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Велась робота над виконанням основних завдань, що 

були визначені відповідно до Державної цільової 

програми розвитку професійно-технічної освіти  

на 2011-2015 року колективом а саме: 

 
• -  підготовку кваліфікованих робітників з всіх  професій 

здійснювати у відповідності до Державних стандартів; 

• -  продовження роботи над інтегруванням професій та 

переходу на підготовку за стандартами нового покоління, що 

забезпечить фахову відповідність випускників потребам 

сучасного ринку праці;  

• -  робота по модернізації матеріально-технічної бази ліцею; 

• -  створення належних умов для навчання, праці та 

відпочинку учнів та працівників ліцею. 

 



№ 

з/п 

Код за ДК Назва професії Ліцензований 

обсяг 

1 7241 

7212 

Слюсар-електрик з ремонту  електроустаткування,  

Електрогазозварник 

      30 

2 7231 

7212 

Слюсар з ремонту автомобілів,  

Електрозварник ручного зварювання 

       90 

3 5122 

7412 

Кухар,  

Кондитер 

        90 

4 7122 

7212   

  

Муляр,  

Штукатур 

         60 

6 8211 

7231 

Токар,  

Слюсар з ремонту автомобілів 

        60 

8 5122 

5123 

5123 

Кухар,  

Офіціант,  

Бармен 

  

30 

9 4131 

4121 

4112 

Агент з постачання, 

Офісний службовець (бухгалтерія), 

Оператор комп’ютерного набору 

30 

10 7212 Електрогазозварник 60 

 

 

 

: 



№ 

з/п 
Школа 

Кількість учнів, що 

вступили до ліцею 
Керівники профорієнтаційних груп 

1 ЗОШ №1 3 Сухомлин С.Г. 

2 ЗОШ №2 14 Шульц В.Г.  

3 ЗОШ №3 6 Воротиленко О.Л.  

4 ЗОШ №4 21 Сухомлин С.Г. 

5 ЗОШ №5 10 Воротиленко О.Л. 

6 ЗОШ №6 5 Шульц В.Г. 

7 ЗОШ №10 7 Шеремет Є.Б. 

8 ЗОШ №11 9 Шеремет Є.Б. 

9 ЗОШ №12 22 Шеремет Є.Б. 

10 Вечірня школа 6   

11 Ізюмський район 35   

12 Інші райони області  7   

13 Інші області України  1   



СТАН І РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 

На  початок  2015/2016  навчального  року  в  ліцеї   загальний  

контингент учнів складав  446 учнія, у тому 

 числі : 

-    на базі повної загальної середньої освіти - 76 чол.; 

- на базі базової середньої освіти - 370 чол. 

 

В ліцеї функціонує 19 навчальних групи, із них на 1 курсі  –  4 

групи, на 2 курсі –  3 груп, на 3 курсі  –  5 груп, на 4 курсі  -  5 

групи, а також 3 групи на базі повної загальної середньої освіти. 

Мова навчання - українська.  

Середня наповнюваність учнів у групах складала  23 чоловік.  

Протягом  року  із  закладу  вибуло  з  різних  причин  14   учнів   

(3,1  %  від  загального контингенту), з них: 

-   2 переведено до інших навчальних закладів;  

-   8 за сімейними обставинами; 

-   4 за власним бажанням. 

 



 

 
 
Підсумки державної атестації: 

  135  (100%)  учнів-випускників   допущено  до  Державної  кваліфікаційної 

атестації. 

 Всі  випускники  отримали  дипломи   кваліфікованого  

     робітника, у тому числі : 

     - з відзнакою –19  учнів або 4,3%. 

     - встановлені розряди – 135 учнів, 100%. 

     - кваліфікацію з двох і більше професій – 135 чол.,або 100 %. 

  Одночасно  з  одержанням  професії  учні  на  базі  БЗСО  

      здобувають  повну  загальну  середню  освіту.   

      За  минулий  рік  отримали  атестати – 109 чол., або 81%.  

  Планують продовжити навчання в ВНЗ 19учні (14%). 

 

Станом на 27  червня 2016 року  працевлаштовано 85  учнів зимового випуску, 

укладені багатосторонні договори на всіх випускників 2015-2016  н.р.  

 

 

  Моніторинг та  прогнозування  потреб  ринку  праці   у  

робітничих  кадрах  з  метою  відповідного  формування 

контингенту учнів ліцею. 
 



 

 

 

 
 

Аналіз успішності учнів з загальноосвітньої 
підготовки за 2015-2016 н.р. показав, що із 370 

учнів:  
 
 

-  початковий  рівень  знань  з  окремих  предметів  мають  35 

учнів,  що складає 9,5 % від загальної кількості учнів;  

- середній рівень знань – 303  учні, що становить 81,9%;  

- достатній рівень – 62 учні, що складає 13,9%;  

- високий рівень – 5 учнів, що становить 2,7%. 
 
 

Аналіз  стану  успішності  учнів  ліцею  за  2015-2016  
н.р.  з  професійно-теоретичної  підготовки  показав:  

 
 

446  учнів  ліцею одночасно  з професією отримують повну 

загальну середню освіту, не атестованих немає, всі  учні  мають  

оцінки  вище  початкового  рівня;  277 учня  –  середній  рівень 

знань,  що  становить  62,1%;  147  учні  мають  достатній  рівень  

знань,  що становить 33%; 22 учень  мають високий рівень знань, 

що становить 4,9% від загальної кількості учнів.  

Якість знань, умінь та навичок учнів з професійно підготовки 

становить 37,9%.  

 



 

 

 
 

Аналіз успішності учнів професійно-
практичної підготовки показав, що із 
446 учнів:  

  
 
 

- всі учні навчаються вище початкового рівня;  

- середній рівень знань мають 129 учні, що становить 28,9%;  

- достатній рівень знань мають 240  учнів, що складає 51,5;  

- високий рівень знань мають 77 учень, що становить 

17,3%.  

Якість  знань,  умінь  та  навичок  учнів  з  професійно-

практичної підготовки  за  2015-2016  н.р.  складає  71,1%.  

 В  порівняні  з  попереднім навчальним роком якість знань 

зросла на 1,9%.  



 

 

 
 

Моніторинг роботи викладачів 
спеціальних дисциплін показав наступне: 

  
 
 

Найбільш високі показники успішності учнів 
забезпечують викладачі:   
 

Зібіцький Ю.Є.,  6,7  (Обладнання та технологія 

зварювальних робіт,Креслення) ; 

Ковалевська О.Л. 6,6  (Основи галузевої економіки); 

Крівцов А.П. 7,4 (Технологія кам’яних робіт),   

                         6,8 (Матеріалознавство),  

                         6,0 (Охорона праці). 



 

 

 

 
Аналіз  результатів  проведених  

олімпіад серед учнів:    
  
 
 

№з/п Назва предмету Прізвище учня П.І.Б.викла- 

дача, який 

підготував 

    учня 

Рейтинг 

2015/2016 

Рейтинг 

2014/2015 

1. Математика Хатнянський  С.О. Антонова І.Б.     4     2 

2. Правознавство Фартушний К.С. 

  

Носочов В.Г.     7      6 

3. Укр.мова та літ. Полеонова Є.О. 

  

Ошурко Н.О     8     7 

4. Історія Полеонова Є.О. 

  

Носачов В.Г.    6      8 

5. Біологія Хіленко С.О. 

  

Черкашина Н.В.     19     8 

6. Англійська мова Фартушний К.С. 

  

Стовпак Л.І.     1 2       12 

7. Хімія Пирлик А.М. 

  

Балугян Т.В.     12     14 

8. Фізика Ткачук В.О. 

  

Антонова І.Б.     13     15 

9. Інформатика Садовніченко В.Г. Гудков Б.В.     16     23 



№ з/п Назва предмету   П.І.Б. викладача Місце  

у 2015-2016 

н.р. 

1. Людина і світ Носачов В.Г. 5 

2. Інформатика Гудков Б.В. 6 

 

3. Хімія Балугян Т.В. 7 

4. Світова література Сухомлін Г.С. 19 

5. 

 

Фізика Антонова І.Б 28 

6. 

 

Охорона праці Крівцов А.П. 25 

Рейтинг 

   викладачів  Ізюмського професійного ліцею в обласній виставці-

огляді методичних та дидактичних матеріалів викладачів ПТНЗ у 

2015-2016 н.р. 



 

 

Результативність навчально-

виховного процесу. 
        Виховний процес і планування виховної роботи у ліцеї здійснюється відповідно до 

нормативних документів, Статуту ліцею та Єдиних педагогічних вимог до учнів ліцею.  

В ліцеї створена система виховної роботи, яка охоплює всі напрямки формування і 

виховання молодої людини. 

З метою забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її 

інтересів та вимог суспільства в нашому ліцеї працюють гуртки художньої самодіяльності, 

гурток технічної творчості, спортивні секції та стрілецький гурток.  Гуртковою роботою 

охоплено  52,8 % від загальної кількості учнів.  

Однією з ефективних форм розвитку творчого потенціалу учнів є  

гурткова робота з предметів як загальноосвітніх так і предметів професійної підготовки. 

Результатом роботи є участь наших учнів в обласних олімпіадах  з загальноосвітніх 

предметів, конкурсах професійної майстерності що проводились протягом навчального року в 

нашому закладі.  



 

Результативно організовано роботу гуртків художньої самодіяльності: хорового, танцювального, театрального. На 
підтвердження якісної роботи протягом навчального року була участь в обласному  огляді – конкурсі художньої 
самодіяльності, який відбувся в березні під девізом «Народжені – вільними!»та виставці технічної творчості де ліцей 
вкотре виборов Гран-прі серед професійно-технічних навчальних закладів Харківської області (Наказ департаменту 
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 27.05.2016 № 250).  



Залучення учнів до роботи в  
спортивних гуртках та секціях 

Футбол 
 

№ групи ПІБ майстра в/н, класного 

керівника 

ПІБ учня 

М – 313  Шеремет Е.Б. Мамаєв І. 

СЕ – 313  Приходько С.М., Балугян Т.В. Мамаєв В. 

КО – 115  Білоус Т.В. Романов Р., Гордієнко О. 

АЗ – 315  Поздняков І.Н., Святенко С.О. Бондаренко П. 



Волейбол 

№ групи ПІБ майстра в/н, класного 

керівника 

ПІБ учня 

АЗ – 313  Дудник В.Г., Антонова І.Б. Хіленко С., Мірошник А. 

АТ – 314  Сухомлин С.Г., Фартушна І.О. Циганков В., Стрельцов С., 

Наливайко В., Бубенко Р., 

Кривуля В. 

М – 313  Шеремет Е.Б. Кісельникова Д. 

КС – 315  Коваленко Н.О., Філатова С.О., 

Ковалевська О.Л. 

Кузькова Г. 



Теніс 
 № групи ПІБ майстра в/н, класного 

керівника 

ПІБ учня 

АТ – 314  Сухомлин С.Г., Фартушна І.О. Циганков В.,  

Наливайко В.,  

Е – 115  Черкасов о.М., Попірний А.П. Фоменко О. 

КС – 314  Шеремет І.М., Стовпак Л.І. Фоменко К., Руфіна Н. 



Кращі спортсмени  

№ групи ПІБ майстра в/н, класного керівника ПІБ учня 

СЕ – 313  Приходько С.М., Балугян Т.В. Мамаєв В. 

Е – 115  Черкасов о.М., Попірний А.П. Фоменко О., Вдовенко Д. 

КС – 314  Шеремет І.М., Стовпак Л.І. Фоменко К., Руфіна Н. 

М – 313  Шеремет Е.Б. Мамаєв І., 

 Кісельникова Д. 

АЗ – 313  Дудник В.Г., Антонова І.Б. Хіленко С., Мірошник А.,  

АТ – 314  Сухомлин С.Г., Фартушна І.О. Циганков В., Стрельцов С., 

Наливайко В., Бубенко Р., 

Кривуля В. 

КС – 315  Коваленко Н.О., Філатова С.О., 

Ковалевська О.Л. 

Кузькова Г. 



 

На базі спортивного залу ліцею активно проводилась позаурочна спортивна робота спрямована на збереження 
здоров’я учнів та пропагування здорового способу  життя серед учнівської молоді: 
- Першість ліцею з  волейболу, баскетболу, футболу; 
- Дні здоров’я, спортивні свята, турніри. 
Велике значення у виховній роботі ліцею має робота по формуванню здорового способу життя (робота з профілактики 
СНІДу, наркоманії, пияцтва, паління, венеричних захворювань). Традиційним стало проведення в ліцеї таких заходів: 
“Тиждень здорового способу життя”,  31 травня “Акція боротьби з наркотиками”, “1 грудня  –  День боротьби зі 
СНІДом”,  



 
Щорічний  волейбольний  турнір,  присвячений пам’яті  

керівників  ліцею  з  фізичного  виховання   
М.А.  Слабуна  та  М.В. Зінченка. 

 
 

 



Підчас проведення уроків фізичної культури слід відзначити 

групи які систематично відвідують навчальні заняття та 

дотримуються вимог до до проведення відповідних занять: 

№ групи ПІБ майстра в/н, класного керівника 

К – 315  Гордієнко А.М., Сикало Г.О.,  

Черкашина Н.В. 

КС – 314  Шеремет І.М., Стовпак Л.І. 

КО – 115  Білоус Т.В., Мірошніченко Т.В. 

К – 313  Воротиленко О.Л., Сировацька Н.М., Сухомлин А.С. 

М – 313  Шеремет Е.Б. 

Наявність спортивної форми у учнів 

Групи, які порушують вимоги викладачів предмету  

№ групи ПІБ майстра в/н, класного керівника 

КС – 315  Коваленко Н.О., Філатова С.О., Ковалевська О.Л. 

АТ – 314  Сухомлин С.Г., Фартушна І.О. 

М – 315  Дудник В.П., Водолазський І.В., Крівцов А.П. 

К – 314  Жданюкова О.П., Біцман С.О. 



 

Євроклуб  «Мрія» 





З метою  попередження та локалізація негативних 

чинників, які впливають на учнів, проводилась 

профілактична робота а саме: 

- Кожні два місяці засідання Штабу з профілактики 

правопорушень на які запрошувались 

представники соціальних служб та органів 

внутрішніх справ міста; 

- індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками 

щодо пропусків навчальних занять без поважних 

причин; 

- виховні години в навчальних групах з правової 

тематики; 

- роз’яснювальна робота серед учнівської молоді; 

- тестування учнів навчальних груп. 



Соціальна підтримка та допомога учням 

пільгової категорії 

 
Станом на 01.09.2015 року соціальний паспорт ліцею 

складав: 

- дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування – 21 чоловік; 

- дітей, які мають одного з батьків – 43 чоловіка; 

- діти що мають статус інваліда – 2 чоловіка; 

- діти з багатодітних родин – 30 чоловік; 

- діти з малозабезпечених сімей – 25 чоловік; 

- учні що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС – 4; 

- учні родини, яких опинились в складних життєвих 

умовах – 5; 

- учні що мають статус переміщеної особи – 2 чоловіка. 



Протягом року було надано психологом:  

- групових консультацій: охоплено учнів – 300, 

педагогічних працівників – 36, батьків – 130;  

- індивідуальних консультацій:  

охоплено учнів – 50;   

педагогічних працівників – 30; 

батьків – 20. 

 

соціальним педагогом: 

- групових консультацій: охоплено учнів – 350,  

педагогічних працівників – 50, батьків – 150; 

- індивідуальних консультацій: 

охоплено учнів – 70,  

педагогічних працівників – 50,  

батьків – 25. 

 



Комплектування бібліотечного фонду здійснюється  

за рахунок бюджетних , позабюджетних та 

спонсорських коштів.  
 

Забезпеченість підручниками з предметів загальноосвітньої 

підготовки  (рівень стандарту) для учнів 10 класу на 2015-2016 

н.р. (станом на 01.04.2016) становить 2 %, для  учнів 11 класу – 

5,75 %.  

 

Забезпеченість підручниками  з предметів професійної 

підготовки (станом на 01.04.2016)  – 55,23%. 

 

Аудіовізуальні документи та електронні видання налічують 20 

пр. Із них: 

з загальноосвітньої підготовки – 10 пр.; 

з професійної підготовки – 8 пр.; 

суспільно-політичних -2 пр. 



« День пам’яті Володі Трофімова »  

(до 73-ї  річниці подвигу В.В.Трофімова) ( прийняли участь учні гр.СЕ-312, К-313, 

бібліотекарі ) 



«Небесна Сотня - то в серцях вогонь!» 

 до роковин загибелі Небесної Сотні  

 (прийняли участь учні гр. М -315, К-313, К - 314, викладач історії  Носачов В.Г., 

бібліотекарі) 



«Скорбота пам'яті людської» 

 ( до Дня Чорнобильської трагедії)  

(прийняли участь учні гр. КС - 314, КС - 315, викладач історії Носачів В.Г., 

бібліотекарі) 



 «Жінки у Другій світовій війні. Життя і долі»  

 (прийняли участь учні гр. К-313, 

 К - 315, бібліотекарі ) 



 «Скорбота пам'яті людської» 

 до 30-річчя з Дня Чорнобильської трагедії  



Книжково-ілюстративні  виставки : 

 « Наше здоров’я - в наших руках » , 

 «СНІД –знак біди» 



«Кобзар – не просто книга, а енциклопедія життя » 

(прийняли участь учні І,ІІ,ІІІ,ІV  курсів, викладач укр. мови та літератури Ошурко 

Н.О., бібліотекарі) 



«Сторінки життя Великого Кобзаря» (прийняли участь учні І курсу, викладач укр. 

мови та літератури Ошурко Н.О., бібліотекар міської філії №1 Єньшина І.М., 

бібліотекарі) 



Творча зустріч з ізюмською поетесою Тетяною Гребенюк - лауреатом 

міжрегіонального, всеукраїнського та міжнародного конкурсів 



 

 

Аналіз методичної роботи    

Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті 

передбачають суттєве удосконалення інноваційних нововведень 

у педагогічній роботі.  

Педколектив ліцею продовжує працювати над методичною 

темою «Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом 

впровадження інноваційних технологій» . Впровадження у 

навчальний процес інноваційних технологій навчання - це 

вимога сучасної освіти. Зокрема, розвитку професійних 

компетентностей учнів сприяє  використання в навчальному  

процесі електронних підручників, а саме з біології, хімії, фізики, 

інформатики, технологій зварювальних та кам’яних робіт 

віртуальні хімічні та біологічні лабораторії. 



Типи інновацій, які використовують  

викладачі та майстри в/н 
№ 

Назва Використовують 

ПІБ викладачів ПІБ майстрів в/н 
  

Електронні навчальні підручники Балугян Т.В. 

Черкашина Н.В. 

Гудков Б.В. 

Зібіцький Ю.Є. 

Крівцов А.П. 

Соловей О.В. 

Шеремет Є.Б. 

Коваленко Н.О. 

  
Інформаційно-комунікаційні технології, 

мультимедійний супровід 

Колесник Л.В. Філатов О.Ф. Балугян Т.В. Святенко С.О.  

Черкашина Н.В. 

Гудков Б.В. 

Зібіцький Ю.Є. 

Крівцов А.П. 

Соловей О.В. 

Чупова В.В. 

Коваленко Н.О. 

Воротиленко О.Л. 

Сухомлин С.Г. 

Шульц В.Г. 

Поздняков І.Н. 

Шеремет Є.Б. 

Шеремет І.М. 

  
  

Інтерактивне навчання Балугян Т.В. 

Черкашина Н.В. 

Гудков Б.В. 

Зібіцький Ю.Є. 

Крівцов А.П. 

Соловей О.В. 

Чухлеб О.С. 

Колесник Л.В. 

Чупова В.В. 

Шеремет Є.Б. 

Коваленко Н.О. 

Воротиленко О.Л. 

Сухомлин С.Г. 

Шульц В.Г. 

Поздняков І.Н. 

  
Модульне навчання Зібіцький Ю.Є.   

  
Проблемне навчання Соловей О.В. 

Черкашина Н.В. 

Балугян Т.В.  

Сухомлин С.Г. 

Шульц В.Г. 

Поздняков І.Н. 



Відкриті уроки 



Відкриті уроки 



 

В  ліцеї  на  даний  час  працює  вісім  методичних  комісій.  Один  раз  на  

місяць  проводяться  планові  засідання  методичних  комісій.  



 

Протягом навчального року були проведені предметні тижні української  

мови  та  літератури,  правознавства,  біології,  математики,  іноземної  мови,  

історії,  хімії,  фізики. 



 

 

Також  проводилися  тижні  професій  муляр,  штукатур,  кухар,  слюсар 

з ремонту автомобілів . 

 





У жовтні – листопаді проходив обласний огляд навчальних кабінетів професійно-теоретичної 
підготовки професії  «Офісний службовець (бухгалтерія)» професійно-технічних навчальних 
закладів Харківської області у 2015/2016 навчального року серед професійно-технічних 
навчальних закладів Харківської області» з метою формування педагогічної компетентності та 
мобільності, розповсюдження, застосування освітніх інновацій, формування творчого пошуку, 
ініціативи та винахідливості. 



 

На нарадах при директорові проводиться аналіз управлінської  діяльності та 

приймаються оперативні рішення. Постійно за планом проводяться 

інструктивно-методичні наради з педагогами, де розглядаються питання 

організації та контролю за навчально-виховним процесом. 



 

 

Аналіз кадрового забезпечення  

та атестації педагогічних працівників. 

Вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу 

кваліфікованими педагогічними кадрами  

та доцільність їх розстановки. 

    
  

Керівний  та  педагогічний  склад  ліцею  сформований  згідно  з  штатним 

розписом.  У  2015-2016 навчальному  році  загальна  чисельність  

працівників закладу  становить:  108   особа,  з  них  52  педагогічних  

працівників,  середній стаж роботи яких складає 14,6 років, у тому числі  4 

сумісники, 2 педагогічних працівники перебувають у відпустці по догляду 

за дитиною. 

 

На початок 2015/2016 навчального року в ліцеї працювало 18 викладачів.  

З  них  кваліфікацію  «спеціаліст»  мають  2 особи  (11,1%),  «спеціаліст  II 

категорії»  мають  2  особи  (11,1  %),  «спеціаліст  І  категорії»  -  6  осіб  

(33,3  %), «спеціаліст  вищої  категорії»  -  6  осіб  (33,3  %).   

 

В  ліцеї  працює  24  майстрів виробничого навчання, з них мають 9 

тарифікаційний розряд 2 особи (7,1%), 10  розряд  –  4  осіб  (16,6%),  

 11  розряд  -  5  осіб  (20,8%),  12  розряд  –  13 осіб (54,2%). 



  

Мотивація педагогічних працівників та учнів 

 

Кожен керівник хотів би мати такий колектив. Та 

в реальному житті не все так просто. Щоб 

виявити ефективність управління, було 

проведено анонімне анкетування  по 

визначенню  рівня  мотивації наших працівників. 

Результати наступні: 

занадто високий рівень - 6 чоловік; 

помірно високий рівень – 21чоловік; 

середній рівень мотивації – 13 чоловік. 

 



№ 

з/п 

Прізвище, ім’я  по - батькові Моральне 

стимулювання 

Матеріальне 

стимулювання 

1 Колесник Любов Василівна     

2 Соловей Олександр Вікторович 

  

Грамота 

міського голови 

до ювілею 

  

3 Машков Олег Миколайович 

  

Подяка 

директора ліцею 

за огляд 

художньої 

самодіяльності. 

  

4 Чупова Валентина Володимирівна     

5 Філатов Олександр Федорович Грамота 

начальника 

Департаменту 

науки і освіти 

ХОДА 

Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 



 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я  по - батькові Моральне 

стимулюван

ня 

Матеріальне 

стимулювання 

6 Балугян Тетяна Валеріївна   Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

7 Носачова Неля Євгеніївна   Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

8 Бутенко Юлія Василівна     

9 Суддя Володимир Іванович   Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 



 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я  по - батькові Моральне 

стимулюван

ня 

Матеріальне 

стимулювання 

10 Антонова Ірина Борисівна 

  

  Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

11 Бреус Віктор Миколайович 

  

  Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

12 Гудков Богдан Володимирович   Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

13 Ковалевс ька Олена Леонідівна   Грошова 

винагорода до 

Дня вчителя 

  

  



Шартрський Собор 



 

 

Соціальний захист, збереження та 

зміцнення здоров'я учнів та 

педагогічних працівників:  

- забезпечення організації харчування та 

медичного обслуговування учнів і 

педагогічних працівників: 

- дотримання вимог охорони дитинства, 

техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм: 

 



 

 
Фінансовий стан закладу 

Зведений кошторис за звітний період  становить 8 913 027 

грн. , у тому числі загальний фонд – 8 803 850 грн., 

спеціальний фонд – 109 177 грн. 

За звітній період фонд заробітної плати склав 3 969 090 (три 

мільйони дев’ятсот шістдесят дев’ять тисяч дев’яносто 

грн.).  Кошторис  доходів  та  видатків  виконано повністю, 

без порушень та затримок.  

Заохочено працівників на суму 148180  грн., а саме: 

-  виплачена грошова винагорода в сумі  9 214 дев’ять тисяч 

двісті чотирнадцять  грн.; 

-  три чоловіки  заохочено  ювілейною  премією  на  суму 

5 722 п’ять тисяч сімсот двадцять дві грн.   

 



Стипендіальний  фонд  

Стипендіальний фонд за звітний період 

склав 1 751 963 грн. За звітний період 

оздоровлено 4 учні з числа дітей-сиріт на 

загальну суму 15890 грн. 

 

 



В  звітний період укладені господарські та інші  угоди з 

підприємствами та установами, що дало можливість 

отримати послуги енергопостачальних та  комунальних  

організацій   на  суму  1 598 700  грн.;   

- придбані  предмети  і матеріали та новорічні подарунки 

дітям-сиротам на суму  104608  грн.,   

отримати  наступні  послуги:  

- доступу   до  мережі  Internet   та обслуговування WEB –

порталу на суму 12550 грн.,  

- оформлення енергетичного паспорту на суму 6000 грн., 

- отримання  рекламних  послуг  на  суму  250 грн., 

- телекомунікаційні послуги на суму 336 грн.,  

- послуги  з  єдиної  державної  електронної  бази  з  питань 

освіти на суму 1326 грн.,  

- перевірка манометрів на суму 658 грн.;  

- програмне забезпечення МЕDOK на суму 1502 грн.; 

- обслуговування програми «Парус» на суму 3268 грн.,  

- послуги з експертного оцінювання на суму 8339 грн., 

- підвищення кваліфікації на суму 2331 грн.;  

- закуплено  продуктів  харчування  на  суму 48162 грн.,  

для харчування учнів пільгового контингенту.  



Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації  
матеріально-технічної бази навчального закладу 

Зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. 
 

      Господарчою  службою  ліцею була проведена значна робота  щодо 
покращення матеріально-технічної бази ліцею та його благоустрою, а саме: 
- Підготовлені  до експлуатації  системи опалення, водопостачання, каналізації та 
енергопостачання . 
- Проводилися поточні ремонти майстерень, навчальних кабінетів, лабораторій, 
їдальні,  актовій та спортивній залах, придбані та встановлені  зарадиаторні  
екрани.   
- Відремонтований музей ліцею: замінене покриття підлоги, реконструйовані 
стелажі  для експонатів, оновлені стенди, плакати та інші експонати. 
Матеріалів бюджетними коштом було придбано   на суму 30,7 тис грн. Роботи  з 
ремонту   були  виконані  своїми  силами,  придбано  матеріалів за спонсорські 
кошти на суму  12 тис.грн. 
- Розпочаті   роботи  щодо підготовки навчальних кабінетів, майстерень,  
лабораторій  до ремонту  до нового  2016-2017  навчального року  на які 
замовлено матеріалів на суму 25 тис.грн.  
- Заплановані роботи з ремонту теплових  та водопостачальних мереж,  
каналізації, які конче потребують ремонту, бо експлуатуються  більше  30-ти років 
але кошти  на це не виділені. 



Залучення педагогічної та батьківської 

громадськості закладу до управління його 

діяльністю; співпраця з громадськими 

організаціями. 

Педагогічний колектив працює в тісній співпраці з 

батьківським колективом з метою створення 

найсприятливіших умов для самореалізації та 

розвитку дітей. Батьки є соціальним партнером 

ліцею, а тому беруть активну участь у навчально-

виховному процесі є безпосередніми учасниками 

навчання та виховання підростаючого покоління.  

Класні керівники, майстри в/н співпрацюють із 

сім'ями своїх вихованців: відвідують учнів вдома; 

спілкуються з родинами; тримають зв'язок через 

щоденники; проводять батьківські лекторії, 

батьківські збори, анкетування.  



 

Дякую за увагу!!! 




