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1. Загальна характеристика закладу освіти 

 Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради 

«Васильківський професійний ліцей» (далі – ліцей), є закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня.  

Ліцей здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих 

робітників на базі 9-ти класів з одночасним здобуттям повної загальної 

середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення. 

У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006  № 419, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585 (із змінами), 

наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями 

департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації, іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами, Статутом ліцею. 

У ліцеї функціонує педагогічна рада та методичні комісії 

загальноосвітнього циклу і професійно-технічного циклу. Засідання 

педагогічної ради проводяться щомісячно, відповідно до затвердженого плану 

роботи. На розгляд педагогічної ради виносяться питання роботи методичних 

комісій, стан викладання навчальних дисциплін, професійно-практичної 

підготовки, впровадження інноваційних технологій у освітній процес. 

Засідання методичних комісій проводяться  відповідно до затверджених 

планів роботи. На методичних комісіях розглядаються питання методичного 

забезпечення освітнього процесу, роботи школи молодого педагога, питання 

чергової атестації педагогічних працівників. 

 

 Ліцей має 27 ліцензованих професій, а саме: 
 

ЛІЦЕНЗІЇ  

професійно-технічної освіти 

(кваліфікований робітник) 

 

№ 

з/п 

Код і назва професії Ліцензований  

обсяг 

первинна професійна підготовка 
1. 7436  

7433 

Швачка 

Кравець 

30 

2. 7436 

8263 

Швачка  

Вишивальник 

30 

3. 7212 

8322 

Електрозварник ручного зварювання 

Водій автотранспортних засобів (кат.В) 

30 

4. 7122 

7133 

Муляр 

Штукатур 

30 
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5. 5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

30 

6. 5141 

5141 

Перукар (перукар-модельєр)  

Манікюрник 

30 

7. 4113 

 

4222 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

Адміністратор 

30 

8. 5129 

5129 

Майстер ресторанного обслуговування 

Майстер готельного обслуговування 

30 

9. 4212 Касир (в банку) 30 

10. 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель 30 

11. 7436 Швачка 30 

12. 7433 Кравець 30 

13. 5142 Покоївка 30 

14. 5122 Кухар 30 

15. 7412 Пекар 30 

16. 7412 Кондитер  30 

професійно-технічне навчання (курсова підготовка) 

1. 4222 Адміністратор 15 

2. 4212 Касир (в банку) 15 

3. 7436 Швачка 15 

4. 7433 Кравець 15 

5. 5141 Перукар (перукар-модельєр)  15 

6. 5141 Манікюрник 15 

7. 5142 Покоївка 15 

8. 5122 Кухар 15 

9. 7412 Пекар 15 

10. 7412 Кондитер  15 

11. 8322 Водій автотранспортних засобів (кат.В) 25 

 

 

У 2020/2021 н.р. ліцей здійснював: 

 первинну професійну підготовку за інтегрованими професіями: 

 

№ 

з/п 

Код, найменування 

професії 

Термін 

навчання 

Кваліфікація випускника 

1. 5122  Кухар.                 

7412  Кондитер 

3 роки кухар 4 розряду  

офіціант 3 розряду 

2. 7122  Муляр.               

7133  Штукатур 

3 роки муляр 4 розряду  

штукатур 4 розряду 

3. 7212  Електрозварник ручного 

зварювання.   

8322  Водій автотранспортних 

засобів (кат. В) 

3 роки електрозварник 4 розряду           

водій кат. «В» 

4. 7436  Швачка.             

7433  Кравець  

3 роки швачка 3 розряду 

кравець 3 розряду 
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5. 5141 Перукар (перукар-модельєр)                

 5141 Манікюрник 

3 роки перукар 1 класу  

манікюрник  2 розр. (I кл.) 

6. 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення               

4222 Адміністратор 

3 роки оператор 2 категорії 

адміністратор 

 

 професійно-технічне навчання за професіями: 

№ 

з/п 

Код, найменування професії, 

кваліфікаційний розряд 

Термін 

навчання, 

місяців 

Вартість 

навчання, 

грн. 

1 7433 Кравець 
кваліфікація: кравець 2-3 розряду 

9 місяців 4969,49 

2 4121 Касир (в банку) 

кваліфікація: касир (в банку) 

7 місяців 4418,91 

3 4222 Адміністратор 
кваліфікація: адміністратор 

6 місяців 4282,35 

4 5141 Манікюрник 
кваліфікація: манікюрник 2 розряду(ІІ класу) 

3,5 місяці 

  

 

3038,11 

  

 

5 5141 Перукар (перукар-модельєр) 
кваліфікація: перукар 

5 місяців 3495,64 

 

Колектив ліцею ставив за мету виконання наступних завдань у 

2020/2021 н.р.: 

1. забезпечення права громадян України на професійне (професійно-

технічне) навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей. 

2. Забезпечення виконання регіонального замовлення на підготовку 

кваліфікованих робітників. 

3. Подальша модернізація та оновлення матеріально-технічної бази. 

4. Створення умов для творчого розвитку педагогічних працівників та 

здобувачів освіти. 

5. Активне впровадження інформаційних технологій у освітній процес. 

6. Започаткування професійно-технічного навчання та перепідготовки 

громадян, реалізація програми «Освіта впродовж життя».  

6. Подальше створення на базі ліцею Навчально-практичних центрів. 

7. Надання додаткових послуг населенню та виробництво продукції у 

навчально-виробничих майстернях. 

8. Збільшення позабюджетних надходжень.  
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9. Продовження роботи по формуванню позитивного іміджу закладу освіти 

(через соціальні мережі, веб-сайт, пошук нових соціальних партнерів). 

2. Матеріально-технічна база 

 

 Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів ліцей має сучасну матеріально-технічну базу:  

 навчальний корпус; 

 гуртожиток; 

 їдальню; 

 господарський корпус та технічні споруди. 

Освітній процес забезпечують: 

 20 кабінетів професійно-теоретичної підготовки; 

 15 майстерень професійно-практичної підготовки; 

 4 лабораторії. 

З метою якісної підготовки робітничих кадрів на базі ліцею створено три 

Навчально-практичних центри: 

- Навчально-практичний центр швейного виробництва; 

- Навчально-практичний центр сфери обслуговування; 

- Навчально-практичний центр сфери громадського харчування.  

Ліцей має сучасний інформаційно-ресурсний центр, конференц-зал, 

актову залу, інтерактивну читальню, бібліотеку з інтернет-залою та 

бібліотечним фондом 17444 примірників, медичний пункт, їдальню на 120 

посадкових місць, гуртожиток. Забезпечено вільний доступ до мережі Wi-Fi у 

навчальному корпусі, інформаційно-ресурсному центрі, їдальні, бібліотеці та 

інтерактивній читальні. 

 Приміщення і споруди ліцею обладнані відповідно до діючих нормативів 

і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правил 

пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

 На початку навчального року складається акт готовності ліцею до нового 

навчального року, який погоджується Васильківським РВЛД ДУ «Київський 

ОЛЦ МОЗ України» та Васильківським РВ ГУ Держтехногенбезпеки у 

Київській області.  

 Трудовий розпорядок у ліцеї визначається Правилами внутрішнього 

розпорядку. 

  Колективний договір укладено на 2019-2023 роки.  

 Керівний та педагогічний склад ліцею сформований згідно з штатним 

розписом. 

Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо-

кваліфікаційним характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку 

кваліфікованих робітників на рівні вимог Державного стандарту. 
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3. Фінансово-господарська діяльність 

Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ліцею 

визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», 

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

освіту», Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників 

освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (із 

змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників 

на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» 

від 30 серпня 2002 р. № 1298 (із змінами), Статутом ліцею, іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами. 

 Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист 

учнів та педагогічних працівників ліцею, в межах обсягів регіонального 

замовлення, здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

 Ліцей є неприбутковим закладом освіти, користується податковими та 

іншими пільгами згідно із законодавством. 

 В ліцеї забезпечується своєчасне складання в установленому порядку 

річного кошторису доходів і видатків та подача його на затвердження до 

департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації. 

        Протягом 2020/2021 н.р. заборгованості з платежів до бюджету та перед 

працівниками по заробітній платі немає. У повному обсязі проведені рахунки з 

учнями по виплаті стипендії. 

 Використання коштів спеціального фонду спрямовувалося на зміцнення 

матеріально-технічної бази ліцею. 

Протягом 2020/2021 н.р. проведено наступні ремонтні та монтажні 

роботи: 

1. Проведений ремонт в навчально-практичному центрі сфери 

громадського харчування. Кухар, пекар, кондитер – на суму 460,32 

тис. грн. 

2. Проведені ремонтні роботи в 2-х кабінетах: 

- № 1.4. Кабінет технології виготовлення швейних виробів та 

матеріалознавства – на суму 16,00 тис.  грн ; 

- № 2.8. Кабінет правил дорожнього руху, будови і експлуатації автомобіля 

– на суму 16,00 тис. грн. 

3. Проведені електромонтажні роботи (заміна електричних мереж) в 

гуртожитку ліцею – на суму 108,87 тис. грн. 

4. Проведено заміну 9 вікон на 3 поверсі в навчальному корпусі – 78,00 

тис. грн. 

5. Проведено заміну 4 дверей (аварійні виходи) в навчальному корпусі 

- на суму 6,59 тис. грн. 
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6. Відкрито салон краси «BeGoodi» (придбано меблів – на суму 

28,55грн). 

 

Результати фінансово-господарської діяльності 
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Звіт за період 01.06.2020 – 16.06.2021 рр. 

 

 

Найменування 

За період 

01.06.2020- 

31.12.2020, 

тис. грн 

За період 

01.01.2021- 

16.06.202, 

тис. грн 

Разом, 

тис. грн 

 

Загальний фонд (місцевий бюджет) 

Оплата праці                                                                                           
6510,67 4837,02 11347,69 

Нарахування на заробітну плату                                                     1414,93 1045,01 2459,94 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар                         

798,19 37,86 836,05 

Продукти харчування                                                                            46,95 32,00 78,95 

Оплата  послуг  (крім  комунальних)                                                        617,56 22,48 640,04 

Видатки на відрядження 12,72  12,72 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                             1024,92 1218,83 2243,75 

Виплата стипендії і допомоги                                                            1365,66 1093,00 2458,66 

Разом, загальний фонд 11791,58 8286,18 20077,76 

Спеціальний фонд 
 

Надходження:    

Оренда 110,13 105,83 215,21 

Виробничої практики                                                                    241,76 315,42 557,18 

Інші платні послуги 

 

57,16 77,47 134,63 

Курсова підготовка  55,30 55,30 

Благодійні внески в натуральній формі 650,63 130,03 780,66 

Разом  1059,68 628,75 1688,4 

Видатки:                                     

Оплата праці                                                                                           

 

 

 

29,84 

 

29,84 

Нарахування на заробітну плату                                                      6,56 6,56 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар     

 

346,77 

 

327,76 

 

674,53 

Продукти харчування                      10,61 10,61 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                     13,60   

Оплата послуг (телефон, інтернет, заправка 

картриджів, інші) 

36,1 49,57 85,67 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

9,09 21,99 31,08 

Разом  405,56 446,33 851,89 
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Всього на потреби закладу освіти  було закуплено протягом звітного 

періоду матеріалів та обладнання: 

 за рахунок бюджету на суму  - 836,05 тис. грн. 

 за рахунок спецкоштів на суму  - 674,53 тис. грн. 

Всього на потреби закладу було придбано, зі спецфонду, протягом 

періоду обладнання і предметів довгострокового користування, а саме: 

- посудомийна машина в їдальню – на суму 9,09 тис. грн. 

- холодильник в кабінет «1.18. Кухня - лабораторія з дегустаційним 

залом» - на суму 10,99 тис. грн. 

- холодильник в кабінет «1.19. Кухня - лабораторія з дегустаційним 

залом» - на суму 10,99 тис. грн. 

Спонсорська допомога: 

 від спонсорів отримано товарів і обладнання – 780,66 тис. грн.  

- меблі для навчальних кабінетів – 161 тис. грн. 

- комп’ютерне обладнання – 445,00 тис. грн. 

За виробничу практику учнів: 

 надійшло коштів на суму – 557,18 тис. грн. 

 

Охоплення учнів харчуванням 

 

          Харчування учнів організоване на базі їдальні ліцею. Їдальня забезпечена 

в достатній кількості холодильним і технологічним обладнанням, столовим та 

кухонним посудом. Весь інвентар, кухонний посуд промаркований, 

використовується за призначенням. 

 Харчування 1-но разове, вартість харчування в грудні 2020 року становила 

129,94 грн, і відповідно, у травні 2021 року -  148,86 грн, із розрахунку на одного 

учня. Меню збалансоване, двотижневе, погоджено з Васильківським районним 

управлінням ГУДСУС у Київській області. 

  У належному стані ведуться журнали бракеражу готової та сирої 

продукції. На всі продукти є документація, що засвідчує їх якість. 

Пільгами при організації харчування в ліцеї користуються: 

1. учні з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

2. учні з числа дітей-інвалідів/осіб з інвалідністю; 

3. Учні з числа внутрішньо переміщених осіб; 

4. учні із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». 

Середня кількість учнів пільгових категорій у 2020/2021 н.р. - 32 особи. 

 

 

 

Вартість діто-дня 
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Місяць, рік 
Загальна сума 

витрат, грн. 

Кількість 

діто-дня, грн. 

Вартість  

діто-дня, грн. 

вересень 2020 7567,65 80 94,60 

жовтень 2020 7008,00 68 103,05 

листопад 2020 18881,25 169 111,71 

грудень 2020 19360,96 149 129,94 

січень 2021 11600,76 91 128,36 

лютий 2021 19645,69 129 152,24 

березень 2021 10888,40 75 145,18 

квітень 2021 - - - 

травень 2021 13695,12 92 148,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Успішні кейси за професійним спрямуванням 
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 Ліцей надає додаткові платні послуги населенню та здійснює 

виробництво продукції у навчально-виробничих майстернях з усіх напрямків 

професійного навчання. 

 

 

Назва професії 

Перелік  

наданих послуг, виготовленої продукції  

та виконаних робіт 

 

швачка; кравець На базі НПЦ швейного виробництва успішно 

працює Швейний дім «Мальви»: 

- приймаються замовлення на виготовлення 

різноманітних швейних виробів; 

- виготовлено ексклюзивні сучасні сукні з 

елементами етновишівки; 

-здійснюється пошив жіночих пальто. 

електрозварник ручного 

зварювання 

Виготовлено: 

- обладнання для Навчально-практичного 

центру громадського харчування (кухар, 

кондитер, пекар); 

- три металеві двері для запасних виходів 

навчального корпусу ліцею; 

- альтанка для зони відпочинку (випускна 

робота здобувачів освіти групи 32) 

муляр; штукатур - проводяться ремонтні роботи в ліцеї 

 

перукар; манікюрник Розпочав свою роботу новий салон краси 

«BiGudi», який надає послуги: 

- перукарські; 

- манікюру, педикюру; 

- догляду за бровами. 

оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

- виготовлення рекламної продукції для ліцею 

 (банер, листівки, буклети); 

- відеозйомка та монтаж рекламних роликів про 

ліцей; 

- обслуговування сайту ліцею. 

Для роботи учнів та майстрів виробничого 

навчання придбано нове обладнання: 

- фотоапарат; 

- спеціальна лампа для фотозйомки (софтбокс); 

- кольоровий принтер. 

Надання додаткових послуг збільшує позабюджетні надходження ліцею. 

 

5. Виконання регіонального замовлення 
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  Формування контингенту учнів у 2020/2021н.р. здійснювалося відповідно 

до регіонального замовлення, наявних ліцензій та згідно з Правилами прийому 

до Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Васильківський 

професійний ліцей» на 2020 рік, затверджених наказом від 25.10.2019 № 192-О. 

 Регіональне замовлення формується з урахуванням 2 основних факторів: 

1. потреб ринку праці та укладених договорів з роботодавцями; 

2. моніторинг випуску учнів загальноосвітніх шкіл з метою обґрунтованого 

планування регіонального замовлення.  

 

Порівняльна таблиця динаміки формування контингенту учнів та 

регіонального замовлення за 2018-2020 р.р. 

 

Роки 2018  2019   2020  

Кількість учнів, прийнятих на 1-й курс 129 147 129 

Відсоток виконання 107,5% 110% 92% 

 

У 2020 році у зв’язку з карантинними обмеженнями, дистанційним 

навчанням, регіональне замовлення було виконано на 92%. Це пов’язано в 

першу чергу з тим, що більшість випускників 9-х класів продовжити навчання в 

закладах загальної середньої освіти. 

 

Середньорічні показники контингенту здобувачів освіти  

у 2020/2021 н.р. 

 

Показники Кількість осіб 

Загальний контингент учнів 357  (17 груп) 

- на початок навчального року (01.10.2020) 364 

- на кінець навчального року (31.07.2021) 264 

Прийнято на 1-й курс, станом на 01.10.2020 129 

Випускників 93 

Втрата контингенту учнів 10 

Основні причини втрати:  

- за власним бажанням 10 

 

 

5.1. Профорієнтаційна робота 
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З метою формування контингенту здобувачів освіти та виконання плану 

регіонального замовлення проводиться профорієнтаційна робота серед 

випускників закладів загальної середньої освіти. 

Протягом 2020/2021 н.р. проведено наступні профорієнтаційні заходи: 

 Дні відкритих дверей; 

 участь в обласних проєктах: «Українська геральдика», «Доля мого народу 

на полотні»; 

 розміщення рекламної інформації на веб-сайті ліцею, у Фейсбуці, 

Інстаграмі, сайті міста Василькова, інформаційних стендах закладу освіти; 

 розміщення зовнішньої реклами: 1 банер та 3 рекламні щити. 

 

Дні відкритих дверей 

   Четвертий рік поспіль ліцей запровадив нову форму проведення Дня 

відкритих дверей та профорієнтаційної роботи – індивідуальне запрошення 

учнів, батьків, вчителів для кожного закладу загальної середньої освіти 

Васильківської ОТГ. 

   За погодженням управління освіти Васильківської ОТГ складаються 

графіки відвідування ліцею учнями 9-11 класів. Протягом кількох тижнів ліцей 

гостинно відчиняє двері для своїх майбутніх учнів: майстри в/н, викладачі, учні 

ліцею проводять для гостей майстер-класи, знайомлять з матеріально-технічною 

базою закладу освіти, ведуть профорієнтаційні бесіди.  

   Протягом І семестру 2020/2021 н.р. Дні відкритих дверей через 

карантинні умови проводились онлайн. На сайті ліцею, у соцмережах активно 

розміщувались відеоролики професійного спрямування, демонструвались  фото, 

аудіо матеріали профорієнтаційного змісту. Ми розповідали про свій заклад 

освіти, про професії, про перспективи кар’єрного розвитку. 

       У ІІ семестрі 2020/2021 н. р. у закладі провели Дні відкритих дверей, 

дотримуючись усіх санітарно-гігієнічних норм в умовах карантину. Заклад 

відвідали 360 випускників 9-11 класів Васильківської ОТГ та Калинівської ОТГ. 

 

Розміщення реклами  

  Реклама ліцею у 2020/2021 навчальному  році представлена: 

 рекламним банером розміром 600:300 мм; 

 рекламними щитами (3 шт.) розміром 200:125 мм; 

 буклетами, що містять коротку інформацію для вступників; 

 розміщенням рекламних відеороликів на сайті ліцею, на сторінках ліцею 

в соціальних мережах Facebook к Instagram. 

 

 

 

5.2. Випуск та працевлаштування 
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Успішно завершили навчання у 2020/2021 н.р. за інтегрованими 

професіями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» 

93 учні закладу освіти. 

 

Результати попереднього працевлаштування у 2021 році: 

 фактично будуть працевлаштовані за отриманою професією – 76  (81,7%); 

 планують продовжити навчання  – 13  (14%); 

 знаходяться у відпустці по догляду за дитиною – 4  (4,3%); 

 випускників з числа  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які отримають матеріальну допомогу при працевлаштуванні – 

4 особи. 

Проаналізувавши план працевлаштування, слід відмити, що  спостерігається 

великий відсоток випускників, які працевлаштовуються на підприємства-

замовники робітничих кадрів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Навчально-виробнича робота  
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6.1. Організація навчально-виробничої роботи 

 

   Навчально-виробничий процес в ліцеї відповідає вимогам Державного 

стандарту професійної (професійно-технічної) освіти та здійснюється на підставі 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.05.2006 р. № 419 та інших законодавчих і нормативно-

правових актів.  

   Навчально-виробничий процес здійснюється згідно з річним планом 

роботи на 2020/2021 н.р., розглянутим та схваленим на засіданні педагогічної 

ради. Кожний розділ плану відповідає меті та завданням закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Для здійснення первинної професійної підготовки ліцей на достатньому 

рівні забезпечений навчально-методичною документацією: 

- робочими навчальним планами, розробленими з кожної професії; 

- робочими навчальними програмами, поурочно-тематичними планами з 

теоретичного і виробничого навчання, які розглянуто на засіданнях методичних 

комісій і затверджено заступником директора з НВР, плани уроків, переліки 

навчально-виробничих робіт, помісячні плани виробничого навчання, план 

виробничої діяльності. 

   У ліцеї протягом звітного періоду налагоджена система контролю 

успішності здобувачів освіти. Із предметів загальноосвітнього циклу проводилися 

контрольні директорські роботи, підсумкові семестрові та річні контрольні 

роботи.  

Аналіз рівня успішності здобувачів освіти із професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки у 2020/2021 н.р.: 

 середній рівень знань мають 54% здобувачів освіти; 

 достатній та високий рівні - 44 % здобувачів освіти. 

 

У 2020/2021 н.р. випускники закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти повинні були складати ДПА у форматі ЗНО для отримання свідоцтва про 

повну загальну середню освіту. Проте 13 травня 2021 Верховна Рада внесла 

зміни до закону, чим звільнила випускників від складання ДПА. ЗНО складали 

28 випускників закладу. 

Через карантинні обмеження у зв’язку з COVID – 19 освітній процес у 

ліцеї проходив із застосуванням дистанційних форм навчання. Навчання 

здійснювалось на платформах  Google meet, Zoom, Classroom.  

Документи про освіту випускники ліцею отримають 29 червня 2021 року.  

 

 

 

6.2. Педагогічні працівники 
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 Педагогічний колектив ліцею працює за штатним розписом, 

затвердженим департаментом освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації. 

 Освітній процес забезпечують: 

– 37 педагогічних працівників, із них:  

 8 осіб (22%) мають вищу кваліфікаційну категорію; 

 5 осіб (14%) – першу кваліфікаційну категорію; 

 6 осіб (16 %) – другу кваліфікаційну категорію; 

 18 осіб (48%)– спеціалісти. 

Педагогічні звання мають три педагоги: 

 2 педагоги - «старший вчитель» та «старший викладач»; 

 1 – «викладач - методист».  

– виробниче навчання здійснюють 14 майстрів виробничого навчання. Усі 

майстри мають відповідну робітничу кваліфікацію: 

 22% майстрів виробничого навчання мають повну вищу освіту;  

 33% - базову вищу освіту.  

  Майстри виробничого навчання мають високий рівень кваліфікації: 

- 6 розряд електрозварника;  

- 5 розряд муляра;  

- 5 розряд кухаря. 

   21 педагогічний працівник має педагогічний стаж від 8 до 30 років. 

Базова фахова освіта педагогічних працівників відповідає встановленим 

вимогам (100 %). П’ять працівників мають пенсійний вік, що складає 16 %. 

 З метою визначення відповідності педагогічного працівника займаній 

посаді, рівня його кваліфікації, наказом директора створена і діє атестаційна 

комісія. Проводиться планове та позачергове підвищення кваліфікації 

викладачів та майстрів виробничого навчання в Комунальному навчальному 

закладі Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», Інституті післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників НАПН України, Центральному інституті підвищення 

педагогічної освіти при НАПН України.  

 Протягом 2020/2021 н.р. згідно затвердженого плану-графіку було 

пройдено: 

- атестацію - 6 педагогів;  

- курси підвищення кваліфікації - 10 педагогів. 

 Якісний склад педагогічних працівників відповідає освітньо-

кваліфікаційним характеристикам і дає змогу забезпечити підготовку 

кваліфікованих робітників на рівні вимог державного стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

 

 

6.3. Професійно-теоретична підготовка 
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  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та 

критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними 

планами. 

  З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на 

окремих етапах професійної підготовки проводиться проміжна кваліфікаційна 

атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація 

(розряд, клас, категорія).  

Навчання в ліцеї завершується державною кваліфікаційною атестацією. 

 

Протягом 2020/2021 н.р. здобувачі освіти ліцею брали участь у 

проведенні: 

- І  етапу Всеукраїнських олімпіад із загальноосвітніх дисциплін;  

- ХХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді  імені Тараса Шевченка ( Василюк Вікторія, 31 група);          

- Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика (Браніцька 

Вікторія, 26 гр. – 3 місце серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Київської обл.; 

- Всеукраїнському конкурсі “Об’єднаймося  ж, брати мої» (Василюк Вікторія, 

31 гр., в номінації “Історія України та державотворення”, Кохан Крістіна, 

Василюк Вікторія та Яременко Наталія в номінації “Декоративно-прикладне 

мистецтво”); 

- предметних та тематичних тижнів: Тижня української мови та літератури; 

Тижня історії та права; Тижня англійської мови;  Тижня фізкультури і 

здоров’я. 

 

Проведена державна кваліфікаційна атестація: 

12.02.2020 – група 32 з професії «Електрозварник ручного зварювання» 

02.04.2021 – група 34 з професії «Перукар. Манікюрник» 

11.06.2021 -  група 31 з професії «Швачка. Кравець» 

14.06.2021 – група 32 з професії «Водій автотранспортних засобів кат. «В» 

18.06.2021 – група 36 з професії «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. Адміністратор» 

22.06.2021 – група 35 з професії  «Кухар. Офіціант» 

25.06.2021 – група 33 з професії «муляр. Штукатур» 

 

6.4. Професійно-практична підготовка  

 

   З метою забезпечення професійно-практичної підготовки учнів у 

2020/2021 н.р. між ліцеєм та підприємствами, установами, організаціями, у тому 

числі, фізичними особами-підприємцями, були укладені договори про 

навчально-виробничу практику. Всього укладено - 250 договорів. 

    

Бази виробничої практики у 2020/2021 н.р. 
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Група 31 – ПП «Домашній текстиль», м. Київ, ПП «Л.А.К.», м. Васильків;  

Групи 22, 32  – підприємства м. Василькова  ( ВК “Система”, ТОВ “Слава”, 

ОКЖБК “Грінбуд”), м. Боярка ( ПрАТ “Вентиляційні системи”), ТОВ 

«Плесецький гранітний кар'єр»;    

Групи 25, 35 – підприємства м. Києва ТОВ “Бджілка печерська”, «Папа НІНО» 

м. Василькова ( кафе «Флоренція», «БАБАЙ», «Авалон»), «Джерело»; 

Групи 13, 23, 33 – підприємства м. Василькова ( ВК “Система”, ТОВ “Слава”, 

ОКЖБК “Грінбуд”), м. Боярка ( ПрАТ “Вентиляційні системи”);     

Групи 14, 24, 34 – салони-перукарні м. Василькова, м. Києва, смт. Глевахи, а 

також у салоні краси «Bigoodi» нашого закладу; 

Групи 26, 36 – АТ «Укрпошта», ТзОВ “Облтелеком”,ТзОВ “Екліпс трейд” (м. 

Київ), ТзОВ “ХОУМНЕТ”( м. Київ). 

 

Усього за проходження виробничої практики надійшло коштів на суму: 340 

646 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Методична робота 
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Навчально-методична робота в ліцеї у 2020/2021 н.р.  проводилася 

відповідно до Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 № 

1119 та Положення про методичну роботу в професійно-технічних начальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.12.2000 № 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-

технічної освіти», та реалізовується через колективні та індивідуальні форми 

роботи. 

 

ЄДИНА МЕТОДИЧНА ТЕМА:  

«Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього випускника». 

 

Завдання методичної роботи у 2020/2021 н.р.: 

 розвиток педагогічної творчості, ініціативи; 

 розвиток життєвої компетентності здобувача освіти, як особистості; 

 впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій 

навчання, досягнень передового педагогічного досвіду; 

 опанування і застосування в педагогічній діяльності нових інформаційних 

технологій, як засобу підвищення якості знань, умінь, навичок здобувачів 

освіти; 

 впровадження елементів професійного спрямування при вивченні 

окремих тем з предметів загальноосвітньої підготовки; 

 удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів; 

 забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею. 

 

Протягом 2020/2021 н.р. в ліцеї відбулося 12 засідань педагогічних рад, 

з них: 3 тематичні: дистанційно - «Професійна компетентність педагога», 

«Методологічна переорієнтація навчально-виховного процесу щодо 

формування успішної професійної кар’єри майбутнього випускника», «Як 

зберегти психоемоційне здоров’я педагога», 2 позапланові. 

 

Навчально-методична рада працювала відповідно до затвердженого 

плану роботи на навчальний рік. Всього відбулося 5 засідань НМР. 

На яких розглядалися питання: 

- обговорення плану роботи науково-методичної проблеми ліцею 

«Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього випускника»; 

- про організацію роботи із обдарованими здобувачами освіти (участь в 

олімпіадах, конкурсах, залучення до пошуково-дослідницької роботи);  

- про хід атестації педагогічних працівників в 2020/2021 н. р.; 

- робота із здобувачами освіти, по формуванню професійних 

компетентностей; 

- проведення в ліцеї Місячника методичної роботи (визначення та 

обговорення заходів, затвердження плану проведення); 
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- підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік. 

 

Протягом навчального року працювали:  

 МК викладачів загальноосвітнього циклу – 11 засідань, 3 відкритих уроки; 

 МК профтехциклу – 12 засідань, 8 відкритих уроків; 

 Школа молодого педагога – 18 засідань.  

 

МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 

 

 3 предметні тижні: 

- 05.10-09.10.2020 - Тиждень фізичної культури та здоров’я-Сучасні 

спортивні проєкти; 

- 09.11-20.11.200 - Тиждень української писемності-проєкт «Від Нестора 

до Жадана»; 

- 09.12-13.12.2019 - Всеукраїнський тиждень права та історії – проєкт «Як 

змінювались права людини: від Київської Русі до Незалежної України» 

 4 тематичні тижні:  

- 09.03-12.03.2021 - Тиждень Шевченківської творчості «Тарас Шевченко і 

сучасна молодь», Іваницька М.В.; 

- 05.04-09.04.2021 - Тиждень безпеки дорожнього руху, Лисий В.Г.; 

- 17.05-21.05.2021 – Тиждень фізичної культури та здоров’я, Бондар А.С.; 

- 31.05-04.06.2021 – Тиждень відзначення Міжнародного дня ООН 

«Всесвітній день довкілля» в рамках проєкту #OlimpikLab. 

 

 Тематичні заходи які проходили протягом місяця: 

- 01.02-25.02.2021 – відзначення 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки; 

- 19.04-30.04.2021 – відзначення 35—роковин Чорнобильської катастрофи. 

 2020/2021 рік математики в Україні (згідно указу президента), 

«Математика в професіях» 

План заходів (проєктів) 

- «Я будую свій дім» - Муляр. Штукатур - 14.10.2020-23.10.2020 

- «Математика в спідниці» - Швачка. Кравець - 26.10.2020-04.11.2020 

- «Математична антиципація у перукарів» - Перукар. Манікюрник 

 - 07.12.2020-29.01.2021 

- «Коучинг практичних математичних умінь в управлінні будь-чим» 

Оператор з обробки інформації та ПЗ. Адміністратор 

 - 01.02.2021-12.03.2021 

- «Математика «східців» - Електрозварник ручного зварювання 

 - 15.03.2021-23.04.2021 

- «Математика на столі» - Кухар. Офіціант - 26.04.2021-04.06.2021. 

 

 Місячник методичної роботи з 01.02 – 26.02.2021 р. 
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В рамках місячника проходила виставка-огляд методичної літератури: «Від 

творчого педагога – до компетентного здобувача освіти», адміністрація закладу, 

викладачі, майстри виробничого навчання подали на виставку свої кращі 

напрацювання, які є результатом їх плідної праці, проведено 1 онлайн-тренінг, 

2 практичних семінара, 3 майстер-класи, 3 відкритих уроки, 1 тематичний захід 

присвячений Міжнародному дню рідної мови «Нова доба, нового прагне слово», 

1 психолого педагогічний семінар, 4 онлайн навчальних семінари. 

Як результат ММР - створення авторських посібників, навчально-

методичних розробок: 

- Методична розробка уроку-гри для здобувачів освіти І-х курсів з «Основ 

галузевої економіки» на тему «Мій власний бізнес» - викладач економіки, історії 

та громадянської освіти Мамчур В.В.; 

- Методична розробка з професії «Адміністратор» на тему: «Документ як 

основний вид писемного ділового мовлення» - викладач української мови та 

літератури Іваницька М.В.; 

- Методичний збірник практичних робіт для здобувачів освіти І-х курсів з 

«Основ галузевої економіки» - Мамчур В.В.; 

- Робочий зошит для виконання практичних робіт з дисципліни 

«Технології» навчальний модуль «Креслення», гр. 12 професія 7212 

«Електрозварник ручного зварювання», рівень кваліфікації – 2 розряд – 

викладач спецдисциплін Буружиу А.О.; 

- Збірник технологічних карток для проведення виробничого навчання з 

професії 5122 «Кухар», рівень кваліфікації – 4 розряд – майстер виробничого 

навчання Заєць Л.Ф.; 

- Робочий зошит із спецпредметів професія «Кравець» (базові компетенції) 

– викладач спецдисциплін Герук Г.В.; 

- Методичний практикум «Математика в професіях» - викладач 

математики та інформаційних технологій Панченко Л.О.; 

- Лабораторний практикум з предмету «Засоби комп’ютерних 

інформаційних систем» професія: «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення». Модуль ООІ та ПЗ-2.5. Налагодження та 

обслуговування мережевих систем – майстер виробничого навчання Кепенко 

К.В.; 

- Збірник практичних завдань «Програмування вебсторінок та вебсайту 

мовою розмітки» професія 4113: «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення». Предмет: «Основи комп’ютерної графіки та 

вебдизайну», Модуль: ООІ та ПЗ-2.6. Підготовка та розміщення матеріалів у 

мережі Інтернет - майстер виробничого навчання Кепенко К.В.; 

Збірник інструкційно-технологічних карток для проведення виробничого 

навчання з професії 7122 «Муляр», професійна кваліфікація: муляр 3(2-3)-го, 4-

го розрядів – майстер виробничого навчання Осадча М.І. 

 

 

 

 Участь у міжнародних конкурсах: 
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- 15 травня 2021 року здобувач освіти І курсу Мунтян Микола професія 

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Адміністратор» 

під керівництвом майстра в/н Кепенко Катерини взяв участь у ІІІ Міжнародному 

конкурсі реклами «DO.IT ADS» в номінації «Адаптація до мирного життя героїв 

АТО» та отримав сертифікат. 

 

 Участь у всеукраїнських заходах: 

 25 листопада 2020 року – Іваницька Марина взяла участь у проведенні 

першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2021» номінаціях «Українська мова та література».  

 

 Участь у обласних заходах: 

- 10 грудня 2020 року – відбувся ІІ етап ХХІ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика здобувачка освіти ІІ курсу Браніцька Вікторія 

зайняла ІІІ місце серед учасників конкурсу. 

- 13 січня 2021 року Василюк Вікторія, здобувачка освіти з професії 

«Швачка. Кравець» під керівництвом майстра виробничого навчання 

Плотнікової Н.В. та викладача історії Мамчур В.В. взяла участь у всеукраїнській 

фотовиставці «Україна – це ми!», яка присвячена Дню Соборності України. 

- 25 січня 2021 року учні КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» 

взяли участь у Всеукраїнському учнівському онлайн-челенджі «Молодь України 

- разом!». 

- 08 – 25 лютого 2021 року здобувачі освіти КНЗ КОР «Васильківський 

професійний ліцей» взяли участь разом з викладачем української мови та 

літератури Іваницькою М.В. в обласному учнівському поетичному онлайн-

челенджі до відзначення 150-річчя з Дня народження Лесі Українки».  

- 15 лютого 2021 року здобувачки освіти Василюк В., Браніцька В. під 

керівництвом викладача хімії Анатолія Кріля, дослідили та презентували 

відеоролик по підсумках роботи над STEAM-проєктом з хімії «Таємниці хімії у 

моїй професії». 

- 17 лютого 2021 року на базі КНЗ КОР «Васильківський професійний 

ліцей» була проведена педагогічна майстерня «Профорієнтація як шлях до 

успішного професійного самовизначення особистості». Цей захід можна назвати 

Днем відкритих дверей для директорів закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти Васильківської об’єднаної територіальної громади. 

- 15 березня 2021 року у рамках обласного учнівського проєкту 

«Українська геральдика», здобувачі освіти груп 12, 22 з професії 

«Електрозварник ручного зварювання» під керівництвом майстрів виробничого 

навчання Віктора Козловського, Володимира Бишенка, викладача історії 

Вікторії Мамчур дослідили та виготовили герб Івано-Франківської області. 

- 17-18 березня 2021 року для професійного напряму підготовки 

«Перукар» для здобувачів освіти І-ІІ курсів та слухачів професійно-технічного 

навчання ліцею проведено семінарські заняття за участю провідних технологів 

України: Ірини Матвійчук (м. Тернопіль) та Вероніки Плюти (м. Вінниця) 

(торгова марка «Concept»). 
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- 19 березня 2021 року у КНЗ КОР « Васильківський професійний ліцей» 

відбулась робоча зустріч за участю заступника Міністра освіти і науки України 

Віри Рогової, директора департаменту освіти і науки Київської 

облдержадміністрації Жанни Осипенко та партнерів з питань реформування 

системи харчування у закладах професійної (професійно- технічної) освіти. 

- 02 квітня 2021 року, здобувачка освіти ІІ курсу Світлана Ларіна взяла 

участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Перукар» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Київської області. 

- 12 квітня 2021 року здобувач освіти ІІ курсу Лупеха Назарій узяв участь 

у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Київської області з професії «Штукатур». 

 

 Співпраця методичного кабінету з бібліотекою: 

Бібліотека та інтерактивна читальня ліцею в роботі з педагогічним 

колективом пропонують: оперативне та якісне бібліотечно-бібліографічне 

обслуговування педагогів з використанням сучасних технологій навчання, основ 

інформаційної культури, проведення інформаційних та просвітницьких заходів, 

надають послуги з використанням комп'ютерної техніки, забезпечують доступ 

до інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету; 

- у бібліотеці використовуються Інтернет-ресурси провідних бібліотек 

України: 

www.library.kr.ua/libworld/ukraine.html  

www.libr.dp.ua 

www.library.kr.ua/zakon/index.html; 

- до послуг учнів та викладачів електронна бібліотека, яка постійно 

поповнюється новими електронними виданнями, а саме електронні підручники 

загальноосвітнього напрямку та підручниками професійного напрямку; 

- розроблений сайт електронної бібліотеки для користування у межах 

закладу викладачами, майстрами виробничого навчання та учнями. Вся 

інформація по предметно подана за кожною із професій. База бібліотеки 

постійно доповнюється та оновлюється; 

- створена електронна картотека періодичних статей за рубриками 

«Методична робота», «Управління якістю освіти», «Виховна робота», 

«Педагогічна майстерність», рубрики по професіях та по предметах; 

- форми співпраці бібліотеки проявляються у виступах на педрадах, 

предметних тижнях, проведеннях комбінованих уроків, індивідуальному 

інформуванні методиста та груповому інформуванні викладачів, майстрів 

виробничого навчання закладу; 

- бібліотека та інтерактивна читальня ліцею надають учням, викладачам, 

майстрам нові види послуг використання нетрадиційних носіїв інформації. 

 

 

 Упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних та 

виробничих технологій, stem-технологій 

http://www.library.kr.ua/zakon/index.html
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Під час проведення уроків теоретичного та виробничого навчання, 

майстри та викладачі використовують:  

- інформаційно-комунікаційні технології (організація вебквестів, онлайн-

тестування, електронні уроки, використання електронних тренажерів, 

інтерактивної дошки, мультимедіа); 

- ігрові технології (ігри-вправи, ігрові дискусії, ігрові ситуації, рольові та 

ділові навчальні ігри, комп'ютерні ділові ігри); 

- інтерактивні технології (мозковий штурм, робота в парах, групові 

дискусії, рольові ігри/інсценування); 

- технології інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових 

моделей: перевернуте навчання, диференційне та проблемне, проєктне 

навчання у групах, вчитель як модератор, кейс метод. 

Для упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних 

технологій використовувалися комп’ютерні технології та мультимедійні 

засоби для навчання: 

Назва Кількість, од. 

Мультимедійне обладнання 10 

Персональних комп’ютерів, в тому числі ноутбуків  41 

Ноутбуки з Е – бібліотекою  4 

Проєктори 12 

Документальні камери 5 

3D-принтери 2 

Цифрові мікроскопи з виводом інформації на екран 2 

 

 Участь у вебінарах: 

- 15 жовтня 2020 для відповідальних працівників за організацію 

інклюзивного навчання і працівників психологічної служби закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на тему: 

«Реалізація інклюзивної освіти та перспективи її розвитку у професійній освіті» 

Доповідач: Котлярова Н. Г. тема доповіді: «Професійна (професійно-технічна) 

освіта для осіб з особливими освітніми потребами»; 

- 30 жовтня 2020 вебінар для викладачів спецтехнологій та майстрів 

виробничого навчання будівельного напрямку у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти Київської області на тему: «Засади ефективної 

організації конкурсів професійної майстерності» 

Доповідач: Осадча М.І. тема: «Питання матеріально-технічного забезпечення 

під час організації і проведення обласних конкурсів професійної майстерності»; 

- 19 листопада 2020 Усеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Інноваційні технології при підготовці фахівців будівельної галузі» 

Доповідач: Панченко Л.О. тема доповіді: «Практичні аспекти навчання для 

будівельників: від складного до простого». 

- 12 березня 2021 «Програма ЄС Еразмус+: можливості міжнародної 

співпраці для сфери професійної освіти». Заступник директора з НВД Бондар 

Ганна поділилася досвідом проведення профорієнтаційних заходів у нашому 

ліцеї (ДВД). 
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- 24 березня 2021 відбувся вебінар для педагогічних працівників напряму 

сфери послуг закладів професійної (професійно-технічної) освіти Київської 

області на тему: «Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі 

підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг: професія «Перукар»». 

Своїм досвідом використання інноваційних методів підготовки кваліфікованих 

робітників у галузі перукарського мистецтва поділилася Марина Яценко. 

 

 Проєктна діяльність: 

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-

краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний 

край». Керівник Мамчур В.В. тема: «Сакральна Васильківщина»; 

- Соціальний проєкт «З теплом душі і добром в долонях»; 

- Обласний професійно-мистецький проєкт «Доля мого народу – на 

полотні»; 

- Дослідницька робота до розробки STEAM-проєкту з хімії «Хімія у моїй 

професії». Хімія у професії «Кухар». 

- Обласний учнівський проєкт «Українська геральдика» ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 

- І-ий етап обласного пошуково-інформаційного проєкту «Аграрна 

Україна». 

 

 Атестація педагогічних працівників у 2020/2021 н.р.: 

підвищена кваліфікаційна категорія – 6 педагогів. 

курси підвищення кваліфікації пройшли – 29 педагогів. 

В рамках вивчення педагогічної майстерності викладачів і майстрів 

виробничого навчання, було проведено відкриті уроки, майстер-класи 

педагогічних працівників, що підлягали атестації в поточному навчальному 

році: 

1. Бондар Ганна Василівна, заступник директора з НВР. 

2. Кепенко Катерина Володимирівна, майстер виробничого навчання. 

3. Диптан Валентина Михайлівна, майстер виробничого навчання. 

4. Осадча Марина Іванівна, майстер виробничого навчання. 

5. Лисий Василь Григорович, майстер виробничого навчання. 

6. Головачова Марія Іванівна, бібліотекар. 

 

                            Курси підвищення кваліфікації  

 

№ П.І.Б. 

педагогічного 

працівника 

Посада Назва закладу 

1.  Постоленко 

Людмила 

Миколаївна 

Директор -КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 
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(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

-ЦІПО у м. Києві 

- ЦІПО у м. Києві підвищення 

кваліфікації керівних кадрів 

ЗП(ПТ)О 11.06.21  

-10.06-10.07.2021 р. Міжнародної 

програми підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти, 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників «Разом із 

Визначними Лідерами Сучасності: 

Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості 

та Трансформації Оточуючого 

Світу» 

2.  Бондар  

Ганна  

Василівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

НАПНУ Університет менеджменту 

освіти «Центральний інститут 

післядипломної освіти» 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації за категорією: 

Новопризначені заступники 

директорів з навчально-виробничої 

роботи закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

-Всеосвіта Сертифікат «Шляхи 

формування сприятливого 

психологічного клімату у 

педагогічному колективі», 2 ак.г 

- Pagoste Сертифікат 

Еразмус+проєкт з «Розвитку 

потенціалу вищої освіти» 

«Розробка та впровадження 

механізмів управління на основі 

партнерства при підготовці 

педагогічних кадрів для системи 

П(ПТ)О: Концепції ефективного 
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функціонування»          11.03.21 р. 12 

ак.г. 

-Сертифікат «Як у школі 

розбудувати систему забезпечення 

якості освіти: нові офіційні 

рекомендації» MCER Цифрове 

видавництво Україна 1 ак.г. 

3.  Кепенко 

Катерина  

Володимирівна 

Майстер 

виробничого 

навчання зі 

спеціальності 

«Оператор з 

обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

ДНЗ Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою  

Сертифікат за успішне оволодіння 

новітніми комп’ютерними 

технологіями №560 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-Всеосвіта (Литвиненко Л.А.) 

«Ефективна та зручна організація 

дистанційного навчання за 

допомогою інноваційних тестів», 

«Ефективна цифрова взаємодія з 

учнями в умовах дистанційного 

навчання. Онлайн-ресурси для 

урізноманітнення освітнього 

процесу» 

4.  Диптан  

Валентина 

Михайлівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

зі спеціальності 

«Швачка. 

Кравець» 

НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

випускна робота 

«Впровадження інтерактивних 

методів при навчання професії» 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

5.  Устименко  

Анжела  

Василівна 

Методист НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

випускна робота 

«Системний підхід  

до організації методичної роботи в 

ЗПО» 
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-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-НАПНУ ДЗВО Білоцерківський 

інститут неперервної професійної 

освіти сертифікат «Сучасна 

парадигма освіти з охорони праці» 

24.04.21 3 ак.г. 

-НМЦТПО у Харківській області  

Сертифікат «Діджиталізація 

освітнього процесу в ЗП(ПТ)О» 3 

ак.г. 

-Навчальна програма тренінгу 

«Цифрова освіта викладачів: засоби 

Майкрософт для віддаленого 

навчання» 

- ДНУ «Інститут модернізації змісту 

професійної освіти в умовах 

євроінтеграції України» 3 г., 

02.04.21 

6.  Шевченко  

Алла 

Олексіївна 

Соціальний 

педагог 

ДОІН КОДА КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації «Булінг, випередження, 

відповідальність, захист» Серія 

№02139618/5895-20 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

7.  Пєстрікова 

Олена  

Борисівна 

Практичний 

психолог 

ДОІН КОДА КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації «Психодіагностика та 

психокорекція в професійній 

діяльності працівників соціально-

психологічної служби» Серія 

№02139618/6985-20 



 
 

30 

 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

8.  Соломонова 

Людмила 

Олександрівна 

Викладач 

англійської мови 

ДОІН КОДА КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації «Особливості вивчення 

англійської мови в контексті 

реалізації завдань Нової української 

школи» 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

9.  Плотнікова 

Наталя 

Володимирівна 

Викладач 

англійської мови 

ДОІН КОДА КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації «Особливості вивчення 

англійської мови в контексті 

реалізації завдань Нової української 

школи» 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

10.  Осадча 

Марина 

Іванівна 

Майстер 

виробничого 

навчання зі 

спеціальності 

«Муляр. 

Штукатур» 

НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

випускна робота 

«Профілактика булінгу в освітньому 

середовищі» 

--КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 
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11.  Лисий  

Василь 

Григорович 

Майстер 

виробничого 

навчання зі 

спеціальності 

«Водій 

автотранспортних 

засобів (категорія 

«В») 

НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

випускна робота 

«Використання сучасних 

інформаційних технологій у 

освітньому процесі» 

12.  Персіянова  

Ірина  

Сергіївна 

Майстер 

виробничого 

навчання зі 

спеціальності 

«Манікюрник» 

Державне підприємство «Інститут 

підготовки кадрів промисловості», 

свідоцтво Р-20 №001889 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

13.  Скварчинська 

Наталія 

Григорівна 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

-Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

(19.02.2021) 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

14.  Трьохбратська 

Марія 

Сергіївна 

Викладач 

фізики 

-Національний центр МАН України  

Сертифікат «Академічна 

доброчесність педагога» 10 ак.г. 

-Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» сертифікат «Інклюзія та 

дистанційне навчання» 30 ак.год 

(10.02-15.02.21) 

15.  Яценко  

Марина 

Володимирівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

-Курс «Тритментолог» Сертифікат 

CER TIFI CATE 
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16.  Головачова  

Марія  

Іванівна 

Бібліотекар -КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів/  

17.  Романовська 

Ліана 

Олександрівна 

Викладач 

інформатики 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г 

-PR METHEUS Сертифікат про 

проходження курсу «Критичне 

мислення для освітян» 16.02.21, 30 

г. 

- PR METHEUS Сертифікат про 

проходження курсу 

«Медіаграмотність для освітян» 

17.02.21, 60 г. 

PR METHEUS Сертифікат про 

проходження курсу «Наука 

повсякденного мислення» 23.02.21, 

80 г. 

18.  Панченко  

Любов 

Олександрівна 

Викладач 

математики та 

інформаційних 

технологій 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

- 20.01.2021 Онлайн-сесія 

"Співпраця і залученість батьків до 

навчання під час карантину" 

UNICEF Ukraine 

-19.01-20.01.202 Міжнародна 

конференція "Безпечний онлайн 

2020: сучасні виклики". Мінцифра 

спільно з МВС України за 

підтримки  EUAM Ukraine та ITU 

- 18.02. 2021 Вебінар "Комунікація: 

як зробити так, щоб вас почули". 

GolTeens 
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- 19.02.2021 р ІV 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВЕРНІСАЖ-

ПРАКТИКУМ для сучасних 

керівників закладів освіти, вчителів 

і викладачів СЕКЦІЯ ПЕДАГОГИ 

-13.04.2021 р Тайм-менеджмент для 

викладачів та учнів На Урок 

-17.05.2021 р Створення 

інтерактивних навчальних 

матеріалів з використанням сервісу 

ThingLink На Урок 

-10.06-10.07.2021 р. Міжнародної 

програми підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти, 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників «Разом із 

Визначними Лідерами Сучасності: 

Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості 

та Трансформації Оточуючого 

Світу» 

19.  Кріль  

Анатолій 

Анатолійович 

Викладач 

хімії 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

20.  Лимар  

Руслан  

Олегович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

21.  Мамчур  

Вікторія 

Віталіївна 

Викладач історії, 

правознавства, 

економіки, 

громадянської 

освіти 

22.  Козловський 

Віктор 

Васильович 

Старший майстер 

 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-Курси Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

-Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

сертифікат «Удосконалення 

сучасних моделей підвищення 
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кваліфікації педагогів професійної 

освіти в умовах сталого розвитку» 

(21.04.2021) 3 ак.г. 

-БІНПО Сертифікат про участь у 

Міжнародній конференції 

«Інноваційні моделі розвитку 

науково-методичної компетентності 

педагогів професійної і фахової 

передвищої освіти: досвід, 

проблеми, перспективи 

20.05.21, 3 г. 

23.  Журавкова  

Олена  

Олексіївна 

Викладач 

історії 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

- МОН України, Сертифікат курсу 

«Протидія торгівлі людьми»  

24.  Іваницька  

Марина 

Володимирівна 

Викладач 

української мови 

та літератури 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

 Каркищенко 

Наталія 

Миколаївна 

Викладач фізики і 

астрономії 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» ЦІПО Сертифікат 

«Технології та принципи 

дистанційного навчання: 

формування цифрових 

компетентностей педагога-тьютора» 

30 ак.г. 21.04.21 

25.  Качкарда  

Микола  

Павлович 

Інженер з охорони 

праці, 

Викладач 

предметів 

професійного – 

технічного циклу 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 
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-Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

(19.02.2021) 

26.  Заєць  

Людмила 

Федорівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

-Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

27.  Семеніст  

Вікторія 

Олександрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

-Державне підприємство «Інститут 

підготовки кадрів промисловості» 

07.05.2021 

-КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

28.  Буружиу  

Андрій 

Олександрович 

Викладач 

спецдисциплін 

КНЗ КОР «КОІПОП». Сертифікат 

«Ціннісні орієнтири педагога нової 

української школи для педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 15 

ак.г. 

29.  Герук  

Галина 

Василівна 

Викладач 

спецдисциплін 

 

Аналіз методичної роботи 2020-2021 н.р.: 

1. Успішно розпочато нову методична тему «Побудова успішної професійної 

кар’єри майбутнього випускника», над якою ліцей працюватиме 5 років.  

2. Активна участь ліцею у обласних та всеукраїнських конкурсах, заходах. 

3. Постійне підвищення педагогами професійного рівня, педагогічної 

майстерності шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації та інших 

курсів самоосвіти. 

4. Поповнення сучасними інформаційно-комунікативними технологіями 

освітнього процесу. 

5. Запроваджена курсова підготовка (перепідготовка) незайнятого населення з 

професій: Перукар. Манікюрник. Кравець. 

6. Недостатній рівень компетентності та відповідальності педагогічних 

працівників у веденні документації (ведення журналів теоретичного обліку 

знань, журналів обліку виробничого навчання, ведення та укомплектування 

папок комплексно-методичного забезпечення предмету та професій). 
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Пріоритетні напрями на 2021/2022 н.р.: 

1. МК загальноосвітнього циклу: 

- підвищення якості викладання (формування у викладачів сучасного 

педагогічного мислення, збільшення використання в роботі ІКТ 

технологій);  

- освоєння нових платформ для проведення дистанційного навчання 

(дозоване домашнє завдання); 

- вдосконалення методичної бази предметів більш сучасними прийомами, 

адаптованими до дистанційного та змішаного навчання; 

- удосконалення виховного процесу та позакласної роботи з учнями; 

- залучення викладачів до участі у конкурсах педагогічної майстерності, 

семінарах-практикумах тощо; 

- впровадження у самоосвітню діяльність набутих знань, вмінь та навичок 

«Демократичної школи» і застосування їх під час навчального процесу. 

2. МК профтехциклу: 

- розвиток та оновлення змісту навчання (розроблення нових методик 

викладання спецпредметів, використання інтернет платформ для дистанційного 

навчання); 

- організація системної роботи зі здібними й обдарованими здобувачами 

освіти;  

- підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних 

працівників через курси підвищення кваліфікації та стажування; 

- розширення форм взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями 

щодо стажування майстрів виробничого навчання і викладачів на виробництві; 

- активне використання викладачами ІКТ та інноваційних методів та 

прийомів викладання дисциплін (різнорівневі тести); 

- поповнення інформаційно-методичного банку; 

- продовження роботи в Школі молодого педагога.  
 

 

 Робота методичних комісій 
 

Робота методичної комісії загальноосвітнього циклу (далі-ЗОЦ) 

спрямована на: 

 ознайомлення з нормативними документами;  

методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу; 

організацію навчально – методичної роботи викладачів комісії;  

моніторинг якості навчання, рівня знань, умінь та навичок;   

вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педдосвіду; 

підвищення кваліфікації викладачів;  удосконалення матеріально – 

технічної бази кабінетів;  

вивчення контингенту учнів, виявлення недоліків у вихованні та корекцію 

поведінки; розробку виховних заходів, їх аналіз;  

узагальнення педдосвіду з питань виховання  всебічно розвиненої 

особистості. 
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Робота комісії велася згідно плану, який було виконано. За навчальний рік 

проведено 11 засідань. 

 

Методична комісія працювала над єдиною методичною темою закладу 

«Побудова успішної професійної кар’єри майбутнього випускника», в 

рамках цієї теми було обрано теми самоосвіти педагогів. 

 

За 2020/2021 н.р. викладачами загальноосвітнього напряму було заплановано 

та проведено три відкриті уроки: 

 Української літератури, викладач Марина Іваницька (бінарний урок за 

участю майстра виробничого навчання перукарі); 

 урок-гра «Мій власний бізнес», викладач Вікторія Мамчур (використані 

сучасні інформаційні технології, ігрова форма та засоби розвитку 

критичного мислення); 

 урок-гра групах напрямку «Оператор», викладач Катерина Кепенко 

(використано найсучасніші моделі та методи проведення уроків). 

Підтримуючи основні компетентності Нової української школи за цей  

 

VIII. Завдання та цілі на наступний навчальний рік 

• першочергова задача для викладачів загальноосвітніх предметів це - 

забезпечення якісної підготовки випускників з предметів ЗНО (пробне 

тестування, консультації);  

• надолужити прогалини в дистанційному навчанні здобувачів освіти за період 

епідеміологічної ситуації під час карантину ;  

• упровадження в освітній процес інноваційних методик і технологій;  

• забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки здобувачів освіти;  

• модернізація та удосконалення матеріальної бази навчальних кабінетів;  

• презентація досвіду роботи викладачів методичної комісії природничо-

математичних дисциплін на сторінках соціальних мереж, мережі Інтернет; 

 • атестація педагогічних працівників.  

• участь викладачів МК у проведенні предметних тижнів, семінарах 

практикумах, тренінгових заняттях, педагогічних читаннях; 

 • проведення виховних заходів, відкритих уроків; 

 • проведення профорієнтаційної роботи. 
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8. Виховна робота 
 

Головна мета виховної роботи в ліцеї – забезпечення фізичного, морально-

духовного, культурного розвитку дитини, набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді 

рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моралі, 

художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури. 

Виховна робота проводилась відповідно до річного плану роботи ліцею на 

2020/2021 н.р., планів роботи соціального педагога, практичного психолога, 

класних керівників. 

Всього протягом звітного періоду проведено більше 30 заходів, присвячених 

святковим датам, та визначним подіям. 

Виховні заходи у 2020/2021 н.р.: 

 1 вересня 2020 року – Свято 1 вересня! 

 15 вересня 2020 року –  Всесвітній день запобігання самогубствам, 

проведені просвітницькі тренінги зі здобувачами освіти ліцею. 

 4 жовтня 2020 року – День працівників освіти! Міський голова м. 

Василькова Володимир Сабадаш та його заступник Ігор Кухаренко 

нагородили педагогів ліцею почесними грамотами. Грамотою 

Міністерства освіти і науки України нагороджена директорка ліцею 

Людмила Постоленко. 

 14 жовтня 2020 року – цикл заходів до свята Покрови Пречистої 

Богородиці, Дня українського козацтва та Дня захисника України. До цієї 

дати було проведено цикл різноманітних заходів (книжкова виставка 

«Славне козацьке військо», історичний віраж «Ми козацького роду», 

спортивні змагання  «Козацькі забави». 

 18 жовтня 2020 року – просвітницькі тренінги «Людина - не товар!» до 

Європейського дня боротьби з торгівлею людьми.  

 24 жовтня 2020 року у рамках святкування ювілейної дати – 75-річчя 

створення Організації Об`єднаних Націй (ООН) та членства УРСР в ООН 

– проведено онлайн-урок історії із здобувачами освіти 26 групи. 

 27 листопада 2020 року День пам’яті жертв голодоморів.  

 1 грудня 2020 року Всесвітній день боротьби з ВІЛ/СНІД було проведено 

низку заходів, спрямованих на інформування молоді щодо проблеми 

ВІЛ/СНІД в Україні.  

 3 грудня 2020 року – Міжнародний день людей з інвалідністю. Протягом 

дня у фоє закладу відбувалась демонстрація відеопроєкту «Світ без 

обмежень», створеного Олександром Павловським, членом медіа комітету 

лідерів самоврядування ліцею. 

 4 грудня 2020 року – День Збройних сил України, проведені виховні 

години «Український воїн – приклад для наслідування», «Яка армія 

потрібна моїй країні», урок мужності для здобувачів освіти групи 22, 35 

на тему: «Збройні сили України: історія і сучасність».  
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 16 грудня 2020 року – АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА». 

Соціально-психологічна служба ліцею провела уроки протидії освітнього 

спецпроєкту ДІМ (НЕ) БЕЗПЕКИ та інформаційно-просвітницькі 

тренінги: «Твоя безпека в інформаційному середовищі». 

 29 грудня 2020 року – новорічні Святкові вітання 

 13 січня 2021 року – всеукраїнська фотовиставка «Україна – це ми!» до 

дня Соборності України. Василюк Вікторія, здобувачка освіти з професії 

«Швачка. Кравець» під керівництвом майстра виробничого навчання 

Плотнікової Н.В. та викладача історії Мамчур В.В. взяла участь у 

всеукраїнській фотовиставці. 

 25 січня 2021 року – участь у Всеукраїнському учнівському онлайн-

челенджі «Молодь України - разом!» 

 18 лютого 2021 року – заходи вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. 

 23 лютого 2021 року – літературно-мистецький вечір до Дня народження 

Лесі Українки. 

 10 березня 2021 року – літературно-мистецький вечір «Тарас Шевченко і 

сучасна молодь». Здобувачі освіти разом із викладачем української мови 

та літератури Мариною Іваницькою через виразне читання поезій Кобзаря. 

 23 квітня 2021 року – створено комікс на поезію Лесі Українки 

"Королева" від айтішників 16 групи Васильківського професійного ліцею. 

 З 23-28 квітня 2021 року – заходи з відзначення 35 роковин 

Чорнобильської катастрофи. 

 7 травня 2021 року – презентація віртуальної книжкової виставки 

«Пам’ятаємо і не забудемо ніколи», привітання ветеранів та дітей війни 

Нагулу Марію Степанівну та Хоменко Галину Семенівну, покладання 

квітів до меморіалу. 

 20 травня 2021 року – Всесвітній день вишиванки, оформлення виставки 

із стародавніми елементами вишитого одягу, рушниками та предметами 

декору з фотозоною. Учні швейного напрямку презентували свої 

дослідження та презентації на теми «Історія виникнення вишивки» та 

«Світова мода на вишиванки». Окремо варто виділити показ мод, який 

організували учениці випускного курсу та викладачі. Дівчата 

презентували перші сукні з нової колекції, основний акцент якої - древні 

вишиті орнаменти, кожен з яких має свій сакральний зміст. 

 З 17-21 травня 2021 року – пройшов тиждень фізичної культури та 

здоров’я. 

 21 травня 2021 року – у рамках тижня безпеки дорожнього проведено 

Національний урок з безпеки дорожнього руху.  

 З 31 травня по 4 червня 2021 року – заходи до відзначення 

Міжнародного дня ООН «Всесвітній день довкілля» в рамках проєкту 

#OlimpikLab в рамках проєкту OlimpikLab. 

 3 червня 2021 року – флешмоб «Палиш? Кидай цигарку – отримай фітнес-

смаколик» до Всесвітнього дня без тютюну.  

 21-25 червня 2021 року – відзначення 25-ї річниці Конституції України. 
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9. Діяльність соціально-психологічної служби 

 
Соціально-психологічна служба  ліцею здійснювала протягом навчального 

року:  

 - соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти,  які потребують 

піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах; 

 - просвітницьку та профілактичну роботу серед учасників освітнього 

процесу з питань та протидії домашньому насильству, у тому числі стосовно 

дітей та за участю дітей, злочинності, алкоголізму, наркоманії;  

- вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, 

мікроколективу групи), учнівського колективу в цілому, молодіжних і дитячих 

громадських організацій. 

        На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні 

паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт ліцею.  

 
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ  

на 2020/2021 н.р. (на початок навчального року) 
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Соціально-психологічна служба працювала за наступними напрямками: 

Просвітницька робота:  

відеороликі соціальної реклами; 

10 авторських презентацій; 

2 загальноліцейні заходи. 

Діагностична робота: 

всього охоплено різними видами анкетування - 300 учнів;  

проведено 2 дослідження (проблеми лихослів'я та дискримінації) 

Профілактична робота:  

33 просвітницькі заходи (3-х денна конференція, уроки протидії, просвітницькі 

тренінги тощо.) 

Консультування  
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Всього 27 годин індивідуальних консультацій. 

- 8 самостійних звернень  (дівчата, скарги на емоційні розлади) ; 

- 2 самостійні звернення щодо діяльності Ради лідерів здобувачів освіти 

- 1  опікуна щодо неналежної поведінки дитини;  

- 13 звернень педагогічних працівників девіантна поведінка учнів, 

конфлікти: учень-учень, учень – викладач); 

- 1 звернення представника  (брата) учня (конфлікт учень - учень). 
 

        Профілактична робота: 

         Велика увага приділяється організації профілактичної роботи з 

попередження девіантної поведінки. Ведеться контроль за відвідуванням занять 

здобувачами освіти даної категорії. 

В ліцеї систематично ведеться робота з учнями, що стоять на 

внутрішньому обліку. На кінець I семестру стояло – 21 учні. На кінець II 

семестру – 39. З ними проводилась відповідна робота: профілактичні бесіди,  

розмова з вчителями з приводу поведінки на уроках. Проводились  регулярні 

рейди-перевірки стану відвідування уроків та проводився моніторинг  

відвідування учнями «групи ризику» онлайн занять.  

Були розроблені заходи щодо роботи Ради з профілактики 

правопорушень для оформлення індивідуальних планів роботи з учнями, які 

схильні до правопорушень. Відновлювалась база даних різних категорій 

здобувачів освіти. 

        Підготовка до працевлаштування: 

          З метою упровадження єдиної науково-методичної проблеми закладу 

«Шляхи формування успішної кар’єри майбутнього випускника» протягом 

2020/2021 року соціальним педагогом  був організований та проведений цикл 

тренінгів з п’яти модулів:  

1) «Моя успішна кар’єра в моїх руках»;  

2) «Я можу знайти роботу моєї мрії»;  

3) «Я вдало працевлаштовуюсь»;  

4) «Я зростаю професійно»;  

5) «Я знаю, як відкрити власну справу». 

Всього проведено: 27 тренінгових занять 

 

Пріоритетні завдання роботи практичного психолога на 2021/2022 н.р.: 

 розробити єдину комплексну програму психолога: «Емоційний інтелект як 

передумова успішної кар’єри майбутнього випускника». «Завдяки IQ ви 

влаштовуєтесь на роботу, завдяки EQ – робите кар’єру»; 

 проводити анкетування  діяльності викладачів, майстрів, здобувачів освіти 

ліцею, батьків  для виявлення позитивних та негативних тенденцій; 

 розробити індивідуальні плани корекції девіантної поведінки та 

відновлення соціальних зв’язків здобувачів освіти  «групи ризику»; 
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 створити Службу порозуміння ліцею за участі лідерів самоврядування 

здобувачів освіти (вересень-жовтень 2021року); https://eo.gov.ua/shkola-

bez-konfliktiv-myr-ta-porozuminnia-v-shkoli/ 

 організувати 2 постановки соціально-психологічного театру «Ендорфіни»; 

 придбати МАК для роботи з учнями «групи ризику» терапевтичні карти 

«Підлітки. Архетипи» автора Дженіфер Херес для психологів та педагогів;  

 придбати метафоричні карти «Кнуты и пряники» автора Т. Ушакова  для 

роботи з випадками сімейного насильства, булінгу, агресивних стосунків 

серед однолітків;  

 оформити річну підписку на журнал  «Психолог» видавництва «Шкільний 

світ».  
 

Пріоритетні завдання роботи соціального педагога на 2021/2022 н.р.: 

 
           Виявлення лідерських якостей у здобувачів освіти та провести тренінги 
спрямовані на побудову успішної карєри майбутнього випускника: 

 забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, 
соціального та морального здоров’я особистості; 

 формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-
значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної 
поведінки; 

 створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та 
реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально 
корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, 
попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту; 

 надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і 
підтримки; 

 вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних 
знань; 

 представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://eo.gov.ua/shkola-bez-konfliktiv-myr-ta-porozuminnia-v-shkoli/
https://eo.gov.ua/shkola-bez-konfliktiv-myr-ta-porozuminnia-v-shkoli/
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10. Робота бібліотеки в 2020/2021 н.р. 

 
У 2020-2021 навчальному році індивідуальна та масова робота бібліотеки 

була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, розвитку 

освітнього процесу, виховання у здобувачів освіти шанобливого ставлення до 

книги, як головного джерела знань, задоволенні потреби у художній, науково-

методичній літературі, підручників, оперативного забезпечення викладачів , 

майстрів, вихователів  інформацією про новинки літератури та нові методи 

навчання. 

У звітному періоді бібліотека ліцею працювала над наступними 

завданнями:  

1. формування, використання і розвиток електронних ресурсів та послуг;  

2. комплектування та організація фондів;  

3. бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів;  

4. проведення культурних та виховних заходів для здобувачів освіти 

ліцею. 

Розроблений сайт електронної бібліотеки для користування у межах 

закладу викладачами, майстрами виробничого навчання та учнями. Вся 

інформація по предметно у ньому подана за кожною із професій. База бібліотеки 

постійно  доповнюється та оновлюється. 

Інтерактивна читальня сприяє успішному педагогічному і професійному 

зростанню викладачів і майстрів виробничого навчання, вона є місцем, де 

забезпечені умови для підготовки до занять, центром  педагогічної  та науково-

технічної інформації. 

Корисним є відбірки з журналів і газет, в яких знаходиться цікаві факти 

про розвиток науки і техніки, педагогіки. 

Створена електронна картотека періодичних статей за рубриками 

«Професійно-технічна освіта України», «Педагогічні технології», «Методична 

робота», «Управління якістю освіти», «Виховна робота», «Педагогічна 

майстерність», рубрики по професіях та по предметах. 

Самоосвіта – це самостійно надбані знання з урахуванням особистих 

інтересів і об’єктивних потреб  освітнього процесу. Одна із форм самоосвіти 

педагога, це систематичне  читання книг з фонду бібліотеки та періодичних 

видань. Бібліотекар допомагає педагогу в складанні плану самоосвіти (підбір 

літератури). Важливе значення в процесі самоосвітніх знань має вміння 

працювати з літературними джерелами. В цьому випадку в бібліотеці 

проводяться консультації. Проводяться інформаційні години «Увага! Новинки», 

хвилини інформації для майстрів виробничого навчання, голосові книжкові 

виставки  «Зверніть увагу». 
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Бібліотека свою роботу координує з роботою методичного кабінету 

навчального закладу. Форми співпраці бібліотеки проявляються у виступах на 

педрадах, предметних тижнях, участь у вебінарах, проведеннях комбінованих 

уроків, індивідуальному інформуванні методиста та груповому інформуванні 

викладачів, майстрів виробничого навчання закладу. 

Бібліотекар приймає участь в семінарах, уроках теоретичного та 

виробничого навчання з оглядами літератури, книжковими та віртуальними 

виставками. 

Бібліотека укомплектована:  

- трьома комп’ютерами; 

- принтером та сканером. 

Інтерактивна читальня: 

- інтерактивна дошка; 

- шість комп’ютерів: 

- відеокамера; 

- принтер,сканер. 

- мікрофон. 

Фонд інтерактивної читальні становить 4286 екземплярів, із них 

художньої літератури – 1340 примірників, фонд підручників – 2966 екземплярів. 

Протягом 2020/2021 навчального року до інтерактивної читальні залучено 

до читання 302 здобувачі освіти. 

 

Статистичні дані роботи бібліотеки за 2020/2021навчальний рік 

 

№ 

п\п 
Зміст 

Загальна 

кількість, примірників 

1. 

Фонд бібліотеки складає всього: 

- в тому числі підручників, з них : 

-загольноосвітній напрямок , 

-професійний напрямок 

- електронні версії підручників, посібників 

19276 

10368 

6459 

3909 

82 

2. Надійшло підручників 545 

3. Вибуло - 

4. 
Кількість читачів за єдиним читацьким 

формуляром 

409 

5. Книговидача 4593 

6. Відвідувань 1092 

7. Зроблено передплату на 2021 рік 

 

18 

періодичних 

видань 



 
 

45 

 

 

Однією з найбільш ефективних форм пропаганди літератури та 

формування читацьких інтересів використовувались книжкові виставки:  

1. Інсталяція «Наш прапор житнім золотом цвіте» 20.08.2020р.; 

2. Книжкова виставка – спогад «Подвигу жити вічно» (до Дня 

партизанської слави). 16.09.2020р.; 

3. Книжкова виставка «Іван  Карпенко-Карий: могутня сила таланту» 

23.09.2020р.; 

4. Книжкова виставка  до 154-річниці від дня народження першого 

президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла 

Грушевського «Великому українцю». 24.09.2020р.; 

5. Книжкова виставка Трагедія Бабиного Яру» (до Дня пам’яті жертва 

Бабиного Яру» 25.09.23020р.; 

6. Книжкова виставка «Бібліотека – мудрість всіх віків».25.09.2020р.; 

7. Книжково - ілюстративна виставка «Людина в космосі»( до 90 річниці 

від дня  народження  льотчика ,космонавта, двічі Героя Радянського Союзу 

Павла Поповича) 28.09.2020р.; 

8. Книжкова виставка «Славне козацьке військо». 09.10.2020р.; 

9. Книжкова виставка «Україна в полум'ї війни»  (до  Дня визволення 

України від фашистських загарбників).22.10.2020р.; 

10.Віртуальна виставка «Яке прекрасне, рідне слово!».04.11.2020р.; 

11. Книжкова виставка-порада «Толерантність врятує світ». 11.11.2020р.; 

12. Книжкова виставка «Палаюча зима: боротьба України за свободу» 

16.11.2020; 

13. Майстер історичного роману – Зінаїда Тулуб» (до 130- річниці від Дня 

народження Зінаїди Тулуб 23.11.2020р.; 

14. Тематична книжкова виставка «СНІД – хвороба століття «(до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)» 27.11.2020р. 

15. Книжкова виставка «Чарівний світ Катерини Білокур» (до 120 – 

річниці від дня народження Катерини Білокур) 01.12.2020р.; 

16. Тематична книжкова виставка «Справедливість, рівність, повага до 

людської гідності» (до Дня прав людини). 03.12.2020р.; 

17. Книжкова виставка «Сила єдності» (до Дня Соборності України)» 

15.01.2021; 

18. Книжкова виставка "Ніжний лірик Павло Тичина"( до 130-річниці від 

дня народження Павла Тичини) 19.012021; 

19. Книжкова виставка «Пам’ятай про Крути» 25.01.2021; 

20. Книжкова виставка – реквієм « Афганістан – осколки пам'яті» 

09.02.2021; 



 
 

46 

 

21.  Книжкова виставка «Небесна Сотня шана і повага» 14.02.2021; 

22. Віртуальна книжкова виставка «О, рідне слово – пам'яті спасенність» 

15.02.2021; 

23.  Книжкова виставка «Ні! Я жива, я вічно буду жити» ( до 150- річниці 

від дня народження Лесі Українки) 19.02.2021; 

24. Книжкова виставка  «Геній української нації» 02.03.2021; 

25. Віртуальна книжкова виставка «Чорнобиль – рана не загоєна» 

26. Віртуальна книжкова виставка – пам’ять «Пам'ятаємо  і не забудемо 

ніколи» 05.05.2021 

27. Віртуальна книжкова виставка « Конституція  України із глибин віків 

до сьогодення» 21.06.2021. 

Протягом 2020-2021 навчального року  були оформлені постійно діючі 

книжкові виставки: 

- «Країна моя – Україна»; 

- «Невмируще слово Кобзаря»; 

- «Мова - душа народу» 

- «Молодь. Закон. Право» 

- «Твоя  професія – мій життєвий успіх» 

- «Еволюція технології сучасного менеджменту» 

- «Менеджмент – наука управління» 

Масова робота бібліотеки професійного ліцею  – це складова система 

роботи ліцею з виховної роботи. Разом з викладачами, соціальною службою  

проводились виховні заходи, основними напрямками яких було: патріотичне, 

національне, екологічне, естетичне, правове виховання та робота з пропаганди 

серед молодого покоління здорового способу життя. 

Протягом першого семестру 2020-2021 навчального року були проведені 

наступні виховні заходи з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій: 

1. Всесвітній день бібліотек: 

Виховний захід: «Моя бібліотеко! Ти мудрість всіх віків, хранителька 

добра!» 30.09.2020р. 

2. День партизанської слави: 

-  тематична година «Герої тривожних світанків».22.09.2020р.; 

3. День  пам’яті жертва Бабиного Яру:  

- Кінозал: «Мовчазний крик Бабиного Яру» 25.09.2020р.; 

4. Історичний  віраж «Ми козацького роду» 08.10.2020р.; 

5.День визволення України: 

- історична година «Пам’ятаємо твій подвиг, солдате» 22.10.2020; 

6. Міжнародний день толерантності: 
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- година спілкування «Толерантність – крок до примирення» 12.11.2020р.; 

7. День Гідності і свободи: 

- відео екскурс «Революція гідності охрещена кров’ю» 19.11.2020р.; 

8. День пам’яті жертв голодоморів: 

- Урок пам’яті і скорботи «Не дамо згасити свічу пам'яті” 26.11.2020р. 

9. День соборності та свободи України 

- історичний круїз «Ти одна і неподільна Україна моя вільна».21.01.2021р.; 

10. День пам’яті героїв Крут: 

- урок мужності «Згадаймо юність, що горіла в Крутах» 28.01.2021р.; 

11. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 

- година пам’яті «Афганістан: подвиг, біль, пам'ять»11.02.2021р.; 

12. День Героїв Небесної Сотні: 

- Патріотичний вернісаж «Невмирущий дух героїзму»20.02.2021р.; 

13. День народження Т.Г. Шевченка: 

- бесіда: «Роздуми про долю жінки,матері.сестри»04.03.2021р.; 

14. День Конституції України: 

- відео година права «Конституція –вивчаємо, пам’ятаємо, поважаємо» 

24.06.2021р. 

У 2021/2022 н.р. бібліотека продовжуватиме роботу з: 
- пошуку надійних джерел комплектування; 

- вивченню ринку електронних видань і надання їх користувачам;  

- вивченню ефективності і використання передплатних видань; 

- подальше вдосконалення і впровадження автоматизованих технологій в 

процесі комплектування, обробки та обліку фонду бібліотеки; 

- проведення заходів по збереженню фонду; 

- своєчасній передплаті періодичних видань. 
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11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності 
 

Робота ліцею з питань охорони праці регламентується планом роботи на 

навчальний рік в якому передбачено окремий розділ «Охорона праці». Всі 

заплановані заходи протягом 2020/2021 н.р. були виконані. 

У колективному договорі на 2019-2023 роки передбачено питання з 

охорони праці, в якому заплановано комплекс заходів з охорони праці. Всі 

заходи успішно виконуються, а саме:  

- працівники отримують доплату за використання в роботі дезінфікуючих 

засобів;  

- надається додаткова оплачувана відпустка; 

- всі працівники щорічно проходять обов’язковий медичний огляд; 

- проводиться навчання та перевірка знань з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. 

 Протягом навчального року постійно проводилися заходи, спрямовані на 

попередження травматизму та професійних і інфекційних захворювань учасників 

освітнього процесу. 

 Ведуться журнали реєстрації вступного інструктажу працівників та учнів 

ліцею, інструктажу на робочому місці, нещасних випадків, інструктажу при 

проведенні позакласних та позаурочних заходів. В навчальних виробничих 

майстернях ведуться окремі журнали реєстрації інструктажів з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учнів під час виробничого навчання. Розроблена та 

затверджена директором програма вступного інструктажу та інші інструкції. 

   В ліцеї діють 57 інструкцій з охорони праці, які розроблено у 

відповідності до «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 

затвердженого наказом міністерства юстиції, від 07.04.1998 р. № 226/2666 та 

наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 р. № 9 і затверджено 

наказом директора. Своєчасно проводяться інструктування учнів на уроках 

виробничого навчання в майстернях ліцею. 

 У ліцеї створена і постійно діє комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. Протягом 2020/2021 н.р. 4 

працівника ліцею пройшли навчання з питань охорони праці в навчально-

курсовому комбінаті Акціонерного товариства відкритого типу «Трест 

Південатоменергобуд», і отримали  відповідні посвідчення. На даний час всі 

керівники структурних підрозділів і переважна більшість майстрів виробничого 

навчання мають відповідні посвідчення. 

Щорічно проводяться заміри опору ізоляції електроустановок, 

заземлюючих пристроїв з оформленням протоколів. Систематичний контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки, 

здійснюють працівники Васильківського РВЛД ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ 

України» та Васильківського РВ ГУ Держтехнобезпеки у Київській області. 

   Навчання учнів з охорони праці та правил дорожнього руху 

здійснюється згідно програм для професійно-технічних навчальних закладів. 

Обсяг навчальних годин курсу «Охорона праці» становить 30 годин та «Правил 

дорожнього руху» - 8 годин. В навчальному плані обидва предмети вивчаються на 
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першому курсі. Виконання навчального плану і програм здійснюється в повному 

обсязі з оцінюванням учнів в кінці вивчення курсу.  

   Щорічно розробляються заходи щодо усунення  недоліків, покращення 

умов праці та навчання. У період підготовки ліцею до нового навчального року 

щорічно здійснюється поточний ремонт навчальних і виробничих приміщень по 

завершенню яких, комісія проводить огляд та складає відповідні акти, щодо 

дотримання норм з охорони праці. 

 

Навчально-виробничий процес забезпечений: 

- спецодягом (за рахунок коштів ліцею та спонсорських коштів учні на 

100% забезпечені спецодягом); 

- аптечками медичної допомоги укомплектовані всі майстерні та кабінети; 

- вогнегасниками. 

Випадків виробничого травматизму за звітний період не зареєстровано.  

   Заходи за результатами перевірок усуваються своєчасно. 

   Періодично, один раз на тиждень, перевірявся санітарний стан та 

дотримання правил провітрювання і вологого прибирання приміщень. 

   Перед початком 2020/2021  н.р. проведено:  

- випробування спортивного інвентарю та малих архітектурних форм на міцність 

та надійність кріплення;  

- перевірку та складання відповідних актів-дозволів відповідності нормам охорони 

праці, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і правилам, а також віковим 

особливостям учнів, навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу, 

допоміжних приміщень до роботи в 2020/2021 н.р.; 

На початку навчального року складається акт готовності ліцею до 

нового навчального року, який погоджується Васильківським РВЛД ДУ 

«Київський ОЛЦ МОЗ України» та Васильківським РВ ГУ Держтехногенбезпеки 

у Київській області. 

    Проведено перевірку та складено акт готовності ліцею до роботи в 

зимовий період. 

   Всі робочі місця забезпечені інструкціями з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Відповідно до «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці», затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 квітня 1998 р. за   № 226/2666,  які 

переглядається у відповідності до існуючих норм.  

В жовтні 2020 року та квітні 2021 року проведено Тижні з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності, в рамках яких проведені практичні тренінги з 

евакуації учнів та працівників ліцею на випадок надзвичайних ситуацій.  

Інші заходи: 

 Придбано додатково 14 вогнегасників. 

 Обладнано протипожежний щит з набором спеціальних засобів у 

гуртожитку ліцею.  

 У відповідності до нормативних документів переглянуті поетажні 

плани евакуації учасників освітнього процесу на випадок надзвичайної ситуації, 



 
 

50 

 

які розміщені в коридорах кожного поверху навчального корпусу та на кожному 

поверсі гуртожитку. 

 Перезаключені угоди на постійне спостереження та обслуговування 

автоматичної пожежної сигналізації та блискавкозахисту. 

 Під час проведення ремонтних робіт здійснюється заміна старої 

електромережі з установленням нової електричної арматури, зокрема, такі 

роботи проведені в гуртожитку (замінено всі електрощити з електроавтоматами, 

змонтовані розетки у спальних кімнатах, замінено електропроводку в 

Навчально-практичному центрі (кухарів, кондитерів, пекарів). 

Як наслідок проведеної роботи з охорони праці за 2020/2021 н.р. в ліцеї 

не зафіксовано жодного нещасного випадку. 
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12. Управління та контроль за організацією освітнього процесу 

 Управління та контроль за організацією освітнього процесу у ліцеї 

здійснюється відповідно до: 

- «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ», 

затвердженого наказом МОН України 30.05.2006 р. № 419; 

-  річного плану роботи на 2020/2021  н.р. (виконано на 100%); 

- плану внутрішнього контролю, календарних планів викладачів, поурочно-

тематичних планів майстрів виробничого навчання, планів виховної роботи 

класних керівників та вихователя.  

  У ліцеї є в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність закладу професійної (професійно-технічної) освіти.  

  Директором, заступником директора з НВР аналізується ведення журналів 

теоретичного та виробничого навчання, виконання начальних планів і програм з 

предметів, якість записів і відповідність тем проведення уроків викладачами, 

майстрами виробничого навчання. 

  Розроблено і затверджено графік внутрішнього контролю, розроблено заходи 

контролю по кожному підрозділу, що сприяє його системності та дієвості. 

  З метою забезпечення прозорості освітнього процесу проводиться системна 

превентивна робота щодо запобігання зловживань та забезпечення неухильного 

виконання Закону України «Про запобігання і протидії корупції», налагоджена 

система роботи із здобувачами освіти та викладачами щодо запобігання 

правопорушень і посадових зловживань. 

З метою систематизації та якісного ведення діловодства в ліцеї, посилення 

персональної відповідальності працівників  за роботу з документами, в ліцеї 

діють: 

- «Інструкція з діловодства в КНЗ КОР «Васильківський професійний 

ліцей», затверджена наказом по навчальному закладу від 19.11.2018 № 190-О.  

- номенклатура справ КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»  на 

2021 рік, затверджена наказом по навчальному закладу від 22.12.2020 № 206-О.  

   Номенклатура справ має систематизований перелік документів, що 

утворюються в діяльності ліцею, всього 10 розділів, 174 справ, з визначенням 

відповідальних працівників роботу з документами.  

Протягом 2020/2021 н.р. в діловодстві ліцею зареєстровано та 

опрацьовано: 

 вхідної документації – 565 док.; 

 вихідної документації – 615 док. 

 факсограм – 35 док. 

 видано довідок – 450. 

 

  Видано наказів по КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»: 

 з основної діяльності –239 ; 

 з кадрових питань – 157; 

 про надання відпусток – 26. 
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Всі пункти  колективного договору на 2019-2023 роки виконані в повному 

обсязі, це і питання соціального захисту працівників, кадрові питання, матеріальні 

виплати. 

В ліцеї  створені необхідні умови для звернень та особистого прийому 

громадян, вчасне реагування на пропозиції, заяви та скарги. 

Реєстрація письмових та усних звернень громадян здійснюється у Книзі 

реєстрації звернень громадян. За звітний період розглянуто 28 звернень 

громадян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 

 

13.  Результати діяльності ліцею за 2020/2021 н.р. 
 

Основні здобутки у 2020/2021 н.р. 
 

1.  Успішно проведена атестаційна експертиза діяльності КНЗ КОР 

«Васильківський професійний ліцей» з надання професійної (професійно-

технічної) освіти за професіями «Адміністратор», «Перукар. 

Манікюрник», «Кравець». 

2. Педагогічний колектив ліцею активно використовував у освітньому 

процесі дистанційну та змішану форми навчання, у період карантинних 

обмежень, у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19.  

3. Започаткування професійно-технічного навчання за 3 професіями 

«перукар», «манікюрник», «кравець».  

4. Участь у конкурсному відборі закладів П(ПТ)О Київської області для 

професійно-технічного навчання зареєстрованих безробітних за 

направленням центру зайнятості.  Укладено договір з Київським обласним 

центром зайнятості. 

5. Відкрито Салон краси «BeGoodi», у рамках реалізації проєкту щодо 

створення власної навчально-виробничої бази ліцею. 

Проведені ремонтні роботи  на суму – 19 8457,66 грн. 

6. Створено Навчально-практичний центр сфери громадського харчування 

(кухар, кондитер, пекар). 

Проведенні ремонтні роботи  на суму – 81 594,92 грн. 

7. Проведені ремонтні роботи в 2-х навчальних кабінетах: 

  - № 1.4 Технології виготовлення швейних виробів та матеріалознавства; 

  - № 2.8 Правил дорожнього руху, будови і експлуатації автомобіля. 

8. Проведено заміну 9 вікон на 3 поверсі навчального корпусу. 

9. Проведено заміну 3 дверей запасних виходів навчального корпусу ліцею. 

10. Надання додаткових послуг населенню та виробництво продукції у 

навчально-виробничих майстернях з професій: 

- «Швачка. Кравець» (Швейний дім «Мальви»); 

-  «Перукар. Манікюрник» (Салон краси «BeGoodi»); 

-  «Електрозварник»; 

- «Муляр. Штукатур». 

11. Продовжувалася робота над: 

-  модернізацією та оновленням матеріально-технічної бази ліцею; 

-  впровадженням інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) у 

освітній процес; 

-  створенням сучасного та комфортного освітнього простору, нового 

дизайну приміщень. 
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14. Завдання на 2021/2022 н.р. 
  

Завдання 

1. Подальша співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами 

2. Забезпечення всіх соціальних прав учнів та працівників ліцею 

3. Продовження самоосвіти педагогічних працівників 

4. Стажування майстрів виробничого навчання на виробництві 

5. Подальша модернізація та оновлення матеріально-технічної бази ліцею 

6. Збільшення професій (до 5) для проведення професійно-технічного 

навчання та перепідготовки громадян 

7. Організація на базі ліцею професійного навчання зареєстрованих 

безробітних, відповідно до укладеного договору з Київським обласним 

центром зайнятості 

8. Створення на базі ліцею Навчально-практичного центру сфери 

електротехнічного виробництва (електрозварник) 

9. Надання додаткових послуг населенню та виробництво продукції у 

навчально-виробничих майстернях 

10. Реалізація проєкту щодо будівництва магазину на території ліцею з 

реалізації товарів власного виробництва та надання послуг населенню 

11. Збільшення позабюджетних надходжень  

12. Продовження роботи по формуванню позитивного іміджу закладу освіти 

(через соціальні мережі, веб-сайт, пошук нових соціальних партнерів) . 

 

Головне завдання ліцею: успішне виконання регіонального замовлення на 

підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб Київського регіону. 

 

 


