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 За звітний період, згідно контракту укладеному з департаментом освіти і 

науки  Дніпропетровської обласної ради від 12.11.2020 року, виконував 

роботу щодо управління  закладом професійної (професійно-технічної) 

освіти, забезпечував його ефективну діяльність, реалізовував державну 

політику в сфері освіти, вирішував різнопланові завдання, як по 

забезпеченню якісної загальноосвітньої та професійної підготовки здобувачів 

освіти так і розвитку  закладу освіти.  

Було здійснено оперативне керівництво закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти. Проводилась робота по розвитку та 

зміцненню, збереженню навчально-матеріальної бази закладу освіти. Вчасно 

видавались накази, розпорядження і доручення, які виконувались усіма 

структурними підрозділами та співробітниками.  

 Впродовж року представляв  ліцей в органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування, в установах, підприємствах та організаціях різних 

форм власності. 

 Формувався у встановленому порядку контингент здобувачів освіти,  

дотримувалися ліцензійні умови надання освітніх послуг. Виконувалися 

договірні зобов’язання. 

 Приймалися на роботу та звільнялися з роботи працівники у 

встановленому порядку, визначалися та розподілялися між ними 

функціональні обов’язки згідно посадових інструкцій.  Проводилася робота 

по формуванню  колективу закладу освіти на засадах професійного і 

сумлінного виконання кожним своїх обов’язків, творчого підходу до роботи, 

вихованню  здобувачів освіти і забезпечення кінцевого позитивного 

результату. 

В кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці 

створені належні умови праці відповідно до вимог законодавства України. 

        

Робота з кадрами 

Станом на 01.07.2021 року в колективі працює  96 осіб (жінок - 75 , 

чоловіків – 21), в т.ч. 51 педагогічних працівників. Середній вік педагогічних 

працівників становить 45 років. 

Педагогічні працівники мають педагогічні звання:  

Вчитель-методист – 4 особи 

Вчитель вищої категорії – 7 осіб 

Вчитель І категорії – 3 особи 

Вчитель ІІ категорії – 4 особи 

Спеціаліст – 4 особи. 

 Майстер виробничого навчання в кількості 21 особа мають робочі 

професії, 6 осіб мають педагогічне звання «Майстер першої категорії».              

      Об’єктом особливої уваги є розвиток професійної компетентності 

педагогічних кадрів, вплив на якій здійснюється через систему неперервної 

освіти, розгалужену мережу заходів курсового та між курсового підвищення 

кваліфікації педпрацівників. 

      За період з 01.07.2020 року по 01.07.2021 року курси підвищення 

кваліфікації пройшли 9 педагогів, з них:  5 – викладача,  4 майстра 



виробничого навчання. За звітній період педагоги отримали також                      

157 сертифікатів за участь у вебінарах, семінарах, конференціях. 

      Відповідно до перспективного плану атестації педпрацівників, плану 

роботи атестаційної комісії ліцею у 2021 році атестовано 5 осіб у черговому 

порядку. 

Виконання обсягів регіонального замовлення 

       Прийом громадян на навчання до Західно-Донбаського професійного 

ліцею здійснювався відповідно до регіонального замовлення в межах 

ліцензованого обсягу  за правилами прийому, що затверджувалися щорічно, 

згідно договорів на підготовку кваліфікованих робітників між ліцеєм і 

підприємствами-замовниками кадрів.  

        У 2020 році державне замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників виконано на 112 %, регіональне -  на 86,2%.  

Контингент здобувачів освіти станом на 01.10.2020 року складав 402 

особи.  

     Виконання регіонального замовлення, в повній мірі, залежить від 

організації та проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти 

шкіл та населення. У 2021 році планується прийняти на навчання 150 осіб. 

       Профорієнтаційна робота - це питання нашого існування, як навчального 

закладу. Резервів в цій роботі в нас багато: це і робота з батьками, і з 

органами місцевого самоврядування, і з сусідніми підприємствами, і з 

школами. Потенціал в здійсненні профорієнтаційної роботи бачу в 

активізації інформаційного простору закладу освіти в мережі Інтернет.  
    За звітний період закінчили  заклад професійної (професійно-технічної) 

освіти  133 особи, з яких  сиріт – 10 осіб; одержали дипломи кваліфікованого 

робітника  103  особи, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 

кваліфікації- 30 осіб. 

    За звітний період втрати контингенту здобувачів освіти склали 20 осіб, 

за різними причинами:  переводи до іншого ЗП(ПТ)О – 9 осіб, у зв’язку з 

працевлаштуванням -10 осіб, за невиконання вимог навчального плану та 

освітніх програм – 3 особи, у зв’язку з небажанням продовжувати навчання і 

отримувати обрану професію -1 особа. 

Впродовж звітного року проведена платна курсова підготовка для 12 осіб               

з професій: «Токар», «Електрогазозварник», «Кухар», «Контролер-касир», 

«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування». 

Всі данні про здобувачів освіти, які навчаються у закладі освіти своєчасно 

вносяться до ЄДЕБО. 

Освітній процес 

       Освітній процес у ліцеї здійснюється відповідно до Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.05.2006 № 419 (зі змінами), Порядку надання робочих місць 

для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних 

закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 1999  № 992 та Статуту 

закладу професійної освіти. Підготовка кваліфікованих робітників 

проводиться за професіями: «Кравець»; «Штукатур. Маляр»,  «Верстатник 

широкого профілю. Оператор верстатів з ПК», «Контролер-касир. Продавець 

продовольчих товарів», «Маляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» 



«Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування», «Кухар. 

Бармен. Офіціант», «Кухар. Офіціант», «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. Слюсар-ремонтник» згідно безстрокової ліцензії 

Міністерства освіти і науки  України наказ МОН України від 19.07.1995 року 

№ 215, наказ МОН України від 31.03.2017 року № 63-л.  

         Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання визначаються 

робочими навчальними планами і програмами, які розроблені з кожної 

професії спільно з підприємствами-замовниками кадрів за вимогами 

стандартів професійної (професійно-технічної)  освіти. З 1 вересня 2020 року 

навчання здобувачів освіти  з професії «Електрослюсар (слюсар)черговий та 

з ремонту устаткування. Електрогазозварник» здійснюється з елементами 

дуальної форми навчання на основі професійних компетентностей. 

 З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої 

документації: робочі навчальні плани, освітні програми, тематичні плани, 

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

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

комплексного методичного забезпечення предметів і професій.    

       Навчання здобувачів освіти проводиться у кабінетах, майстернях, 

лабораторіях, площа яких відповідає встановленим нормам.   

      На початок навчального року складається графік освітнього процесу, 

який містить розклад занять теоретичної і практичної підготовки, графіки 

виробничого навчання у майстернях, графіки виробничої практики на 

підприємствах. Розклад занять змінюється відповідно до кваліфікаційних 

рівнів підготовки здобувачів освіти.  

   З метою контролю за якістю навчання та підготовкою здобувачів освіти  

щорічно проводяться: моніторинг досягнень здобувачів освіти  з базових 

предметів загальноосвітньої підготовки, обласні перевірні контрольні роботи 

з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні, поетапні 

атестації, директорські контрольні роботи, вхідне (на І курсі) та вихідне (на 

ІІ-ІІІ курсах) діагностування навчальних досягнень.  

    Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан 

освітнього процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є 

необхідним інструментом аналізу різних сторін  освітнього процесу.  

   Систематичний об’єктивний аналіз успішності здобувачів освіти - це 

оцінка діяльності як окремого педагога, так і всього педагогічного колективу. 

Він дозволяє виявити слабкі сторони  та відповідно спланувати роботу щодо 

усунення недоліків.  

Результати навчальних досягнень здобувачів освіти за звітний 

період  
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2020  2021  

У
сп

іш
н

і-
 

ст
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я 

Я
к
іс

ть
 

н
ав

ч
ан

н
я 

У
сп

іш
н

і-

ст
ь
 

н
ав

ч
ан

н
я 

Я
к
іс

ть
 

н
ав

ч
ан

н
я 

Предмети природничо-математичної 

підготовки 
47,8 12,0 49,5 13,0 

Предмети суспільно-гуманітарної підготовки 61,0 25,0 57,9 11,1 
Предмети загально професійної підготовки 69,6 20,3 71,9 35,3 



Предмети професійно-теоретичної 

підготовки 
73,2 40,2 71,0 36,0 

Професійно-практична підготовка 78,0 57,0 81,0 68,4 

        Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи із 

здобувачами освіти, стимулює учнівський і педагогічний колектив для 

поліпшення діяльності.  

         Навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до робочих 

навчальних планів, які погоджені із замовниками робітничих  кадрів та 

затверджені директором Департаменту науки і освіти Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, а також графіків та розкладу занять. 

         Усі здобувачі освіти забезпечені робочими місцями у навчальних 

майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Зміст та детальні 

програми виробничої практики розроблені відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик, Стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти з урахуванням потреб та можливостей підприємств-

замовників кадрів.  Виробничу практику здобувачі освіти проходять на 

підприємствах м. Павлограда та регіону, з якими укладаються договори.  

        За звітний період робочі навчальні плани і програми з кожної професії 

виконувалися в повному обсязі. 

        Велика увага приділяється роботі педагогів з обдарованою молоддю,  

підготовкою їх до участі у Всеукраїнських конкурсах, обласних олімпіадах, 

конкурсах фахової майстерності.  

За результатами участі здобувачів освіти в обласних олімпіадах із 

загальноосвітніх предметів у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії та 

географії посіли  ІІІ місця 

     У порівнянні з 2020 роком загальний рейтинг закладу професійної освіти в 

обласних олімпіадах майже не змінився. Досить низькі досягнення показали 

здобувачі освіти  з фізики, математики, іноземної мови. Педагогам необхідно 

систематизувати роботу по підготовці здобувачів освіти: на І курсі навчання 

виявляти обдаровану молодь, проводити з ними індивідуальну роботу. 

  Підготовка конкурентноспроможних робітників, забезпечення їх 

високого професійного рівня та мобільності, створення умов для 

максимального розкриття талантів і творчого потенціалу молодих робітників 

– основне завдання працівників системи професіонально-технічної освіти.  

В щорічних обласних конкурсах фахової майстерності по професіям серед 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О наш здобувач освіти зайняв ІІІ місце з професії 

«Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з ПК».  

Педколективу не можна зупинятися на досягнутому, необхідно більше  

уваги приділяти роботі з обдарованою молоддю, залучати їх до творчості, 

тим самим підвищувати  престижність робітничих професій. 

З 16 березня по 30 червня 2021 року (під час запровадження карантину) 

освітній процес в закладі професійної освіти здійснювався з використанням 

елементів дистанційного навчання (обліковий запис Google,  Google – Диск, 

платформи Zoom, Google Meet).  Педагоги розробляли теоретичні матеріали, 

контролюючі завдання для опанування здобувачами освіти програмного 

матеріалу, проводили он-лайн уроки. 
  

Методична робота 



У 2020-2021 навчальному році методична робота у Західно– 

Донбаському професійному ліцеї була спрямована на реалізацію  провідної 

методичної ідеї закладу «Формування у здобувачів освіти професійних, 

навчальних та інших життєво необхідних компетентностей на основі 

творчого використання передового педагогічного досвіду». Робота над 

провідною ідеєю спланована на п’ять років та включає поетапну її 

реалізацію, що висвітлює напрямки діяльності педколективу по діагностиці, 

теоретичному обґрунтуванню та практичному дослідженню, систематизації, 

узагальненню та пропагуванню перспективного педагогічного досвіду. 

Питання ефективності роботи по реалізації методичної ідеї розглядаються на 

засіданнях методоб’єднань, інструктивно - методичної та педагогічної рад.  

Для формування методичної культури педагогічного працівника 

протягом року було проведено три педагогічні ради, три інструктивно-

методичні наради та кожного місяця засідання методичних комісій. На цих 

засіданнях було розглянуто 19 питань з організації та проведення навчально-

виробничої та виховної роботи в ліцеї. По розгляду цих питань ухвалено 

близько 150 рішень. Переважна більшість з них виконана на протязі 2020-

2021 н. р. Викладачі активно приймали участь у всіх вебінарах та засіданнях 

секцій які проводили методисти НМЦ ПТО Дніпропетровської області. 

Протягом року у ліцеї діяли методичні об’єднання:  

- Загальноосвітнього циклу ( голова Кривсун В. М.) 

- Обслуговування та побуту (голова Золотопуп Д. В.) 

- Машинобудівного та будівельного циклу (голова Міщенко Т. О.) 

- Класних керівників ( голова Ремінська І. Л.) 

          Аналіз роботи методоб’єднань у поточному навчальному році засвідчив 

очевидну тинденцію до підвищення ролі цієї форми роботи, в порівнянні з 

2019 – 2020 н. р. де методоб’єднання працювали формально. Формалізм 

засідань відійшов на другий план, активність педагогічних працівників 

підвищилася. Це пов’язано з тим, що були змінені голови методичних 

комісій і взагалі повністю змінився склад методичних комісій. 

Протягом 2020 - 2021 навчального року увага адміністрації ліцею 

приділялась росту педагогічної майстерності педагогічних працівників через 

самоосвітню діяльність, курсову підготовку та атестацію педагогічних 

працівників. Цього року комісією III рівня було атестовано 1 майстра 

виробничого навчання: Костенко Н. Ф. – на встановлення педагогічного 

звання «майстер виробничого навчання І категорії». Комісією І рівня було 

атестовано 1 викладача на встановлення І кваліфікаційної категорії – 

Литвиненко І. А.; встановили 14 тарифний розряд – Фесенко С. П.; 

встановили 13 тарифний розряд – Золотопуп Д. В.; встановили 12 тарифний 

розряд – Сасик А. В. 

Відповідно до плану підвищення кваліфікації педагогічні працівники 

протягом року підвищували кваліфікацію у Білоцерківському інституті 

неперервної освіти та Дніпропетровській академії неперервної освіти, а 

також займалися самоосвітою, проходячи курси, вебінари та майстер класи 

на платформах «На Урок», «Всеосвіта», «Prometeus», «EdEra», цифрове 

видавництво «MCFR», «EdPro» та інші. 

2020 – 2021 навчальний рік був успішним на участь та проходження 

предметних олімпіад, конкурсів: 



Здобувачі освіти ліцею приймали участь у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнської олімпіади з загальноосвітніх предметів серед професійно-

технічних навчальних закладів і посіли призові місця: ІІІ місце олімпіада з 

географії (Блєдной Д.), ІІІ місце з хімії (Дяченко М.). Здобувач  освіти гр. 203 

Шахназарова Д. стала учасником в обласному конкурсі науково 

дослідницьких та творчих робіт для учнівської молоді «На крилах єдності», 

робота «Вишивка – генетичний код нації» (керівник Кузнецова О. О.), 

Кушніренко Г. Є. разом зі здобувачами освіти взяли участь і зайняли третє 

місце в конкурсі МАН до 75-річчя заснування ООН, в конкурсі МАН Юніор-

дослідник зайняли перше місце. Також наші учні стали призерами конкурсу 

«Найрідніша»,  до 150-річниці від дня народження Лесі Українки, які 

проводила Центральна бібліотека. 

Протягом навчального року адміністрацією ліцею було вивчено, 

проаналізовано  і  написано накази про стан викладання  іноземної мови та 

зарубіжної літератури, «Кухар. Офіціант.», «Електрослюсар черговий. 

Електрогазозварник.» 

В результаті перевірки було виявлено: неналежне взаємовідвідування 

уроків та самоосвіта викладачів, не бажання поширювати передовий 

педагогічний досвід в межах ліцею та в друкованих виданнях. За вимогою 

внутрішньоліцейного контролю працівники повинні мати портфоліо. У 

Мороз Н. В., Павлової І. Д., Земляного А. І. відсутнє, що унеможливлює 

аналіз та вивчення їх педагогічного досвіду. 

 

Організація навчально-виховної діяльності 
 

На виконання Закону України «Про освіту»,  «Про професійно-

технічну освіту», Указів Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про 

національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 

18.05.2019 №286/2019 «Про стратегію національно-патріотичного 

виховання», розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 56 

«Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження 

плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року», від 02.10.2018№ 1047 «Методичні рекомендації щодо 

виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії 

педагогічних працівників із іншими органами та службами», листів 

Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні 

рекомендації щодо запобігання та протидії насильству», від 29.01.2019 № 

1/19-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIII, від 

27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. 

безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді 

ціннісних життєвих навичок», рекомендацій Департаменту освіти і науки та 

навчально методичного центру у Дніпропетровській області, плану ліцею на  

2020/2021 навчальний рік виховна робота протягом року здійснювалась за 

такими основними напрямками: національно-патріотичне виховання, 

морально-етичне, екологічне, превентивне виховання, формування здорового 



способу життя, сприяння творчому розвитку особистості, родинно-сімейне та 

художньо-естетичне виховання. 

Виховна робота у 2020-2021 н.р. була направлена на створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку учнів, їх адаптації в соціумі, 

формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння 

морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в 

собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення 

самовизначення у обраній професії, на пропаганду духовних надбань 

українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на 

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних 

діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з 

закладами охорони здоров’я, правоохоронними органами, соціальними 

службами у справах дітей та громадськими організаціями. 

Виховна робота в ліцеї спрямована на виконання Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту». 

 Виконувались основні засади Концепції національної системи виховання 

дітей та молоді у національній системі освіти, Концепція громадянського 

виховання, національна  Програма патріотичного виховання та інші. 

На виконання плану роботи ліцею, протягом  2020/2021 навчального 

року в ліцеї було організовано роботу методичного об’єднання класних 

керівників працювало згідно плану роботи ліцею та плану роботи 

методичного об’єднання класних керівників. Очолює методичне об’єднання 

викладач вищої категорії Ремінська І.Л. Класні керівники працювали за 

індивідуальними планами,  змістовна наповнюваність яких 

відповідає віковим особливостям учнів і спрямована на  виховання у них 

ціннісного ставлення до себе і оточуючих, родини, до праці, до 

навколишнього середовища, до держави. 

Плани виховної  роботи класних керівників складено відповідно  до 

методичних рекомендацій  щодо планування  виховної роботи в закладах 

освіти. 

Бездоганно планують та ведуть документацію з виховної роботи 

керівники груп: Міщенко Т.О. гр.206, Ремінська І.Л. гр.202, Кривсун В.М. 

гр.102. 

Згідно плану роботи МО  на засіданнях було розглянуто основні 

вимоги до планування виховної роботи в ліцеї на 2020/2021 н.р., особливості 

організації виховної діяльності, удосконалення професійної компетентності 

педагогічних працівників, стимулювання до творчої, інноваційної діяльності; 

надавалися інструктивно-методичні рекомендації, відбувся обмін досвідом 

щодо вдосконалення системи виховної роботи. Засідання МО класних 

керівників проводилися у різних формах: дискусія, тренінг, аукціон 

психолого-педагогічних ідей. 

У вересні-жовтні 2020 року керівниками груп разом з соціальним 

педагогом Авраменко Т.Ю. було обстежено житлово-побутові умови 

соціально незахищених категорій сімей,  в яких проживають учні ліцею, 

оформлені соціальні паспорти груп. Було виявлено, що станом на 1 жовтня 

2020 року у ліцеї налічується: 35 здобувачів освіти, які мають статус дітей-

сиріт та позбавлених батьківського піклування,  7 дітей з малозабезпечених 

сімей, 58 учнів з багатодітних сімей, 29 учнів, які проживає в неповній сім'ї, 

13 тимчасово переміщених осіб з окупованих територій, 11 дітей з 



інвалідністю. Створена база даних по учням пільгових категорій. Учні з 

числа дітей-сиріт та ПБП забезпечені згідно законодавства соціальними 

гарантіями та отримують безкоштовне харчування. 

На належному рівні виконувалися заходи щодо здійснення санітарно-

гігієнічного режиму в закладі. Були дотримані протиепідемічні заходи під 

час карантину, спричиненого COVID-19. З учнями, які мешкають в 

гуртожитку було заключено договори на медичне обслуговування з 

сімейними лікарями. 

Впродовж року проводилась робота з попередження дитячого 

травматизму серед учнів. Проведено планові бесіди, інструктажі. Із метою 

активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного 

травматизму та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх, у вересні 

було проведено Всеукраїнські рейди:  «Увага! Діти – на дорозі!», Тиждень 

безпеки дорожнього руху. Щорічно в травні спільно з МНС Павлограда 

проводяться навчання з цивільного захисту. Так 27.05.2021 року учні ліцею 

набули практичних навичок по використанню вогнегасників, гасіння полум’я 

та теоретичних навичок щодо дій в надзвичайних ситуаціях. 

Аналіз стану виховної роботи показав, що всі класні керівники 

планують виховну роботу з групою: обраний  напрям та виховна провідна 

ідея, над якою  працюють протягом року; складені психолого-педагогічні 

характеристики груп; визначені завдання на навчальний рік.  

Протягом 2020-2021 н.р. класними керівниками проводились виховні 

заходи, виставки малюнків, тематичні тижні, відзначення пам'ятних дат 

(відео- та фото-звіти розміщувалися на сайті ліцею та у соціальних мережах). 

Учні ліцею залучались до активної участі в різноманітних ліцейних, міських, 

обласних заочних заходах, що сприяло  розвитку індивідуальних здібностей 

та особливостей учнів, розвитку їх талантів. 

В міському літературному конкурсі «Герої рідної землі» присвяченому 

Дню Захисника України перемогу здобули учениці гр.107 Дулько Д., гр.204 

Попова В., міському конкурсі «Саланг 2021» до дня виводу військ з 

Афганістану переміг учень гр.202 Оглу Р., міському конкурсу «Найрідніша» 

ІІІ місце отримав учень гр.102 Михайленко Д., активно приймали участь в 

міських та обласних конкурсах «Поезія-це завжди неповторність», 

«Первоцвіт 2021», конкурс творів «Збережи своє здоров’я» та «Гарне 

здоров'я додає років життя», міжнародному літературному марафоні «Моя 

Леся Українка» учень гр.201 Кривошей А. 

Із метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління, 

поглиблення знань учнів з історії рідного краю, залучення учнівської молоді 

до краєзнавчої та пошуково-дослідницької роботи, у ліцеї склалася і діє 

система національно-патріотичного виховання учнів.  

До Всесвітнього дня Миру, що відзначається 21 вересня, учні ліцею 

підготували фото виставку «Ми за мир!» 

Напередодні Дня українського козацтва та Дня Захисника України,  з 

метою популяризації українських традицій, любові до рідної землі   у закладі 

було проведено: 

 виставку малюнків «Вітаємо Захисників України»; 

 спортивні змагання «Козацькі забави»; 

 тематична виставка у бібліотеці; 

 уроки мужності до Дня захисника України. 



Рій «Патріоти» взяв участь міських заходах до пам’яті Героїв Крут, 

запалили свічки в пам'ять про Голодомор 1932-33 років, поклали квіти до 

меморіальної дошки загиблим Павлоградцям в АТО.  

В ліцеї працює патріотичний гурток «Патріот» керівником якого є 

Уставицька Н.І. Впродовж року учні ліцею разом з керівником гуртка 

оновлювали музейні експозиції, висадили калини в пам'ять про загиблого на 

Сході України випускника ліцею Євгена Сафонова, підготували та провели 

молодіжний квест «Молодь Павлограда-майбутнє України» на міському 

заході до Дня Конституції України та Дня молоді, висадили нарцисову алею 

до 35 річчя трагедії в Чорнобилі, проведений захід до Дня вишиванки 

«Одягни вишиванку родина моя!» 

Учні ліцею разом з викладачами були учасниками Всеукраїнського 

мовно-літературного конкурсу «Читаємо Шевченка», конкурсу 

організованому ОУЖ в Лондоні з нагоди «150-річчя з дня народження Лесі 

Українки»,  залучилися до активної участі в написанні радіодиктанту 

національної єдності. 

21 листопада до Дня Гідності і Свободи в гуртожитку було проведено 

тематичний виховний заход, учні переглянули документальні фільми про 

події на Майдані. 

З метою гідного вшанування пам’яті жертв геноциду українського 

народу в роки голодомору 1932-1933 р.р. для учнів групи 103 проведено 

віртуальну екскурсію до музею, під час якої учні дізналися про причини, 

початок та наслідки страшної трагедії. Також до кожного виховного заходу 

та тематичних тижнів бібліотекарем Бондаренко О.Л. підготовлено 

тематичну виставку літератури та документів.  

Педагогічний колектив ліцею проводить значну роботу по правовому 

та моральному вихованню учнів. Викладачі на  уроках і виховних годинах 

прищеплюють повагу до Конституції України, державних символів, прав і 

свобод громадян. За окремим планом проводяться тижні права, заходи до 

Дня захисту дітей. 

Адміністрацією закладу та класними керівниками проводиться робота з 

батьками та учнями щодо попередження правопорушень серед  

неповнолітніх: відвідування сімей удома, профілактичні бесіди з питань 

навчання та виховання учнів. Соціальний педагог, практичний психолог 

ліцею індивідуально працюють з батьками та учнями, що потребують 

підвищеної педагогічної уваги, з ними проводиться робота щодо корекції 

поведінки учнів. 

З метою соціального захисту дітей, запобігання безпритульності та 

бездоглядності,  постійно здійснюється контроль за відвідуванням учнями 

навчальних занять. На контролі перебуває документація (журнал обліку 

відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків 

щодо причин відсутності учнів на уроках), проводяться рейди контролю за 

відвідуванням, за наслідками проведеної роботи зроблено детальний аналіз 

стану відвідування учнями ліцею та видано відповідний наказ по ліцею. 

Протягом року активно продовжувала роботу Рада профілактики 

правопорушень та бездоглядності. Відбулися зустрічі з працівниками 

ювенальної превенції, соціальними службами у справах дітей, 

представниками «Клініки дружньої до молоді» та безкоштовної вторинної 

правової допомоги на яких розглядалися питання порушення Статуту ліцею, 



відвідування навчальних занять, робота класних керівників щодо 

попередження жорстокості та насильства над дітьми, розгляд конфліктних 

ситуацій. Батькам були надані рекомендації щодо виховання та навчання 

дітей, організації вільного часу. Був затверджений план заходів, спрямованих 

на запобігання та протидію булінгу та кібербулінгу. Питання щодо створення 

безпечного освітнього середовища розглядався на засіданні методичного 

об’єднання класних керівників де відповіді на питання та розяснення надала 

практичний психолог Власенко О.М. 

18 жовтня відзначався  Європейський день боротьби з торгівлею 

людьми. Щоб   привернути увагу, розповісти про ризики,  на які наражаються 

українці, соціальним педагогом Авраменко Т.Ю. та практичним психологом 

Власенко О.М. проведено в гуртожитку заняття щодо протидії торгівлі 

людьми. Учні усвідомили гостроту проблеми торгівлі людьми, обговорили 

причини, форми та ознаки цього явища, були проінформовані про організації, 

куди можна звернутися за допомогою. 

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) 

та з метою формування в учнів загальнолюдських моральних цінностей, 

задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних настанов 

усіх учасників освітнього процесу з 16 по 20 листопада в ліцеї проходив 

Тиждень толерантності. Протягом тижня практичним психологом та 

соціальним педагогом для учнів проводились заходи «Крокуємо у світ 

толерантності»,  «Стираємо гострі кути», «Ми різні, але разом». Також був 

підготовлений відеоролик привітання за участю здобувачів освіти і 

викладачів в якому всі мали змогу поділитися своїми думками щодо рис, 

якими повинна володіти  толерантна людина та гарними справами, що 

робить людину толерантною. Ролик розміщено на офіційній сторінці в 

Фейсбук. 

Із метою підтримки медичних працівників у протидії поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19, розуміння важливості роботи лікаря в 

умовах пандемії, учні долучилися до акції «Дякую тобі, лікарю!», челенджу 

«Надінь маску-зупини COVID». 

19 грудня, у день Святого Миколая, учні з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування отримали солодкі подарунки від 

міської влади та прийняли участь в новорічних заходах. 

З метою пропаганди серед молоді бережливого ставлення до 

навколишнього середовища учні ліцею були задіяні в Днях довкілля, 

озелененнях прилеглої території, Тижнях енергозбереження. 

Велика увага в ліцеї приділяється естетичному вихованню учнів. 

Протягом року організовувалися різноманітні заходи, які формували в учнів 

естетичні погляди, смаки, почуття прекрасного, розкривали нові таланти:  он-

лайн вітальня до Дня освітян, відеопривітання до Нового року, оформлення 

святкових фото зон. Творчий колектив учнів ліцею прийняли участь в 

щорічному міському конкурсі художніх самодіяльних колективів 

«Студентська весна», цього річ він був он-лайн, де отримали перемогу. 

В ліцеї  діє 23 гуртки за інтересами. Відвідують гуртки 103 учні це 

становить 25 % від загальної кількості учнів. Учні неохоче залучаються до 

роботи в гуртках. На це впливає втома, бо гуртки працюють після 16 години, 

а учні втомлені і треба ще добратися до дому та не зацікавлені керівниками 

гуртків. 



У ліцеї створено систему виховання здорового способу життя, яка 

сприяє розвитку фізичних якостей учнів.  

З 7 по 14 вересня 2020 року проводився Олімпійський тиждень. 

Програма тижня містила такі заходи: «Надання першої домедичної 

допомоги», бібліотечна виставка сучасних книг Сергія Бубки «Зі спортом 

дружити, здоровими бути», гра «Склади слово», відвідування оздоровчого-

спортивного комплексу «upstream» та скейт-ленд парку, конкурс стіннівок 

«Олімпійські ігри очима дітей», змагання з міні-футболу, спортивні змагання 

«Найсильніший». 

26 вересня 2020 року здобувачі освіти разом з викладачами фізичної 

культури прийняли участь у Всеукраїнському патріотичному забігу «Шаную 

воїнів, біжу за Героїв України». 

В листопаді 2020 року керівником фізичного виховання Гузенко А.І. 

для співробітників ліцею були проведені фізкультхвилинку, турнір з 

настільного тенісу, а у червні- йога. 

До дня Конституції України та Дня молоді  викладачі фізичної 

культури Гузенко А.І. та Мазоха Ю.О. прийняли участь у міському  

легкоатлетичному забігу.  

У січні 2021 року здобувачі освіти залучилися до Всеукраїнського 

челенджу на підтримку проектів вчителів фізичної культури «Стою за 

освіту». Були проведені спортивні змагання з баскетболу 3х3, стрітболу та 

настільного тенісу серед учнів І-ІІ курсів.  

Учень нашого ліцею гр. 102 Самонін Іван є призером Чемпіонат 

України з боксу. Також в ДЮСШ міста Павлоград займаються учні гр. 102 

Корольов Д., Овчаров М, гр.104 Воронін І. 

Проте, у спортивній роботі ліцею є певні недоліки. В цьому році учні 

ліцею не прийняли участь в обласній спартакіаді з жодного виду спорту. 

Також за рік не була поповнена матеріально-технічна база зі спортивного 

інвентарю. Здобувачі освіти ІІ-ІІІ курсу невчасно проходять обов’язковий 

щорічний  медичний огляд, що негативно впливає на розподіл учнів на групи 

при проведенні уроків фізичного виховання та залучення їх до спортивний 

змагань. 

На виконання листа МОН України від 28.01.2014 року №1/9-77 «Про 

розвиток учнівського самоврядування», з метою поширення кращого досвіду 

учнівського самоврядування різних рівнів, активізації роботи з викладачами, 

сприяння розвитку  молодіжного лідерського руху було активізовано роботу  

гуртка «Лідер».  

Наш час потребує лідерів нової формації. Лідери учнівського 

самоврядування є інвестицією в майбутнє навчального закладу.  На початку 

року були обрані старости груп І курсу та закріплені за секторами. За кожним 

із секторів був закріплений викладач наставник, який надавав поради, 

допомагав та направляв  учнів. Лідери активно брали участь та залучали 

одногрупників до участі в різноманітних заходах, акціях, святах і конкурсах, 

проектах. Щоп’ятниці відбуваються засідання лідерів де обговорюються 

останні новини, планується робота на тиждень, підводяться підсумки роботи, 

розглядаються пропозиції і зауваження, які надійшли до секретаря студради. 

Старости груп у кількості 6 осіб є членами стипендіальної комісії і присутні 



на засіданнях, де голосуванням приймаються рішення про надання стипендій, 

заохочень, матеріальної допомоги. 

24 березня 2021 року в ліцеї в режимі он-лайн за підтримки НМЦ ПТО 

в Дніпропетровській області відбувся тренінг на тему «Учнівське 

самоврядування-навчання демократії», а в травні пройшли вироби голови 

студентської ради ліцею. Чотири кандидати писали програми та 

презентували себе. Перемогу отримав учень гр.104 Воронін Іван, який склав 

присягу перед учнями ліцею та пообіцяв захищати інтереси учнів, робити 

життя в ліцеї насиченим, спортивним і незабутнім, почути кожного і втілити 

в життя свою передвиборчу програму.  

Впродовж навчального року проводились батьківські збори з 

дотриманням карантинних вимог.  На батьківських зборах було розглянуто 

питання про дотримання законодавства про загальну середню та професійну 

технічну освіту, права та обов’язки учнів ліцею, харчування, робота гуртків, 

проходження учнями практики на підприємствам. Класні керівники довели 

до відома батьків інформацію про відповідальність за виховання дітей,  

скоєння дітьми булінгу, соціальний захист неповнолітніх, був наданий графік 

роботи бібліотеки, практичного психолога та соціального педагога. 

Практичним психологом Власенко О.М. на загальних батьківських зборах у 

травні 2021 року було проведено анкетування серед батьків з нагальних 

питань, а саме: чи задоволені ви навчальним процесом в ліцеї?, ваше 

відношення до дистанційної форми навчання та пропозиції і побажання. 

Виховна робота в гуртожитку ліцею проводиться згідно з річним 

планом і  спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту». 

В гуртожитку ліцею на 01.10.2020 року були заселені 87 здобувачів 

освіти, з яких: 14 дітей-сиріт та ПБП, 4 учня з числа тимчасово переміщених 

осіб, 5 учнів з інвалідністю,  16 багатодітних родин.  

В ліцеї розроблено і затверджено Положення про гуртожиток і правила 

внутрішнього розпорядку, які введені в дію і стали важливими документами, 

дотримання яких суттєво позначилось на роботі в гуртожитках та виховній 

ситуації у них. 

Метою виховної роботи гуртожитку є створення умов для соціалізації 

молоді, а основними завданнями є формування колективу учнів, 

використовуючи різноманітні напрямки, форми та методи виховної роботи; 

сприяння розвитку системи учнівського  самоврядування; залучення учнів 

до  суспільно-корисної роботи, сприяння їх самоутвердженню та 

самореалізації; постійно створювати в гуртожитку необхідні побутові умови 

для проживання учнів та організовувати їх дозвілля. 

З метою забезпечення належного естетичного стану гуртожитку та 

дотримання учнями правил проживання адміністрацією закріплені за 

групами класні керівники та майстри виробничого навчання, учні яких 



проживають в гуртожитках, і які повинні періодично відвідують їх, вести 

виховні бесіди, допомагати їм порадами щодо оформлення житла, 

здійснювати контроль за підтриманням належного санітарного стану. 

Вихователі гуртожитку Ткаченко Д.С. проводить роботу виховну, 

роботу по дотриманню санітарно-гігієнічних умов, контролює роботу 

наявності матеріальної бази, забезпечуює належність і контролює недоліки 

житлово-побутових умов, а також проводять роботу по дозвіллю учнів. 

Особлива увага приділяється дітям пільгових категорій. 

Головним керуючим центром самоврядування в гуртожитку є його 

актив – Рада гуртожитку, яка була обрана на початку нового навчального 

року на загальних зборах мешканців гуртожитку.  

Гуртожиток оснащений стіннівками, стендами: привітання з Днем 

народження, санітарний стан кімнат з оцінками. Є куточок відпочинку та 

дозвілля студентів.  

Особливі зусилля вихователь у своїй роботі надають питанням 

виховання у студентів доброти, чуйності, високої моралі, милосердя, 

охайності. Дмитро Сергійович проводить вечори відпочинку з іграми, 

конкурсами  такі як: «Вечір знайомств», «День студента», «День сміху», 

«Старий-новий рік», бесіди, лекції, диспути на різні теми: «Культура 

мовлення в ліцеї, гуртожитку та громадських місцях», «Що ти знаєш про 

майбутню професію», «Будьте добрими та чуйними»,   «Що означає слово 

гуртожиток», «Поважай  своїх співмешканців, буде повага й до тебе», «Як 

утримувати кімнату у зразковому стані», відбувається перегляд 

документальних та художніх фільмів з обговоренням, мультфільмів, 

дискотек, двічі на тиждень в спортивній залі гуртожитку проходять заняття з 

важкої атлетики, проводить разом з комендантом прибирання прилеглої 

території гуртожитку.  Щорічно проводиться конкурс на «Кращу кімнату» та 

«Кращу прикрашену кімнату до Нового року».  

З метою профорієнтаційної роботи в ліцеї був розроблений і 

затверджений план роботи. За школами міста і району були закріплені 

педагогічні працівники. Створені і розміщені в соціальних мережах на 

офіційних сторінках у Фейсбук, Ютюб, Инстаграм та сайті ліцею 

відеоролики з професій, за якими навчають в ліцею. Проведено 1 он-лайн та 

2 оф-лайн дні відкритих дверей. Створено на сайті ліцею в розділі 

Абітурієнту он-лайн заявка на вступ. Виготовлені і розповсюджені по 

підприємствам міста, школам, дошкам оголошень буклети, афіши і 

оголошення про прийом на навчання. Оголошення також було розміщено на 

квитанціях за оплату комунальних послуг в м.Павлоград. Ліцей активно 

висвітлює роботу приймальної комісії за хештегом #Вступ 2021Профосвіта 

Дніпропетровщини та челенджі #знайомлю з професією. 

 



Дотримання вимог нормативно - правових актів щодо створення та 

забезпечення умов праці педагогічних працівників 

 

  На протязі звітного періоду в ЗДПЛ проводилися заходи, які постійно 

підвищували рівень охорони праці і безпеки життєдіяльності серед учасників 

освітнього  процесу.  

 Документи з пожежної безпеки у ліцеї розробляються відповідно до 

наказу  Міністерства освіти і науки України  № 974 від 15.08.2016 року «Про 

затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ 

системи освіти України». 

     У кожному   навчальному   корпусі,    кабінеті,   майстерні     та   у  

гуртожитку  -  в   наявності   інструкції   з  пожежної  безпеки  та  плани  

евакуації   на   випадок   надзвичайної  ситуації. 

   Черговий   персонал   «Молодіжного готелю», а  також  мешканці готелю  

забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання для 

саморятування  людей  під  час пожежі та  для  організації  евакуації людей  у  

разі її виникнення.  

 Організація та проведення роботи з охорони праці в ЗДПЛ 

здійснюється відповідно  до  «Закону  України «Про охорону праці»,  

«Положенню про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України за № 

1669 від 26.12.2017 р. та іншими діючими нормативно-правовими актами.  

         На постійному контролі ведення документації з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності (наразі розроблена в повному обсязі): 

-  ведуться журнали з охорони праці та безпеки життєдіяльності, про що        

свідчать  записи   з   особистими    підписами   осіб, яких  інструктують; 

-   здійснюється перевірка та за потреби оновлюються   інструкції. 

      Відповідно,   в  цілях  підвищення  рівня  безпеки життєдіяльності  у ліцеї  

22 січня 2021 року пройшли навчання і перевірку знань  з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної  безпеки  всі працівники ліцею, 

про що складено відповідний Протокол.  

Основною формою контролю стану ОП є оперативний 

адміністративно-господарчий  контроль, який проводиться згідно 

„Положення”. Результати перевірок відображаються у журналах структурних 

підрозділів, видаються приписи. 

Для наочної агітації правил безпеки у кабінетах та виробничих 

майстернях  оновлені   куточки  з  охорони  праці. 

  До початку кожного навчального року розробляються „Комплексні 

заходи щодо попередження травматизму учасників навчально-виховного 

процесу, запобіганню травматизму у побуті. 



Санітарно-гігієнічні заходи здійснюються з урахуванням  

попередженню захворювання  коронавірусною   хворобою COVID-19: 

-  ліцей забезпечено масками і миючими дезінфікуючими засобами; 

-  щоденно проводиться моніторинг   температури  присутніх.  

            Всі майстерні виробничого навчання забезпечені аптечками, які 

поповнюються ліками. 

 На  даний  час  здійснена  перевірка (обстеження)  та  складені  акти: 

-   технічного  стану будівель  навчального  корпусу, майстерень , АПК; 

-   стан  запасних  виходів  по вул.  Промисловій,11; 

-   обстеження герметизації  теплопроводів  при  вході  в   підвальне  

приміщення ; 

-   обстеження цілостності  ізоляції  тепломереж; 

-   зроблена  ревізія   запірної  арматури тепломереж. 

 По газовій   котельні (вул. Дніпровська,571): 

-    очищені колектори котла; 

-    прочищені  отвори в  горілках  котла; 

-    здані  на  перевірку  та  наладку прилади автоматики. 

          Переглянуті, затверджені та введені у дію Інструкції з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності: 71 інструкція з охорони праці, 15 інструкцій про 

заходи пожежної безпеки; для здобувачів освіти (17 інструкцій з безпеки 

життєдіяльності).  

        Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність 

Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі кошторису, 

який визначає обсяг і спрямування коштів для виконання навчальним 

закладом своїх функцій. Кошторис складається з двох частин: перший – 

загальний фонд, що містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету 

та розподіл видатків на виконання закладом основних функцій; другий – 

спеціальний фонд, що містить обсяг надходжень зі спеціального фонду 

бюджету на здійснення відповідних видатків згідно із законодавством. 

Кошторис доходів та видатків виконується повністю та без порушень. 

З метою скорочення витрат керівництвом ліцею розроблені заходи з 

енергоефективності та енергозбереження,  які направлені на економію тепло-

водо-енергоресурсів: частково проведена заміна вікон та дверей на 

енергоощадні. 

Виплата заробітної плати працівникам та стипендії здобувачам освіти 

здійснюється своєчасно за встановленими строками в колективному договорі 

ЗДПЛ та в межах доведеного ліміту. 

Заборгованість по виплаті заробітної плати, стипендії та за спожиті 

комунальні послуги відсутня. Податки, збори та обов’язкові платежі до 

бюджету сплачуються своєчасно та в повному обсязі. 



Статистична, податкова та бухгалтерська звітність, а також інші 

необхідні відомості про фінансово-господарську діяльність ЗДПЛ надаються 

в установлені строки.  

 

Розвиток навчально-матеріальної бази  закладу освіти 

За звітний період було зроблено :                      

- проведені поточні ремонти навчальних кабінетів, навчально-

виробничих майстерень, гуртожитка, їдальні, спортивної зали, навчальних 

корпусів, котельні; 

– придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар для 

проведення поточного ремонту всіх приміщень ліцею; 

– проводиться поточний ремонт їдальні ліцею; 

- відремонтована вентиляція в зварювальних майстернях та в затоном 

цеху; 

- ремонт в лабораторії-їдальні(монтаж водопроводу холодної та гарячої 

води; 

- замінити водопровід холодної води в підвальному приміщенні АПП 

на 1-ий поверх сан. вузол, пожежний кран в вестибюлі; 

- замінити водопровід холодної води 1-ий поверх майстерень; 

- укомплектовано пожежні крани пожежними рукавами (АПП, 

спортивний зал (східці), спортивний зал 3-ій поверх); 

- монтаж сантех проводу в підвальне приміщення АПП. 

  

Дотримання умов колективного договору 

          Аналізуючи виконання колективного договору між адміністрацією і 

трудовим колективом  можна відмітити про повне дотримання принципів 

соціального партнерства, взаємної відповідальності всіх соціально-

економічних і трудових відносин.  

 Всі питання, які є предметом договору не просто регулюються, а 

вирішуються   позитивно  в інтересах, як трудового колективу так і кожного 

окремого працівника: 

        - регулярно і без затримки двічі на місяць сплачується аванс і заробітна 

плата, заборгованості по виплаті зарплати не має; 

        - в межах фонду заробітної плати у відповідності до чинного 

законодавства сплачується індексація заробітної плати; 

        - здійснюються  доплати за класне керівництво, завідування кабінетами,  

методичними комісіями; 

        - всі працівники застраховані на випадок втрати тимчасової 

працездатності; 

       - всі штатні викладачі забезпечені відповідним педагогічним 

навантаженням, в середньому на рівні 720 годин; 



       -  при визначенні педагогічного навантаження до уваги беруться 

результати роботи поточного навчального року, в тому числі 

профорієнтаційна робота; 

        - працівникам, які навчаються в вишах, надаються додаткові оплачувані 

відпуски; 

           Робочий час, режим та нормування праці здійснюються у відповідності 

до чинного законодавства. В колективі не має порушення трудової 

дисципліни.  

          Адміністрація ліцею, служба охорони праці та профспілкова 

організація закладу приділяють достатню увагу питанням профілактики та 

пропаганди безпечних умов праці, зниження виробничого травматизму та 

професійних захворювань, безпечного проведення навчально-виховного 

процесу. За минулий період було проведено ряд заходів, які суттєво 

підвищили рівень безпеки праці серед всіх учасників освітнього процесу. 

 Узагальнюючи вищезазначене хочу відмітити, що в своїй роботі  

орієнтую колектив на досягнення максимальних результатів і показників  

закладу професійної освіти. 

          За роки своєї роботи  значну увагу приділяв покращенню умов праці і 

навчання, формуванню високого рівня культури закладу освіти, створення 

його позитивного іміджу і авторитету.  

  

Звіт про виконання умов контракту  

на загальних зборах колективу 

  Керівником ліцею Степаненко Володимиром Дем’яновичем проведено 

звіт на загальних зборах трудового колективу 29.06.2021 р. про виконання 

умов контракту, про виконану роботу за 2020-2021 навчальний рік. 

   Проведено таємне голосування 96,3 % позитивно оцінили роботу 

директора ліцею Степаненко Володимира Дем’яновича. 

 

 

 

Директор                                                         Володимир СТЕПАНЕНКО 
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