних 

конструкцій,  електрозварник ручного зварювання; 

4. Муляр, монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

5. Продавець продовольчих товарів,  продавець непродовольчих 

товарів; 
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6. Електрогазозварник; 

7. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. 

8. Електрозварник ручного зварювання; 

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах; 

9. Електрозварник ручного зварювання; 

10. Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування; 

11. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 

12.  Продавець продовольчих товарів, Електрозварник ручного 

зварювання. 

Отже, контингент учнів за роками становить: 

 2016-2017 н.р. – 331 чол.; 

 2017-2018 н.р. – 332 чол.; 

 2018-2019 н.р. – 338чол. ; 

 2019-2020 н.р. – 334 чол.; 

 2020-2021 н.р. – 327чол. + 14 слухачів. 

У своєму звіті я більш детально зупинюсь на питанні виконання 

регіонального замовлення та договірних зобов’язань з підготовки робітників 

для потреб регіону. 

Формування контингенту 
Прийом учнів та слухачів на навчання до 2016 року формувався 

відповідно до державного замовлення,а з 2016 року  заклад виконує прийом 

абітурієнтів відповідно до регіонального замовлення, в межах ліцензійного 

обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими на основі типових правил 

прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. 

№449 замовлень підприємств та відповідно договорів про надання освітніх 

послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним 

навчальним закладом та замовником робітничих кадрів на підготовку 

кваліфікованих робітників, які погоджено в установленому порядку на всі 

професії. 

 

Виконання регіонального замовлення відповідно по рокам становив: 

 2016-2017 н.р. набір  – 132; замовлення – 88%,     

 2017-2018 н.р. набір  – 121; замовлення – 95% 

 2018-2019 н.р. набір  – 120; замовлення – 96% 

 2019-2020 н.р. набір  –  134; замовлення – 89,3 % 

 2020-2021 н.р. набір  –  118; замовлення – 94,4% 

Як бачимо,  є місце невиконання замовлення. Серед причин, я вважаю, 

відсутність даних про стан ринку праці, низька соціально-економічна 

мотивація до здобуття професійних кваліфікацій, зниження престижності 
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людини праці, а також  демографічна криза і, як результат, недостатня 

кількість випускників шкіл за останні роки. 

 

 

 

Випуск та працевлаштування випускників 
За звітний період закінчили навчальний заклад 437 учні. 

Одним із основних показників успішної діяльності закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти є працевлаштування, яке здійснюється 

підписанням договору про надання освітніх послуг у сфері професійно 

технічної освіти між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та 

професійно(професійно-технічним) навчальним закладом. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Професійне навчання 
Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання у 

навчальному закладі визначаються робочими навчальними планами і 

програмами,  які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на 

основі Типових навчальних планів і програм,   Держаними стандартами 

професійно-технічної освіти, Стандартами професійної (професійно-

технічної) освіти та здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства 

освіти і науки України №419 (зі змінами від 10.07.2015 № 746).   

 

Професійно-теоретична підготовка 
Моніторинг результатів якісних показників навчальних досягнень  

учнів з професійно-теоретичної підготовки за п’ять років  наступний: 

 2016-2017 н.р. –  60 %; 

 2017-2018 н.р. –  54 %;  

 2018-2019 н.р. –  59 %; 

 2019-2020 н.р. –  62 %; 

 2020-2021 н.р. –  58 %. 

Середній показник становить 58,6%.  Як бачимо показники мають 

позитивну динаміку. Показник достатнього та високого рівня підсумків ДКА: 

 2016-2017 н.р. – 85 %;  

 2017-2018 н.р. – 82,6 %; 

 2018-2019 н.р. – 80 %;  

 2019-2020 н.р. – 79 %. 

  

Професійно-практична підготовка 
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Навчально-виробничий процес у ДНЗ «Южноукраїнський  професійний 

ліцей» здійснюється відповідно до вимог робочих навчальних планів і 

програм, навчально-методичних, нормативно-правових документів, зокрема 

до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 419 (зі змінами від 

10.07.2015 року № 746). 

Зміст навчально-виробничого процесу та терміни навчання за 

професіями визначаються робочими навчальними планами і програмами, які 

розроблені спільно з  підприємствами-замовниками кадрів на основі Типових 

навчальних планів і програм за Державними стандартами професійно-

технічної освіти. 

Контроль за навчально-виробничою діяльністю здійснюється 

керівником ліцею, заступником директора з НВР, старшими майстрами та 

методистом за графіком, затвердженим керівником. 

Професійно-практична підготовка учнів залежить від правильної 

організації виробничого навчання в навчальних майстернях, лабораторіях та 

виробничої практики на підприємствах. 

Виробнича діяльність в майстернях ліцею направлена на виготовлення 

виробів  та також на покращення матеріально-технічної бази майстерень і 

кабінетів. 

Всі учні ліцею проходять виробничу практику на підприємствах-

замовниках кадрів. В 2016 році налагодилась  співпраця з Національною 

атомною енергогенеруючою компанією Відокремлений підрозділ Южно- 

Українська АЕС; підписані договора на проходження виробничої практики та 

працевлаштування здобувачів освіти  нашого ліцею. 

В рамках співпраці з підприємствами ліцей отримав матеріальну 

допомогу від  ТОВ «Дніпробуд» – будівельні матеріали та метал. 

За п’ять років дипломи з відзнакою отримали 45 наших випускників. 

 

Збереження учнівського контингенту 
Збереження учнівського контингенту – це одне з головних  завдань в 

нашій роботі. Я, як директор, при кожній зустрічі з Вами, наголошую на 

серйозності та персональній відповідальності керівників груп. В ліцеї 

розроблено Правила внутрішнього розпорядку для учнів, щоденно 

контролюється відвідування занять учнями, здійснюється ознайомлення 

керівників груп з побутовими умовами проживання та родинами учнів,  

проводяться засідання штабу Ради профілактики. 

Задіяні заходи дисциплінарного, адміністративного впливу на учнів та 

їх батьків із залученням служби у справах дітей, органів опіки, кримінальної 

поліції по поверненню учнів на навчання. 

За останні 5 років відраховано – 89  чол.: 

 2016-2017н.р. – 16  чол., що становить  4,8 %; 

 2017-2018 н.р. – 21 чол., що становить 6,5 %; 

 2018-2019 н.р. – 15 чол., що становить 5% %; 

 2019-2021 н.р. – 17 чол., що становить 5 %; 
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 2021-2022 н.р. – 18 чол., що становить 5,1 %. 

Протягом 2016-2021 років кількість відрахувань залишається досить 

високою. 

 

Співпраця з підприємствами-замовниками робітничих кадрів 
Одним із пріоритетних напрямків діяльності колективу визначено 

співпрацю з замовниками робітничих кадрів – організаціями, 

підприємствами, установами різної форми власності. 

Для забезпечення учнів робочими місцями під час виробничої практики 

уліцеї  укладено договори з підприємствами та організаціями. 

Договори укладено з Національною атомною енергогенеруючою 

компанією Відокремлений підрозділ Южно-Українська АЕС. 

  Державне підприємство «Хлібна база» №76; Державне підприємство 

«Дослідне господарство «Зелені Кошари» Селекційно-генетичного інституту 

Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення»; ТОВ 

«Южтеплоенергомонтаж»; ТОВ «Альянс»; ТОВ «Інтекс – Агро»; ТОВ 

«Хлібороб»; ТОВ «Корпорація Бузькі кар’єри» (ОГК); ПАТ «Микитівський 

гранітний кар’єр»; ПАТ «Вознесенська ПМК»; ПАТ «Юженергобуд»; ПАТ 

«Оберіг»; ДП «Костянтинівське монтажне управління»; ВАТ 

«Теплоенергомонтаж»; ДП електричних мереж ПАТ «Атомсервіс»; КП 

«Служба комунального господарства»; КП «Теплопостачання та водо-

каналізаційне господарство»; КП «Житлово-експлуатаційне об’єднання»; ПП 

виробничо-комерційна фірма «Калімера»; ПП «Аграрне підприємство 

«Благодатненський птахопром»; Селянське (фермерське) господарство 

«АЛЕКС»; Фермерське господарство «Яната». 

Навчання в ліцеї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований 

робітник» завершується Державною кваліфікаційною атестацією, яка 

здійснюється відповідно до «Положення про порядок кваліфікаційної 

атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-

технічну освіту». На початку  навчального року створенюються  Державні 

кваліфікаційні  комісії  за всіма напрямами підготовки кваліфікованих 

робітників. Головами комісій призначено керівників або головних спеціалістів 

підприємств-замовників кадрів. В 2020 році  на захисті дипломних робіт  

професії  Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 

Електрозварник ручного зварюваннябули присутні голова комісії та 

запрошені представники підприємства Южноукраїнська атомна станція  

заступник  директора   Губа В.А.   начальник цеху зварювання ЮУ АЕС. 

  

Навчально-практичний центр 
За підтримки Уряду України та Міністерства освіти і науки України 

виділено субвенцію  у розмірі 2300,00 тис. грн.  та відкрито 25 грудня 2018 р. 

структурний підрозділ закладу - навчально-практичний центр з підготовки за 

професією «Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах. 

Електрозварник ручного зварювання. Зварник», який здійснює професійну 
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підготовку і у2020 році проатестувавши професію проводимо курсову 

підготовку для працівників ліцею та незайнятого населення і фізичних осіб. 

У 2019 році було проведено: семінари, майстер-класи, засідання 

методичних секцій, семінари директорів , та заступників з виробничого 

навчання ПТНЗ Миколаївської області та представників Южноукраїнської 

атомної станції.  Дні відкритих дверей (екскурсії з учнями шкіл міста 

Южноукраънська), засідання круглих столів,  проведено навчання з 

майстрами виробничого навчання та з викладачами зварювальних професій. 

Розроблені пакети документів для курсової підготовки та перепідготовки 

безробітних, стажування майстрів виробничого навчання з професії 

«Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних і 

напівавтоматичних машинах. Зварник», курсової перепідготовки слухачів з 

числа незайнятого населення, надання освітніх послуг у сфері професійно-

технічної освіти. 

На протязі 2019-2020 років на базі навчально-практичного центру 

проводились: 

       - виробниче навчання учнів ліцею з професії «Електрозварник на 

автоматичних і напівавтоматичних машинах. Електрозварник ручного 

зварювання»; 

       - професійне навчання  за індивідуальною формою навчання з професії 

«Електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних машинах» – 14 

слухачів; 

       - в березні 2019 р. пройшли курс навчання на обладнанні навчально-

практичного центру під керівництвом представників    фірми Фроніус; 

- в 2020 році проведений набір  на  професійне навчання за 

індивідуальною формою навчання з професії «Електрозварник на 

автоматичних і напівавтоматичних машинах» –  12 слухачів; 

У 2020 році ліцеєм були отримані доходи від діяльності навчально-

практичного центру: 

       -    курсова підготовка за індивідуальною формою навчання. 

Згідно плану роботи ліцею   проводиться профорієнтаційна робота, з 

залученням учнів шкіл міста та області, які беруть участь у майстер-класах з 

професій. 

 

Загальноосвітня підготовка 
Загальноосвітня підготовка здійснюється відповідно до Державних 

стандартів   базової   і   повної загальної середньої освіти, Указами 

Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, іншими актами законодавства в галузі 

освіти. 

Рівень навчальних досягнень учнів з загальноосвітньої підготовки  не 

на високому рівні.  Пояснюється  це тим, що до навчального закладу в 

основному вступають учні, які мають середній та початковий рівень 

навчальних досягнень, проте бали у свідоцтвах значно завищені, про що 
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свідчать результати діагностичних контрольних робіт. Для покращення 

результатів викладачі постійно проводять консультації, але не завжди це дає 

позитивні результати. 

Два роки: 2018 та 2019 наші учні складають державну підсумкову 

атестацію у форматі ЗНО. 

У 2017-2018 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з 

української мови зареєструвалося 91 учень, брали участь – 91 учень. 

Результати ЗНО показали, що засвоїли навчальний матеріал: 

 на початковому рівні – 57,5 % учнів; 

 на середньому рівні – 45,3 % учнів; 

 на достатньому рівні – 3,7 % учнів; 

 на високому рівні – 1% учнів. 

 

У 2018-2019 навчальному році на складання ДПА у формі ЗНО з 

української мови зареєструвалося 108 учнів, брали участь – 108 учнів. 

Результати ЗНО з української мови показали, що засвоїли навчальний 

матеріал: 

 на початковому рівні  – 54 % учнів; 

 на середньому рівні – 40,6 % учнів; 

 достатній рівень – 5,4 % учнів. 

 

Порівнюючи 2017-2018 та 2018-2019 навчальні роки можна сказати, що 

результати ДПА у формі ЗНО з української мови відрізняються несуттєво: 

 початковий  рівень  – 3.5 % ; 

 середній рівень – 4,3% ; 

 достатній рівень – 1,6 %. 

У 2018-2019 навчальному році учні складали другий предмет ДПА – 

математика або історія України –  у формі ЗНО, за вибором учня. 

На складання ДПА з математики у формі ЗНО зареєструвалося 36 

учнів, брали участь – 36 учні. 

Результати ЗНО з математики показали, що засвоїли навчальний 

матеріал: 

 на початковому рівні  – 30,5 % учнів; 

 на середньому рівні – 61% учнів; 

 на достатньому  рівні – 8,3 %  учнів. 

На складання ДПА з історії України у формі ЗНО зареєструвалося 72 

учні, брали участь – 72 учні. 

Результати ЗНО з історії України показали, що засвоїли навчальний 

матеріал: 

 на початковому рівні  – 5,55 % учнів; 

 на середньому рівні  – 65,27 %; 

 на достатньому рівні  – 29,16 %. 
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Розбіжність у річних балах і ЗНО обумовлена тим, що часто учні 

переоцінюють свої можливості (не всі якісно підготувалися), не вироблено 

викладачами індивідуальних стратегій підтримки для конкретних учнів з 

урахуванням їх особливостей. 

На належному рівні викладачі загальноосвітніх предметів проводять 

позакласну роботу з учнями, щороку залучають їх до участі у І та ІІ, іноді і у 

ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, у Міжнародному конкурсі 

знавців української мови ім. Петра Яцика, у Мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка. 

Якісним результатом загальноосвітньої підготовки наших учнів є 

кількість випускників, зарахованих у ВНЗ. За 5 років продовжили навчання – 

64 наших випускників. 

 

Досягнення наших учнів 
Про професіоналізм педагогів свідчать досягнення їх учнів: 

 

2017 рік – Всеукраїнський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1  Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких та 

раціоналізаторських 

проєктів,  номінація 

«Сільське господарство 

та винахідництво». 

Проєкт «Еко-ферма –

комфорт 21 століття» 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

Біології і 

екології 

Волохова 

Надія, 

Бойко 

Богдан, 

гр.22е 

ІІІ місце  

(7-9 лютого 

2017,  

м. Київ) 

2 Всеукраїнський конкурс 

енергоефективності та 

енергозбереження 

«Енергія та середовище» 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

Біології і 

екології 

Волохова 

Надія, 

Бойко 

Богдан, 

гр.22е 

ІІ місце 

 (15-16 

лютого 2017, 

м. Київ) 

3 Всеукраїнський конкурс 

рефератів серед 

учнівської молоді 

«Ядерна енергетика і 

світ»  з проєктом, тема 

якого «Ташлицька ГАЕС 

– гарант екологічної 

безпеки». 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

Біології і 

екології 

Волохова 

Надія гр.22е  
І місце 
вересень 

2017р. 
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2017 рік – Обласний рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 2 етап (обласний) 

Всеукраїнський конкурс 

фахової майстерності  

кращий за професією 

серед учнів професії 

«Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

11-12.04.17 

Верчук 

Наталія 

Анатоліївна, 

майстер 

виробничого 

навчання 

професії 

енергетичног

о профілю 

Кагарлицький 

Андрій гр. 18е 
І місце 

2 Обласний огляд – 

конкурс на краще 

навчально-методичне 

забезпечення з предметів 

професійно-теоретичної 

та професійно-

практичної підготовки 

професій сфери торгівлі 

серед професійно-

технічних закладів 

Миколаївської області в 

номінації «Краще 

навчально-методичне 

забезпечення з предметів 

професійно-теоретичної 

та професійно-

практичної підготовки 

професії Продавець 

продовольчих товарів» (з 

предмета 

«Товарознавство 

продовольчих товарів»)  

 

Королькова 

Олена 

Григорівна, 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

сфери 

торгівлі 

- Диплом ІІ 

ступеня, 
наказ 

департаменту 

освіти і науки 

Миколаївської 

облдержадмін

істрації від 

13.06.2017 

№495 

3 Обласний конкурс 

читців Шевченківської 

поезії «Заповіт» 

Ніколаєнко 

Любов 

Іванівна, 

викладач 

української 

мови і 

літератури 

Донцова 

Тетяна 

Юріївна, гр. 

29пр. 

ІІ місце 
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4 Змагання з волейболу 

ХVI обласних 

Молодіжних спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ 

районів і міст області 

2016-2017 н.р. 

Петрина 

Володимир 

Олексійович, 

викладач 

фізичної 

культури, 

керівник 

фізичного 

виховання, 

керівник 

гуртка 

спортивного 

напряму 

Команда 

учнів ДНЗ 

«ЮПЛ» 

І місце 

 (м. Миколаїв 

01.03.2017 

року) 

5 Змагання з волейболу 

ХVI обласних 

Молодіжних спортивних 

ігор серед учнів ПТНЗ 

районів і міст області 

2016-2017 н.р. 

Петрина 

Володимир 

Олексійович, 

викладач 

фізичної 

культури, 

керівник 

фізичного 

виховання, 

керівник 

гуртка 

спортивного 

напряму 

Команда 

дівчат ДНЗ 

«ЮПЛ» 

ІІІ місце    

(м. Миколаїв 

01.03.2017 

року) 

6 Змагання з Міні-футболу 

серед учнів професійно-

технічних навчальних 

закладів районів і міст 

області, в залік XVІ 

обласних Молодіжних 

спортивних ігор 2016-

2017н.р. 

Петрина 

Володимир 

Олексійович, 

викладач 

фізичної 

культури, 

керівник 

фізичного 

виховання, 

керівник 

гуртка 

спортивного 

напряму 

Команда учнів 

ДНЗ «ЮПЛ» 
ІІ місце 
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2017 рік – Міський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. педагога П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 ІІ (міський) етап 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін предмет 

Англійська мова 

Куришко Ганна 

Василівна, 

викладач 

англійської 

мови 

Лужанський 

Владислав, 

гр.26е 

ІІІ місце, 

управління 

освіти 

Южноукраїнської 

міської ради 

наказ №654 від 

27.12.2017 р.  

2 Станція юних 

техніків 

Южноукраїнської 

міської ради, 

вихованець гуртка 

«Юний ракето 

моделіст»  

 

-  Злочевський 

Кирило 

Романович, 

гр.30е 

Сертифікат 

Стипендіат 

міського голови 

2016-2017 н.р. 

3 Інформаційно-

освітній проєкт 

«Nuclear Education» 

(«Енергоатом») 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Сирцов 

Владислав, 

Лужанський 

Владислав, 

Гриб 

Олександр, 

Пономарчук 

Вадим та 

Горошко 

Андрій гр. 

№26-е 

ІІІ місце 

4 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін предмет 

Економіка 

Марініч Юлія 

Володимирівна, 

викладач 

Лаковський 

Богдан 

ІІ місце 

5 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін предмет 

Біологія 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Лужанський 

Владислав 

ІІ місце 

6 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

Пластамак 

Олена 

Сергіївна, 

Терещенко 

Алла 

ІІІ місце 
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дисциплін предмет 

Правознавство 

викладач 

правознавства 

7 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських 

олімпіад з базових 

дисциплін предмет 

Екологія 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Волохова 

Надія  

ІІІ місце 

 

2018 рік – Всеукраїнський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 Всеукраїнський 

конкурс фахової 

майстерності серед 

учнів закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти з 

професії Продавець 

продовольчих товарів 

Юрій Ірина 

Вікторівна, 

майстер 

виробничого 

навчання, 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

сфери 

торгівлі 

Семенов 

Максим 

Леонідович 

Диплом ІІ 

ступеня 

(Міністр 

освіти і 

науки 

України Л.М. 

Гриневич) 

2 Міжнародний конкурс 
молодих дизайнерів 

«Україна квітуча 2018» 

Петросян 

Заруі 

Суренівна, 

керівник  

Дикусар 

Ілля, 

Сирцов 

Владислав. 

Творчий 

колектив 

ДНЗ «ЮПЛ»  

Лауреат І 

ступеня  
Міністерство 

освіти та 

науки 

України 

Національна 

академія 

керівних 

кадрів 

культури і 

мистецтв 

(Київ 2018) 
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2018 рік – Обласний рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 ІІ (обласний) 

етап 

Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності 

серед учнів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

професії 

Продавець 

продовольчих 

товарів 

Юрій Ірина 

Вікторівна, 

майстер 

виробничого 

навчання  

сфери торгівлі 

Семенов 

Максим 

Леонідович 

гр. 21пр. 

Диплом І ступеня 

департаменту освіти 

і науки 

Миколаївської 

облдержадміністрації 

наказ від 02.04.2018 

№232 

2 ІІ (обласний) 

етап 

Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності 
серед учнів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

професії 

Електрозварник 

ручного 

зварювання 

Грищенко 

Наталія 

Вікторівна, 

майстер 

виробничого 

навчання 

зварювального 

профілю 

Назаренко 

Ярослав 

гр.23з 

Диплом ІІ ступеня 
департаменту освіти 

і науки 

Миколаївської 

облдержадміністрації 

наказ від 03.05.2018 

№328 

 

2018 рік – Міський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських олімпіад 

з базових дисциплін 

предмет Англійська 

мова 

Куришко 

Ганна 

Василівна, 

викладач 

англійської 

Лужанський 

Владислав 

І місце 
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мови 

2 ІІ етап (міський) 

Всеукраїнських олімпіад 

з базових дисциплін 

предмет Біологія 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

 

Лужанський 

Владислав 

ІІ місце 

3 Міський відбірковий етап 

Всеукраїнського 

конкурсу рефератів серед 

молоді «Ядерна енергія і 

світ», березень, 2018 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Сирцов 

Владислав 

гр. 26-е 

ІІ місце 

4 Інформаційно-освітній 

проєкт «Nuclear 

Education» 

(«Енергоатом»). А.) 

грудень, 2018 

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Лужанський 

Владислав, 

Ненько 

Дмитро, 

Гриб 

Олександр, 

Удодов Олег  

та Горошко 

Андрій група 

№ 26-е 

ІІ місце 

 

2019 рік –  Всеукраїнський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. педагога П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 ІV Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» з громадянської 

освіти 

Марініч Юлія 

Володимирівна, 

викладач 

громадянської 

освіти 

Котовський 

Данило 

Диплом ІІІ 

ступеня 

(ТОВ 

«Освітній 

проект «На 

Урок»» від 

11.11.2019р 
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2019 рік – Обласний рівень 

№ 

з/

п 

Назва заходу П.І.Б. педагога П.І.Б. 

учня, № 

групи, 

професія 

Результат 

1 Обласний етап 

XIXМіжнародний 

конкурс з 

української мови 

імені Петра Яцика 

Пінтій Аліна 

Володимирівна 

викладач 

української мови і 

літератури 

Лужанськи

й 

Владислав, 

26е 

ІІ місце 

2 Змагання з 

волейболу 

(дівчата) XVIII 

обласних 

Молодіжних 

спортивних ігор 

серед учнів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

районів і міст 

області у 2018-

2019 навчальному 

році 

Петрина 

Володимир 

Олексійович, 

викладач фізичної 

культури 

Команда 

ДНЗ 

«ЮПЛ» 

ІІІ місце, 

20.03.2019р. 

3 ІІ етап Обласна 

олімпіада зі 

спеціальних 

дисциплін серед 

учнів закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Миколаївської 

області з предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

професії 

Продавець 

продовольчих 

товарів 

Королькова Олена 

Григорівна, 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Мозгова 

Світлана, 

гр. 33 пр. 

Диплом ІІ 

ступеня, 

департаменту 

освіти і науки 

Миколаївської 

облдержадміністр

ації наказ від 

10.04.2019 №246. 

4 Змагання з 

настільного тенісу 

Петрина 

Володимир 
Команда 

ДНЗ 

І місце, 

(23.10.2019р.) 
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XIX обласних 

Молодіжних 

спортивних ігор 

серед учнів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

районів і міст 

області у 2019-

2020 навчальному 

році  

Олексійович, 

викладач фізичної 

культури, керівник 

гуртка 

спортивного 

напряму 

«ЮПЛ» 

5 Змагання з 

волейболу XIX 

обласних 

Молодіжних ігор 

серед учнів 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

районів і міст 

області у 2019-

2020 навчальному 

році 

Петрина 

Володимир 

Олексійович, 

викладач фізичної 

культури 

Команда 

юнаків 

ДНЗ 

«ЮПЛ» 

ІІ місце, 

(20.11.2019р.) 

6 ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності серед 

учнів закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

професії 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня  

Балашова Ірина 

Станіславівна, 

майстер в/н 

професії 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуван

ня  

Боднар 

Дмитро, 

26е 

Диплом ІІІ 

ступеня, 

департаменту 

освіти і науки 

Миколаївської 

облдержадміністр

ації наказ від 

03.04.2019 №232. 

7 ІІ (обласний) етап 

Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності серед 

учнів закладів 

Корінна Анжела 

Павлівна, майстер 

виробничого 

навчання професії 

Електрозварник 

Лобанов 

Віктор гр. 

31з 

ІІ місце 
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професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

професії 

Електрозварник 

ручного 

зварювання. 

Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

машинах 

ручного 

зварювання. 

Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних 

машинах 

 

2019 рік – Міський рівень 

№ 

з/п 

Назва заходу П.І.Б. 

педагога 

П.І.Б. учня, 

№ групи, 

професія 

Результат 

1 Міські змагання з 

кульової стрільби до 

Дня захисника України 

Команда 

працівників 

ДНЗ «ЮПЛ» 

- ІІ місце, 
управління 

освіти 

Южноукраїнської 

міської ради, 

2019р. 

2 Міський дитячо-

юнацький конкурс 

«Юний винахідник» 

Петросян 

Заруі 

Суренівна , 

керівник 

гуртків 

Дикусар 

Ілля, Сирцов 

Владислав 

ІІ місце 
управління 

освіти 

Южноукраїнської 

міської ради 

наказ №219 від 

19.04.2019 р. 

3 І (міський) етап 

Всеукраїнського 

конкурсу рефератів 

«Ядерна енергія і світ» 

березень, 2019  

Мітченко 

Олена 

Анатоліївна, 

викладач 

біології і 

екології 

Волохов 

Микита 

гр.34е 

ІІ місце 

4 Міський дитячо-

юнацький конкурс 

«Юний винахідник» 

Петросян 

Заруі 

Суренівна , 

керівник 

гуртків 

Васильєв 

Владислав, 

Волохов 

Микита 

І місце 
управління 

освіти 

Южноукраїнської 

міської ради 

наказ №219 від 

19.04.2019 р. 
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МЕТОДИЧНА  РОБОТА 

 

Директор здійснює загальну організацію методичної роботи в 

професійно-технічному навчальному закладі. 

В організації методичної роботи ДНЗ «ЮПЛ» та її плануванні 

враховувалися актуальні завдання розвитку системи профтехосвіти. 

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в ліцеї є 

створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на 

всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого 

навчання. 

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-

методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її 

координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в 

підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності. 

Педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою:«Від 

компетентного педагога до компетентного випускника». 

Тому робота всіх структурних підрозділів: 6 методичних комісій, 1 школа, 

ІМН, педради, групова та індивідуальна робота була спрямована на 

реалізацію проблемної теми. Цілеспрямована робота педколективу над 

методичною проблемою виступає одним із домінуючих чинників 

примноження педагогічного досвіду, накопичення навчально-методичного 

забезпечення предметів і професій. 

Результатом роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, учнів 

ліцею є їхні призові місця у Всеукраїнських та обласних конкурсах. 

Педагоги  ліцею мають певні досягнення: 

2016 - 2021 н.р.: 

З метою обміну досвідом роботи кожного навчального року 

проводяться показові уроки. За звітний період їх було проведено - 45. 

Практично всі уроки були проведені з використанням новітніх педагогічних 

та виробничих технологій і з сучасними технічними засобами. 

Педагоги ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у 

практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання 

відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові 

інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів 

ліцею. 

Кращі педагогічні надбання викладачів та майстрів виробничого 

навчання – це публікації у фахових педагогічних та методичних газетах і 

журналах. 

Всього за відповідний період було надруковано 25 методичних 

розробок, статей, планів уроків, сценаріїв тощо. 

Однією з колективних форм роботи з педагогами – є педагогічна рада. 

Упродовж 2016–2021 роках  були проведені педагогічні ради, на яких 

розглядалися основні питання стану викладання за всіма професіями та з 
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предметів: загальноосвітніх та спецдисциплін,   тематичні педагогічні ради з 

методичної, виховної роботи, охорони праці. 

У плані роботи методичного кабінету визначені основні напрямки його 

діяльності, передбачені заходи, спрямовані на створення довідково-

інформаційного фонду методичних матеріалів, організації індивідуальної 

роботи з викладачами, майстрами виробничого навчання, класними 

керівниками у підготовці та проведенні уроків та позаурочних заходів. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Педагогічний  колектив   працює   над проблемним питанням  виховної 

роботи ліцею: «Компетентнісний підхід у вихованні  учнів – це акцент  

педагогів ліцею  на формування морально-духовної життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім'янин  та  професіонал». 

Основні орієнтири виховання учнів ліцею: 

- Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, 

будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою 

ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

здобувача освіти. 

- Ціннісне ставлення до себе. 

- Ціннісне ставлення до сім’ї, родини,  людей. 

- Ціннісне ставлення до праці . 

- Ціннісне ставлення до природи. 

- Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. 

- Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Виховна діяльність педагогів була спрямована на розвиток таких 

життєвих навичок: 

- життєтворчої компетенції (навичок розуміння себе як суб’єкта своїх 

вчинків, навичок організації свого життєвого часу); 

- життєздатних компетенцій (навичок безпечної поведінки, навичок 

конструктивного вираження власних емоцій, подолання 

негативних емоційних станів); 

- соціальної компетенції (навичок протидіяти негативним соціальним 

явищам, навичок конструктивної поведінки в конфліктних 

ситуаціях, умінь аргументовано відстоювати власну думку, 

навичок розуміння рольового аспекту власного існування); 

- правової компетенції (навичок розуміння своїх прав, обов’язків та 

їхнього захисту); 

- комунікативної компетенції (навичок самопрезентації, проведення 

дебатів, участі в дискусіях, умінь вирішувати конфлікти, навичок 

вербального і невербального спілкування); 

- інформаційної компетенції (навичок, пов’язаних з опрацюванням 

інформації, її пошуком, систематизацією і зберіганням); 
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- професійної компетенції (знання найбільш поширених сфер діяльності, 

знання факторів, що впливають на вибір професії). 

  

План виховної роботи  побудований за місяцями:  

Вересень:   місячник «Я − патріот і господар своєї землі». 

Жовтень: місячник «Я, родина, Україна.Ми честь і гордість твоя 

Україна». 

Листопад: «Здорова дитина – багата країна». 

Грудень: «Я і закон». 

Січень:місячник «Ми − честь і гордість  ліцею». 

Лютий:«Історія Вітчизни – історія майбутнього». 

Березень: «Я − творча особистість». 

Квітень:«Я − житель планети Земля». 

Травень: «Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм». 

Червень:Ура!!! Канікули. 

 

Педагогічним колективом ліцею проведені виховні бесіди:  «Моя рідна 

Україна», «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди», «Я - 

громадянин і патріот держави»,  «Славетні постаті України» , «Свобода та 

людська гідність – базові цінності особистості». 

  Виховна робота у навчальному закладі діє як цілісна система 

виховного процесу, з урахуванням не лише творчої праці учнів, а й 

педпрацівників та охоплює всі напрями формування і виховання: 

· позаурочна діяльність; 

· соціально-психологічна служба; 

· учнівське самоврядування. 

Окрема увага приділяється патріотичному вихованню. Наша мета 

допомогти учням усвідомити себе як частину нації, спонукати до 

самовдосконалення, виховувати справжнього суспільно-свідомого 

громадянина, патріота своєї Батьківщини. 

В ліцеї  працюють  спортивні  секції  технічне моделювання та дизайн, 

 гуртки: волейбол, футбол.  

  

Військово-патріотичне виховання 

Наші учні відвідували військову частину,  підрозділу ЮУ АЕС де 

проходять військово польові збори згідно програми предмету Захист 

України, та проводяться стрільби з малокаліберної гвинтівки. 

Постійно здобувачі освіти  беруть участь у міських змаганнях зі стрільби на 

честь Дня Захисника України, де займають призові місця.   

На території закладу  сторений сквер памяті Українським воїнам. 

Фізичне виховання 

Одним з головних завдань у роботі педагогічного колективу є захист та 

збереження здоров’я учнів. 
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Наші спортсмени брали активну участь в  обласних змаганнях, де в 

загальному заліку обласної спартакіади серед учнів ПТНЗ ліцейна команда 

зайняла: 

2016– 2017 н.р. –  загальнокомандне  4 місце: 

 IVмісце – настільний теніс; 

I місце міні футбол; 

I місце – волейбол юнаки; 

III місце волейбол дівчата. 

2017 – 2018 н.р.  - загальнокомандне  8 місце: 

        3  місце – волейбол дівчата; 

2018 – 2019 н.р.  - загальнокомандне  1 місце: 

І місце – настольний  теніс; 

 ІІ місце – волейбол; 

ІІІ місце – волейбол   дівчата. 

2019 – 2020 н.р.  - загальнокомандне  4 місце: 

І місце настольний теніс; 

ІІ місце волейбол юнаки; 

ІІІ місце – волейбол   дівчата. 

 

Гуртожиток 

Ліцей має свій гуртожиток, в якому проживає в середньому 115 учнів, в 

тому числі сироти та діти із сімей учасників АТО, всі здобувачі освіти  

проживають безкоштовно. 

У гуртожитку створені необхідні житлово-побутові умови для 

проживання учнів. Кімнати розраховані на проживання трьох або двох учнів. 

На кожні 6 учнів облаштована ванна кімната з санвузлом, та на кожні 18 

учнів окрема кухня.  Санітарно-побутові умови підтримуються самими 

учнями. 

Вихователі проводять заходи за різними напрямками роботи:  

(«Кіборги на захисті Вітчизни», «Жнива скорботи»(до Дня пам’яті жертв 

голодомору), «Наркотики в молодіжному середовищі» (зустріч з 

представником християнської спільноти,бувшим наркозалежним), «STOP 

боулінг», «Дзвони Чорнобиля», Брейн-ринг «Козацькому роду нема 

переводу», «Закон і ми» (до Дня прав людини)); вікторина «Діти, транспорт, 

дорога», «Уміння сказати “Ні”  «Здоров’я дитини - щастя кожної родини», 

дискусія «”Хочу” і “можу”», спортивне свято «У гостях у  козаків», 

«Екстремальні види спорту», «Усім серцем любимо Україну», екологічна гра 

«Весна прийшла», ділова гра «Незалежність», «Чорнобиль - версії трагедії», 

спортивне свято «Видатні люди нашого краю», бесіда «Чи здатні ми на 

подвиг?»; «9 травня - день примирення», спілкування без обмежень 

«Гуртожиток твій дім», козацька вікторина. 

 

 

 



26 
 

Робота психологічної служби 

Практичним психологом  Фоміной В.С. була виконана наступна 

робота: 

 проведено групових бесід-диспутів у 32 групах; 

 проведено індивідуальних бесід: 248 осібвсього(в тому числі за 

заявою керівників груп, за проханням викладачів, за заявою заступника 

директора з ВирР; з батьками; з майстрами; за особистим зверненням до 

психолога та за власним бажанням - 110 осіб); 

 проведено діагностику з метою вивчення індивідуальних 

особливостей учнів; групова психодіагностика 39 груп та 50 осіб( на протязі 

5 років); 

 індивідуальна робота проведена з 260 учнями; 

 заведено особових карток: 160 картки; 

 проведено профілактику щодо попередження відхилень з 97 учнями; 

 надано консультативно-методичну допомогу всім учасникам 

навчально-виховного процесу з питань навчання учнів: майстри – 12осіб, 

викладачі – 13 осіб, батьки – 20 осіб. 

 превентивне виховання: «Крок до здорового способу життя» 

індивідуальні бесіди - 85 осіб. 

 

Вихователем Кравчук С.В.  було здійснено: 

 індивідуальних бесід з учнями: 325 бесід; 

 групових бесід – 69 бесід; 

 ведення особових карток – 130 карток; 

 робота з майстрами та вчителями – 115 бесід; 

 було здійснено 12 виїздів за місцем проживання учнів. 

 

  

Соціальний захист 
Протягом навчального року ведеться корекційна, індивідуальна робота, 

здійснюється  соціально-психологічний супровід та соціальний захист учнів з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-

інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей, дітей з Чорнобильської зони, 

інвалідам, учнів із зони АТО. 

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

щомісячно виплачуються стипендія та кошти на харчування відповідно до 

постанови КМУ від 22.11.04 року № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та інших нормативних 

документів.  

Бібліотека 

  В ліцеї працює бібліотека з читальною залою, яка на сьогодні 

обслуговує  280 користувачів. Робота бібліотеки підпорядкована плану 

роботи ліцею. Книжковий фонд бібліотеки на сьогодні 

становить 15059 примірників, серед них: 5020 підручників загально-
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освітнього напряму, 8613 підручників професійного спрямування, виданих за 

рахунок державних коштів. 

Проблемою є недостатнє забезпечення підручниками  з професійно-

теоретичної підготовки. Та, на жаль, це проблема не лише нашого 

навчального закладу, а і всієї системи ПТО. Виходом з ситуації може стати 

підручникотворення, як одна із форм навчально-методичної роботи 

педагогічних працівників. 

Профорієнтація 
Профорієнтаційна робота колективом ліцею проводиться в закладах 

загальної середньої освіти  м. Южноукраїнська та області протягом 

навчального року. Попередньо виявляються та аналізуються дані про 

перспективи набору, враховуючи кількість випускників шкіл. 

Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на 

навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за 

школами міста для відповідної роботи. 

  У рамках профорієнтації відбуваються заходи: 

 Дні відкритих дверей; 

 Майстер-класи для учнів шкіл міста Южноукраїнська; 

 участь педагогів та учнів ліцею у проектах; 

 висвітлення подій з життя колективу на сайтах. 

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Важливою складовою діяльності навчального закладу є організація 

роботи служби охорони праці. У нашому ліцеї вона здійснюється на основі 

Законів України та інших нормативно-правових актів. 

Всі учні та працівники проходять медогляд. 

В ліцеї діє Положення про 3х-ступеневий контроль стану охорони 

праці, за яким двічі на рік комісія, згідно наказу директора, перевіряє стан 

охорони праці в майстернях, кабінетах, лабораторіях, гуртожитку, після чого 

складається акт перевірки. 

На початку нового навчального року складаються два акти: 

 акт перевірки готовності ліцею до навчального року; 

 акти-дозволи навчальних приміщень для проведення теоретичних 

занять та виробничого навчання. 

Щороку проводиться тиждень з охорони праці, в рамках якого учні 

беруть участь у конкурсі плакатів, тестуванні на виявлення кращого знавця з 

охорони праці, класних годинах, бесідах, конкурсах творчих робіт. 

В ліцеї розроблено 94 інструкції з охорони праці для всіх категорій  

посадових осіб по організації роботи з охорони праці в навчальному закладі. 

Зміст інструкцій з ОП відповідає вимогам діючого «Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці».      

Проведено навчання майстрів навчально-виробничого процесу з питань 

електробезпеки, з наданням другої групи допуску. 



28 
 

Згідно планів роботи в квітні кожного  року проведяться  заходи тижня 

охорони праці. 

На протязі 2016-2021 років здійснювався постійний контроль стану 

майстерень ліцею та виконання заходів, направлених на збереження життя та 

здоров’я працівників та учнів. 

Здійснено перевірку технічного стану засобів захисту від електричного 

струму кожного року. 

Маємо і проблеми, які необхідно вирішити. Наприклад, потребує 

капітальної заміни електромережі у гуртожитку, навчальному корпусі, 

майстернях, установка автоматизованої пожежної сигналізації у гуртожитку. 

 

РЕМОНТНІ РОБОТИ 

Гуртожиток: 

 виконується програма енергозбереження (заміна світильників) ; 

 закуплено будівельні матеріали та проведено  ремонтдвох під’їздів  9 

поверхової будівлі  клітиних східців та коридорів; 

 проводиться поточний ремонт в кімнатах та коридорах  гуртожитку; 

  

2016-2017 навчальний рік 

 відремонтовано 1 поверх в гуртожитку;  

 замінено раковини в 411, 209 та 407 туалеті;   

 замінено унітази в 112 та 207 туалеті; 

 замінено  пакетники з 1 по 5 поверх;  

 виконано ремонт 112 секції та 210; 

 замінено 10 шт. розеток (встановлені на кухнях); 

 замінено 10 кранбуксів; 

 замінено 8 вимикачів: вахта, виховательська, секції 307, 308, 309, 207 

та 407;  

 зроблено косметичний ремонт в кухнях; 

 зроблено ремонт туалетів 207, 208, 209, 210, 211, 212; 

 замінено світильники в кімнаті відпочинку; 

 встановлено світильники на вході в гуртожиток. 

 

     Для ремонту було придбано 5 банок фарби білої,5 банок коричневої, 2 

синьої, 2 темносиньої для фарбування воріт.  

 

2017- 2018 навчальний рік  

 відремонтовано 1 поверх гуртожитку та кімната відпочинку; 

 замінено 2 унітази (кімнати 309, 412);   

 замінено двері у кімнатах 208Б, №110 А, №311А; 

 замінено двері у туалетах 207, 307, 310; 

  заміна раковин в 208 - 209 туалетах; 
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 замінено 25 розеток та 8 вимикачів; 

 придбаний  плазмовий телевізор, також пральну машинка б\у, 2-х  

комфорна електроплиту, праску, дрель , 6 карнизів на кухні, 6 

комфорок на електроплити;    

 зроблений ремонт в кімнатах 310Б, 309 А та Б, та секциях 310;  

 замінено світильники на 2 поверсі та 3 у дітей; 

 замінено змішувача на кухні в 412; 

 відремонтовано 6 кухонь та 6 коридорів,сходові марші та сходи  з 1 по 

9 поверх; 

 зроблений ремонт в секції  309, 310, 311, 207, 210, 211, 411; 

 зроблений ремонт туалетів в 207, 307, 308, 310, 311, 312, 410, 412, 411; 

 побілені балкони та  пофарбовані решітки на балконах;   

 встановлені 2 вимикача на еваковиходах; 

 зроблений ремонт в 110 кімнаті; 

 встановлена душєва  кабіна , раковина та унітаз, встановлена плитка на 

стіні та підлозі. 

 

Для гуртожитку було придбано 10 метрів тюлі в кімнату відпочинку. 

Були придбані та встановлені дверів 110 кімнату, шпалери на 5 кімнат, 10 

банок фарби білой, 5 банок фарби жовто коричневої, 2  банки зеленої фарби, 

3 банки синьої фарби, 5 пляшок змішувача, 5 щіток малярних, 20 метрів 

кабеля , 5 коробів. 

 

 2018-2019 навчальний рік 

 відремонтовано 4 секції в гуртожитку 209, 212, 412, 312, 307;   

 зроблено ремонт в кімнатах: 208А, 208Б, 411А, 407А, 407Б; 

 замінено 3 світильника 210, 210 кухня та виховательська;    

 замінено 21 розетку: 307А, 308 Б –  2 шт, 312 А –  2 шт, 207 секція, 212 

секція, 312 Б – 2 шт, 209 А, кімната відпочинку – 2 шт, ізолятор –  2 

шт.; 

 замінено двері в 308 Б, 208 Б; 

 замінено замки в дверях 111 а и Б,307Б,  412 А ; 

 на секціях замінено замки 112,111,408, 312 Б, 309 Б; 

 встановлено крани в 208 секції та 210 секції; 

 відремонтовано 5 шкафів 308А, 212А, 207 Б, 411А, 412 А; 

 замінено унітази в 208 туалеті та 211 туалеті; 

 заштукатурено фундамент гуртожитку, пофарбовані еваковиходи; 

 відремонтовано  санвузли  кімнат 208, 308, 407, 408. 

 Для ремонту в гуртожитку було придбано: 2 комфорки для 

електропли,  5 банок – білої фарби,1 – зелена, 5 банок – коричневої фарби,1 

банка – зеленої фарби, 4 банки – блакитної фарби, 5 пляшок змішувача, 5 
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щіток макловиц, 5 щіточок для фарби,5 валіків, 20 метрів кабелю,15 

кранбуксів, 4 сіфона, 10 кг вапна, 10 мішків цемента для цоколя. Було 

придбано 4 віника , 2 совка, 2 відра для сміття, 3 корзини для сміття, 2 відра 

для миття підлоги, 4 відра дітям для миття підлоги. 

 2019-2020 навчальний рік 

 відремонтовано  секції: 311, 410, 308, 312, 208, 408; 

 відремонтовані сходинки з лівої сторони з 1 по 9  поверх; 

 відремонтовані всі санвузли  з 2 по 4 поверх; 

 замінено  труби по стоякам: 207, 307, 407, 208, 308, 408, 209, 309, 409, 

210, 310, 410, 211, 311,411; 

 замінено унітази в 308 та 410 в санвузлах (нові куплені); 

 замінено розетки в 411А, 411Б, 307А, 307Б, 409А, 409Б, 212А, 210А, 

210, 312, 211Б, 408 секціях, кімната відпочинку, ізолятор,111 кімната, 

вахтерська; 

 замінено двері в туалетах 211, в кімнаті 312А; 

 замінено замки на дверях у вихователя, в 210Б, в 409 А, в 409 секції, в 

308Б кімнаті, 308А кімнаті; 

 замінено сифони 208, 209, 310, 212 під раковинами; 

 замінено раковини в 208Б; 

 замінено обв 'язки під ванну 411 туалет, 409 туалет; 

 відремонтовано  5 шаф: 212 А, 210Б, 410А, 307А, 307Б; 

 відремонтовано 5 тумбочок та 6 полиц; 

 зроблено ремонт в кімнатах: 412 Б, 411Б, 308 А; 

 замінено кранбукси в 210, 408, 411, 312.                                                                                                                                                                                  

Для гуртожитку було придбано 100 шт. ламп 100 Ватт, ЛБ 40 – 10 шт , ЛБ 

18 – 20 шт.  Придбано холодильник  б/у . Куплено 5 шт автомат ВЕКО для 

плит. Також придбано: 30 банок білой фарби, 6 банок сірой фарби , 2 банки 

зеленої фарби, 4 банки блакитної,10 літрів змішувача,5 валиків, 5 щіточок  

для білування , 5 щіточок для фарби, 5 мішків шпаклівки та 30 кг вапна. 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Основними позабюджетними надходженнями закладу є виробнича 

діяльність, платне навчання за кошти юридичних та фізичних осіб, надання 

вільних місць для проживання у гуртожитку, благодійні внески, гранти та 

дарунки. 

 За звітний період на 01.02.2021 року надійшло на рахунок 8317585,42 

гривень, в тому числі за платне навчання 142200 гривень, за гуртожиток 

5326590,23 гривень, доходи від виробничої практики становлять 28966,00 

гривень, інші надходження 2597677,29 гривень, благодійні внески становлять 

85651,90 гривень. 
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ПОЗАБЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ 

 

Показники 
2016-

2017 рр. 

2017-2018 

рр. 

2018-2019 

рр. 

2019-2020 

рр. 

2020-2021 

рр. 

Платне 

навчання 
    142200,00 

Гуртожиток 785308,32 980680,00 1138688,45 1062704,50 1359208,96 

Оренда 15130,00 35540,00 32951,00 39524,00 13355,00 

Доходи від 

виробничої 

практики 

    28966,00 

Інші 

надходження 
89700,00 39000,00 2298220,49 170756,80 - 

Благодійні 

внески 
 14336,90 54786,00 550,00 15979,00 

Разом 890138,32 1069556,90 3524645,94 1273535,30 1559708,96 

 

 За рахунок позабюджетних надходжень у 2016-2021 навчальних роках 

було придбано товарів та проведено оплату за послуги: 

 

Видатки 
2016-

2017 рр. 

2017-

2018 рр. 

2018-2019 

рр. 

2019-

2020 рр. 

2020-

2021 рр. 

Заробітна плата з 

нарахуванням 
190422,24 262062,41 288715,12 294382,88 405703,86 

Комунальні 

послуги 
573586,11 583130,57 582362,94 659120,01 628945,16 

Інші послуги 

(обслуговування 

комп’ютерів, 

заправка 

картриджів, 

пожежна 

сигналізація, 

вивезення сміття, 

дезінфекція, 

повірка 

лічильників, 

здача ламп, тощо) 

17634,60 30912,74 32404,02 47169,75 32759,03 

Будівельні 

матеріали, 

господарчі товари 

7950,00 31188,85 142701,40 140810,01 107726,03 

Капітальний 

ремонт 
   170756,80  

Придбання 89700,00 90350,00 2298220,49   
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обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

 

 Протягом 2016-2021 років навчальний заклад профінансовано на 

загальну суму 49704051,43 гривень. Основну суму видатків складають оплата 

праці, стипендії, продукти харчування, сплата комунальних послуг. 

 За рахунок бюджетних надходжень було придбано товарів та 

проведено оплату за послуги: 

 

Товари та 

послуги 
2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Заробітна плата 

з нарахуванням 

3696791,

00 

5222170,

97 

6510693,1

7 

6619627,1

4 

7804159,9

7 

813294,0

0 

1124991,

39 

1413165,1

3 

1445158,9

0 

1682650,2

9 

Комунальні 

послуги 

454464,6

8 

451157,6

4 
388689,19 549129,09 600447,43 

Стипендія  1144146,

00 

1554521,

00 

1887050,0

0 

1938678,2

4 

1848600,0

0 

Медикаменти 2983,00  5000,00 5000,00 5986,42 

Інші послуги 

(обслуговування 

комп’ютерів, 

заправка 

картриджів, 

пожежна 

сигналізація, 

вивезення 

сміття, 

дезінфекція, 

повірка 

лічильників, 

здача ламп, 

послуги зв’язку, 

програмне 

забезпечення 

тощо) 

44995,59 35140,00 54782,18 114337,08 59626,52 

Будівельні 

матеріали, двері 

312638,2

5 
 20300,00 34562,03 37287,70 

Харчування 

сиріт 

177763,0

0 

178173,0

0 
333315,88 365918,42 276703,27 

Обмундируванн 8958,00 57912,00 27604,00 79332,00 53478,50 
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я сиріт при 

прийомі та 

випуску, 

оздоровлення 

сиріт, виплати 

при 

працевлаштуван

ні, на придбання 

літератури 

сиротам 

Господарчі 

товари, 

електротовари, 

миючі засоби 

 35100,00 37700,00 64186,64 65704,28 

Проїзні квитки, 

відрядження 
19256,44   39842,00  

Разом  6676169,

96 

8659166,

00 

10678299,

55 

11255771,

54 

12434644,

38 

 

 Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється з метою 

покращення умов навчально-виробничої роботи згідно чинного 

законодавства. 

 

БЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ 

 

Показники 
2016-2017 

рр. 

2017-2018 

рр. 

2018-2019 

рр. 

2019-2020 

рр. 

2020-2021 

рр. 

Разом  

Фінансування  6676169,96 8659166,00 10678299,55 11255771,54 12434644,38 49704051,43 

 

 Протягом 2016-2021 років навчальний заклад профінансовано на 

загальну суму 49704051,43 гривень. Основну суму видатків складають оплата 

праці, стипендії, продукти харчування, сплата комунальних послуг. 

 За рахунок бюджетних надходжень було придбано товарів та 

проведено оплату за послуги: 

 

Товари та 

послуги 

2016-

2017 рр. 

2017-

2018 рр. 

2018-2019 

рр. 

2019-2020 

рр. 

2020-2021 

рр. 

Заробітна плата 

з нарахуванням 

4510085,

00 

6347162,

36 

7923858,3

0 

8064786,0

4 

9486810,2

6 

Комунальні 

послуги 

454464,6

8 

451157,6

4 
388689,19 549129,09 600447,43 

Стипендія  1144146,

00 

1554521,

00 

1887050,0

0 

1938678,2

4 

1848600,0

0 
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Медикаменти 2983,00  5000,00 5000,00 5986,42 

Інші послуги 

(обслуговування 

комп’ютерів, 

заправка 

картриджів, 

пожежна 

сигналізація, 

вивезення 

сміття, 

дезінфекція, 

повірка 

лічильників, 

здача ламп, 

послуги зв’язку, 

програмне 

забезпечення 

тощо) 

44995,59 35140,00 54782,18 114337,08 59626,52 

Будівельні 

матеріали, двері 

312638,2

5 
 20300,00 34562,03 37287,70 

Харчування 

сиріт 

177763,0

0 

178173,0

0 
333315,88 365918,42 276703,27 

Обмундируванн

я сиріт при 

прийомі та 

випуску, 

оздоровлення 

сиріт, виплати 

при 

працевлаштуван

ні, на придбання 

літератури 

сиротам 

8958,00 57912,00 27604,00 79332,00 53478,50 

Господарчі 

товари, 

електротовари, 

миючі засоби 

 35100,00 37700,00 64186,64 65704,28 

Проїзні квитки, 

відрядження 
19256,44   39842,00  

Разом  6676169,

96 

8659166,

00 

10678299,

55 

11255771,

54 

12434644,

38 
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2016 рік   

Загальна сума – 292280 грн. 

Будівельні матеріали. Канцтовари.  Господарчі товари.   Принтер. Миючі. 

Журнали. Перфоратор. Шліфмашинка.Тканина тюль. Зеркала – 6   

шт.Телевізори – 4 шт. Прінтер. Душова кабіна. Акустична система. 

2017 рік 

Загальний фонд.  Загальна сума – 21363 грн 

Папір.   Будівельні матеріали.  Миючі.   Сантехніка.   Канцтовари. 

 

Спецфонд.  Загальна сума – 76881грн. 

Лічильники води.  Труби, задвижки.   Фонтан. Матеріали.  Комп’ютери –  4 

шт. 

 

 2018 рік 

Благодійно придбано.  Загальна сума – 44200 грн. 

6 телевізорів. Стіл тенісний. Лавка залізна. 

Спецфонд.  Загальна сума – 49513 грн. 

Засіб КЗ ключ електронний «Алмаз 1к».Апарати електронні  контрольно 

касові  МІНІ Т400 МЕ.Матрац наповнювач «Футон».   Банери рекламно-

інформаційні.    Болон СО-2 -200. 

Бюджет розвитку.  Загальна сума – 2299611 грн. 

Зварювальні апарати –15шт. Стіл зварника – 15 шт. Комплект зварника. 

Дизельний генератор.  Напівавтоматичні зварювальні апарати 5шт. 

Апарат повітряно –плазменної різки .  Апарат повітряно –плазменної різки. 

Дугові тренажери зварника 7 шт. 

  

Спец.фонд.  Загальна сума – 126958 грн. 

Принтер лазерний.  Гвинтівки  пневматичні – 3шт. Буд матеріали. 

Загальний фонд. Загальна сума – 42465 грн. 

Підручники.  Миючі.Зарядка вогнегасників. Папір. 
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2019 рік  

Загальний фонд. Загальна сума – 67755 грн. 

Буд.матеріали.    Медикаменти. Протипожежна безпека. 

 

Фонд розвитку. Загальна сума – 1556550 грн. 

Стем лабораторія. Кабінет фізики. 

 

Спецрахунок.  Загальна сума – 212885 грн. 

Пилка дискова. Прескран гідрант.    Виготовлені витяжки, штори 

власноруч.Телевізор.   Плити кухонні – 4 шт. Шліфмашина. Метал. 

Матеріали. 

2020 рік 

По спец рахунку.  Загальна сума –118807 грн.  

Тюль на перехід.  Буд.матеріали.  Сантехніка.   Метал.   Заправка балонів 

(вуглекислота).  Буклети.  Вентилятори.  Благодійно. Запасні частини. Тюль в 

їдальню.   Накопичувач в комп’ютер.  Витяжки.   Кондиціонер.   Лічильники 

води.  Реостати.  Кухонні.   Бойлер. 

Загальний фонд.  Загальна сума – 141139 грн. 

Термометр. Захисні засоби. Запасні частини. Будівельні матеріали.   

Дизинфікуючі засоби.  Миючі засоби.   Журнали. Буд.матеріали.   

 Стовчики для огорожі. Холодильник.  Ліки. Секції огорожі. 

Виконано працівниками закладу робіт 

Меблі:  

Стем лабораторія потолок, 12 столів.  10 стільців, перегородку. 

Майстерня кухарів – постелено плитку 78 м. 

Виготовлено комод для посуду, 4 столи в  дигустаційний зал , стіл вчителя 

для показу, столи для приладів. 

 Актова  зала: проведений косметичний ремонт,  перетяжка і ремонт  

театральних стільців, відновлення паркетного полу,закуплено і виготовлено 

штори на сцену. 

Косметичний ремон фоє 1 та 2 поверхів, заміна ламп на світлодіодні.  
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Облаштовано кімнату для матері і дитини на випадок евакуації в приміщені 

медичного кабінету. 

Виготовлені банери на клітинних східцях 

Виготовленні рекламні щити з  інформацією про навчальний заклад. 

Проведений косметичний ремонт в кабінеті фізики. 

Частковий ремонт даху своїми силами. 

 

Всі досягнення ліцею стали можливими завдяки чудовому колективу 

працівників та Вашому професіоналізму. 

Дякую всім за сумлінну працю. Бажаю міцного здоров’я, невтомної 

енергії та творчої наснаги! 

 

 


