
ЗВІТ 

в.о. директора ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей», 

ШУШКЕВИЧ Людмили Степанівни, 

за 2021/2022  навчальний рік 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 

178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом і громадськістю» та з метою 

утвердження відкритої і демократичної системи управління закладом, поєднання 

контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, 

забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним 

закладом, пропоную звіт в.о. директора за 2021/2022 навчальний рік. 

У своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася законами України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу ПТНЗ, Статутом ліцею, колективним договором, 

Контрактом, посадовими обов’язками директора, що регламентують роботу 

керівника професійно-технічного навчального закладу. 

 

Підсумки освітньої діяльності ліцею та навчальної роботи 

У 2021/2022 н.р. педагогічний колектив ліцею працював за затвердженим 

планом роботи колективу та єдиною методичною проблемою. За 2021/2022 н.р. 

всі робочі навчальні плани і програми виконані вчасно, незважаючи на 

запроваджений карантин через пандемію та  воєнний час. 

У 2021/2022 н.р., в залежності від рівня епідеміологічної ситуації, пов’язаної 

з пандемією коронавірусу та гострим періодом  військового стану, освітній процес 

здійснювався в очній, дистанційній та змішаній формах.  

У минулому навчальному році контингент учнів складав 158, з них нового 

набору –71 (142% виконання плану прийому). Протягом навчального року з ліцею 

вибуло 55 , в тому числі випускників – 43 .  За результатами випуску 36 учнів 

отримали дипломи, 7 учнів свідоцтва. 

За навчальний рік з ліцею відраховано 12 , що склало 7% від загального 

контингенту. Перехідний контингент на 2022/2023 н.р. складає 101 

За підсумками успішності за минулий навчальний рік всі учні атестовані. 

Середній бал учнів по ліцею склав –7 . Проаналізовано середній бал та якість 

знань навчальних груп за видами підготовки: загальноосвітньої, професійно-

теоретичної та професійно-практичної.  



Таким чином, зі випускників 16 % показали високий рівень знань на 

державному кваліфікаційному іспиті, 63% показали достатній результат на ДКА, 

7% – середній рівень знань під час ДКА.  

У зв’язку з пандемією коронавірусу та воєнним часом випускники ІІІ курсу, 

які здобували повну загальну середню освіту у 2022 році, наказом Міністерства 

освіти і науки України були звільнені від складання ДПА у формі ЗНО 

(мультипредметного тесту). МПТ складати тільки ті випускники, які планувати 

вступати до ВНЗ.  

У 2021/2022 н.р. було заплановане вивчення стану викладання предметів 

загальноосвітньої підготовки: математики, української мови. Ці питання детально 

вивчені та розглянуті на засіданнях педагогічної ради. За результатами розгляду 

видані відповідні накази. Також вивчалася якість професійної підготовки за 

професією «Кухар; кондитер».  

У 2021/2022 н.р.  підтримувалась вся інформація про навчання здобувачів 

освіти у ЄДЕБО. Замовлення та видача документів про освіту здійснена своєчасно 

Складна ситуація, яка склалася у сфері освіти через пандемію коронавірусу 

та воєнний час в країні, спонукала весь педагогічний колектив активно вивчати та 

впроваджувати новітні технології дистанційного навчання. Варто відзначити, що 

більшість педагогів активно долучилися до цього процесу та брали активну участь 

у вебінарах, семінарах з вивчення нових методик вивчення предметів в умовах 

дистанційного навчання. Для учнів вся інформація з вивчення освітніх 

компонентів (навчальних предметів) була розміщена у GoogleClass (платформі, на 

базі якої здійснювався зворотній зв’язок педагогів зі здобувачами освіти). 

Звичайно, проблем є чимало, в т.ч. і відсутність новітньої техніки та гаджетів 

як серед педагогів, так і серед здобувачів освіти, у зв’язку з чим  інколи не 

вдавалося якісно здійснювати освітній процес дистанційно. 

 

Аналіз виконання регіонального замовлення 

Рік План Всього ТУ СПТУ % 

2022 50 71 26 45  
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Гр 35 Кухар кондитер 27 16 4  2 1   

Гр 32 
Муляр, 

штукатур, маляр 
16 10 2   5   

Всього   43 26 6  2   

 

Виховна робота 

Важливу роль у освітній діяльності ліцею відіграє виховна 

робота. Зупинюся на основних складових цієї ділянки роботи. 

Система планування та організації виховної роботи. Виховний процес є 

невід’ємною складовою освітнього процесу у закладі освіти і ґрунтується на 

загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, 

цінностях громадянського (вільного, демократичного) суспільства, принципах 

верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, 

визначених Законами України. 

Метою виховної діяльності ліцею визначено всебічний розвиток здобувача 

освіти як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, здібностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 

та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству. 

Спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу у ліцеї створюється 

безпечне освітнє середовище з метою забезпечення належних і безпечних умов 

навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти. Безпечне освітнє середовище  

сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам 

освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок 

недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і 

правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки 

харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом 

фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь–

якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), 

поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому 

числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на 



території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних 

засобів, психотропних речовин. 

Виховний процес в ліцеї здійснювався згідно річного плану виховної роботи 

(розглянутий на засіданні педагогічної ради протокол № 1, від   30.08.2021 р. та 

затверджений в.о.директора ліцею від  30 .08.2021 р.) та місячних планів 

(погоджених заступником, методистом, затверджені щомісяця в.о.директора 

ліцею) з урахуванням додаткових розпоряджень, наказів та рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Тернопільської 

військової адміністрації, Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Тернопідьської області та Навчально–методичного центру професійно–технічної 

освіти у Тернопільській області з усіх напрямків діяльності. 

У 2021/2022 н. р. з метою ефективної організації виховної діяльності в ліцеї 

виховна робота здійснювалася відповідно чинних нормативно–правових актів та 

з урахуванням рівнів епідемічної небезпеки. 

Пріоритетним напрямками виховної діяльності у 2021/2022 навчальному 

році визначено формування навичок здорового способу життя, питання охорони 

дитинства, національно–патріотичне виховання, популяризацію робітничих 

професій, профілактику правопорушень і злочинності серед підлітків та 

забезпечення у межах своїх повноважень виконання покладених завдань і функцій 

з цих питань, духовно–моральне, громадянсько–патріотичне, військово–

патріотичне та превентивне виховання учнівської молоді. 

Основними завданнями  виховної діяльності у 2021/2022 навчальному році 

у ліцеї було визначено: 

• реалізація Державної соціальної програми «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року; 

• реалізація Національного плану управління відходами до 2030 року; 

• реалізація Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку органів системи 

Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 року; 

• реалізація Регіонального плану заходів відповідно норм положень Закону 

України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» на 2020–

2022 роки; 

• реалізація Плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню); 

• організація побудови безпечного освітнього простору, вільного від будь–

яких форм насильства та дискримінації, шляхом забезпечення комфортних 

і безпечних умов навчання та праці, у тому числі використовуючи 

інструменти медіації та створення служб порозуміння; 

• розповсюдження буклетів, посібників, іншої інформаційної друкованої та 

електронної продукції щодо веденню здорового способу життя, 

збереженням екології, запобігання поширення коронавірусної хвороби 

(COVID–19), правопорушенням серед дітей, протидії домашньому 



насильству, торгівлі людьми, булінгу та інших напрямків виховної 

діяльності; 

• організація діяльності щодо попередження та подолання явища 

тютюнопаління, вживання наркотичних та психотропних речовин, 

профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської та студентської молоді; 

• забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому 

насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього 

насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного 

реагування на факти домашнього насильства; 

• проведення освітньої роботи із батьками та законними представниками 

дітей з питань: підвищення психолого–педагогічної компетентності батьків, 

формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання 

обов’язків, пов’язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей; 

профілактики насильства, булінгу, торгівлі людьми, правопорушень серед 

неповнолітніх, формування ненасильницької моделі поведінки та 

вирішення конфліктів мирним шляхом; 

• створення необхідних умов для виховання учнівської молоді розвитку їх 

здібностей, професійного самовизначення, формування ідентичності, основ 

духовності особистості, культури мислення і культури поведінки, 

профілактиці шкідливих звичок, ризикованої, девіантної і кримінальної 

поведінки, жорстокості і насилля в учнівському середовищі, різних видів 

залежностей; 

• поширення серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність: 

Національної дитячої «гарячої лінії», Кол–центру Міністерства соціальної 

політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та 

протидії домашньому насильству, Гарячої лінії щодо булінгу, 

уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого 

Президента України з прав дитини, Центру надання безоплатної правової, 

Національної поліції України, через розміщення на сайті ліцею відповідних 

електронних банерів, інформаційних довідок; 

• забезпечення цілісної системи виховного простору в закладах освіти області 

(адміністрація, заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, 

психолог, майстер виробничого навчання, класний керівник, здобувачі 

освіти, батьки); 

• проведення педагогічними працівниками роз’яснювальної роботи серед 

здобувачів освіти із шанобливого ставлення до державних символів; 

• здійснення контролю за виховною діяльністю у навчальних групах; 

• розвиток співробітництва із громадськими та міжнародними організаціями 

і фондами; 

• відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, а також міжнародних 

пам’ятних та ювілейних дат; 



• організація та проведення методичних заходів з проблем виховання 

особистості в сучасних умовах та факультативних курсів, орієнтованих на 

підсилення психологічної складової у вихованні дітей та учнівської молоді; 

• розширення мережі гуртків з військово–патріотичного виховання; 

• залучення до гурткової роботи здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами, соціально незахищених категорій та схильних до девіантної 

поведінки й правопорушень; 

• організація акцій з метою підтримки та надання посильної допомоги воїнам 

Збройних Сил України, учасникам бойових дій на Сході України; 

• сприяння громадським організаціям військово–патріотичного спрямування 

в організації та проведенні виховних заходів та Уроків Мужності; 

• участь у культурно–мистецьких фестивалях, концертах, конкурсах, акціях 

та інших виховних заходах різних рівнів, враховуючи можливість реалізації 

зазначеного у режимі «онлайн»; 

• організація екскурсії по визначним пам’ятним місцям (музеї, пам’ятні місця 

тощо) з метою вивчення історії рідного краю (села, району, міста, області, 

держави); 

 

Завдання і зміст виховної роботи реалізується у ліцеї за такими 

напрямками виховної діяльності: 

• ціннісне ставлення до себе, фізичне виховання. Формування здорового 

способу життя; 

• ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Сімейне виховання; 

• ціннісне ставлення до праці. Трудове виховання; 

• ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання; 

• ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Художньо-естетичне 

виховання; 

• ціннісне ставлення до суспільства і держави. національно–патріотичне 

виховання військово–патріотичне виховання + громадянське виховання + 

духовно–моральне виховання; 

• превентивне виховання. правове виховання; 

• особистісно–орієнтоване виховання; 

• професійна орієнтація. популяризація робітничих професій. 

Налагоджена система виховної роботи в ліцеї забезпечує єдність і 

взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної роботи 

педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та громадськості. 

Нормативно–правова база з усіх напрямків виховної діяльності наявна та 

упорядкована. 

Протягом 2021/2022 навчального року виховна робота у ліцеї здійснювалася 

з урахуванням особливостей епідеміологічної ситуації, військового стану та 



згідно рівнів  небезпеки: у дистанційній, змішаній та очній формі навчання. 

інформаційні матеріали з виховної діяльності розміщуються на веб–сайті ліцею, 

платформі clasroom, oнлайн–групах здобувачів освіти/батьків у viber, telegram, 

whatsapp, messenger, особистих blogger, відео–конференції проводяться у 

viber/zoom/skype/meet/discord. 

2021/2022 навчальний рік розпочато з організаційних заходів: комплектація 

навчальних груп та створення відповідних наказів ліцею з виховної діяльності; 

забезпечення підручниками та навчальними посібниками; проведення загальних 

та групових батьківських зборів про завдання педагогічного та учнівського 

колективів і батьків для успішного навчання та виховання здобувачів освіти. 

Організація харчування у 2021/2022 навчальному році здійснювалась з 

урахуванням особливостей, які склалися в зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID–19) в Україні та зокрема у Тернопільській області, а також з 

урахування воєнного стану в країні. 

Діти–сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 

числа отримують грошову компенсацію на харчування у розмірах, передбачених 

чинним законодавством. Керівники навчальних груп систематично проводять 

роз’яснювальну роботу серед здобувачів освіти та батьків щодо охоплення 

гарячим харчуванням, необхідності вживання корисної, збалансованої, 

раціональної їжі, а також щодо виникнення та розповсюдження гострих кишкових 

інфекцій і харчових отруєнь, гігієнічного виховання та формування стереотипу 

здорового способу життя.  

Важливим етапом є вивчення нового контингенту. З метою поліпшення 

навчання, виховання, соціального захисту та матеріального становища дітей, які 

навчаються у ліцеї здійснюється аналіз соціального складу контингенту 

здобувачів освіти, формуються особові справи документи відповідних категорій. 

На підставі аналізу видається наказ «Про соціальний стан здобувачів освіти» (від 

02.01.2023р. №   ), де визначаються діти та особи, позбавлені батьківського 

піклування, діти–сироти, діти з інвалідністю, напівсироти, з багатодітних сімей, із 

малозабезпечених сімей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, батьки яких 

є учасниками бойових дій/загинули у зоні проведення ООС та діти–переселенці. 

Протягом року, на підставі поданих документів, видаються зміни до наказу. 

 

Назва категорії 2020/2021н.р. 

Діти–сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 7 

Діти з інвалідністю 3 

Діти–напівсироти 27 

Діти з багатодітних сімей 55 

Діти з малозабезпечених сімей 8 

Діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС 5 



Діти–переселенці – 

Діти, батьки яких знаходяться в зоні проведення ООС 4 

Всього 109 

З січня 2021 року дітям–сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування до досягнення ними 18–ти років виплачується соціальна стипендія у 

розмірі    грн., а по досягненню ними 18–ти років –        грн. 

Діти–сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, діти 

з інвалідністю, які закінчили навчання у ліцеї, всі працевлаштовані. На підставі 

представлених документів при працевлаштуванні видаються відповідні накази 

ліцею «Про виплати у зв’язку з працевлаштуванням». 

З метою створення сприятливого мікросередовища і морально–

психологічного клімату для кожного здобувача освіти і формування учнівського 

колективу у ліцеї організовується психологічний супровід та соціально-

педагогічне проектування освітнього процесу, який на належному рівні 

здійснюють практичний психолог та соціальний педагог. Наявний план роботи, 

який затверджений директором ліцею. Документація ведеться належним чином. 

Протягом 2021/2022 навчального року працівниками психологічної служби 

опрацьовано особові справи здобувачів освіти нового контингенту, оформлено 

списки дітей соціально незахищених категорій. Постійно здійснювався 

соціальний супровід дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх 

числа. Відповідно до наказу ліцею психологічна служба спільно з керівниками 

навчальних груп обстежують житлово-побутові умови проживання здобувачів 

освіти, схильних до девіантної поведінки та здобувачів освіти із соціально 

незахищених категорій. 
 

Діагностична робота: 

• вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (вересень); 

• вивчення ціннісних орієнтацій, соціального самопочуття, рівня 

тривожності здобувачів освіти (жовтень-листопад); 

• визначення соціально-психологічного мікроклімату в колективі серед 

здобувачів освіти І курсу(тест Михалюк, Шарито) (жовтень, березень); 

• визначення типу темпераменту здобувачів освіти (тест Айзенка) (квітень). 

 

Корекційна та розвиткова робота: 

• проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики 

дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, 

соціальних педагогів ПТНЗ щодо подолання дезадаптованості здобувачів 

освіти ПТНЗ) – І курс (онлайн); 

• проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та 

подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та 

профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі); 



• навчальна програма «Дорослішай на здоров’я» -ІІ курс ; 

• проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику 

шкідливих звичок– І курс. 

 

Профілактична робота. 

• профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із пандемією та 

воєнним часом в країні; 

• профілактика девіантної поведінки молоді (правопорушення, пияцтво, 

наркоманія, токсикоманія); 

• профілактика суїцидальної поведінки. 

 

Проведено профілактичні бесіди (лекторії):  «За здоровий спосіб життя», 

«Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і молодь», «Політ довжиною в падіння», 

«Поведінка і ризики», «STOP – алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди»; «Стрес 

та шляхи його попередження» ; «Як побороти стрес та депресію», «Здорове тіло – 

здоровий дух»; «Профілактика торгівлі людьми», «Все починається з сім’ї», «Секс 

до шлюбу. Профілактика абортів»; «Торгівля людьми – проблема порушення прав 

людини»; ««Емоційна сторона міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ІПСШ: 

знайомство з проблемою», «Будуємо рівноправні стосунки»; «Мої права – мої 

обов’язки», «Закон і ми», «Мої життєві орієнтири»; «Стоп! Булінг», «Булінг – це 

насильство», «Безпечний інтернет: правила поведінки»; «Що таке комп’ютерна 

залежність?»; «НІ дискримінації»; психолого-педагогічні семінари, виступи на 

інструктивно-методичних нарадах, педагогічних радах: «Професійне та емоційне 

вигорання педагога», «Створення сприятливого соціально-психологічного 

клімату для безпечного освітнього середовища». 

Зв’язки з громадськістю: здійснювалось відвідування здобувачів освіти за 

місцем проживання, бесіди з батьками (за запитом). Відвідування здобувачів 

освіти у гуртожитку. Співпраця з працівниками ювенальної превенції, Службою 

у справах дітей та Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Протягом 30.11–04.12 у ліцеї організовані та проведені заходи у рамках 

традиційного тижня психологічної служби: оформлено інформаційні виставки 

«16 днів проти насильства», «1 грудня – Всесвітній день толерантного відношення 

до людей що живуть з ВІЛ» та «3 грудня – Всесвітній день людей з інвалідністю»; 

розроблено методичні матеріали для педагогів на тему: «Інноваційний підхід до 

впровадження здоров’я збережуальних освітніх технологій». А також, 

організовано перегляд відеоролику «Розкажи дорослому, якому довіряєш» щодо 

попередження сексуального насильства щодо дітей в колі довіри. 

Консультування здобувачів освіти, педагогічних працівників, батьків 

здійснювалося у телефонному режимі, за допомогою додатків Viber та Skype, а 

також корисні матеріали розміщувалися на сайті ліцею та додатку Classroom. 



Наявна та систематизована необхідна регламентуюча документація 

гуртожитку. 

Для проживання у гуртожитку створені належні житлово–побутові умови, 

зокрема, обладнано сучасні житлові кімнати. Санітарний стан кімнат та місць 

загального користування знаходиться у задовільному стані. Гуртожиток повністю 

забезпечений м’яким та твердим інвентарем. У санітарно–гігієнічних 

приміщеннях постійно є гаряча вода. У коридорі наявні стенди, який містить 

матеріали з охорони праці та техніки безпеки. Матеріально–технічна база 

гуртожитку зміцнюється за рахунок позабюджетних коштів та благодійних 

внесків. Поточний косметичний ремонт здійснюється щороку за потреби. 

Заселення здобувачів освіти у гуртожиток відбувається відповідно до заяви 

батьків, та на підставі наказу ліцею «Про поселення у гуртожиток на навчальний 

рік». 

Впродовж 2021/2022 навчального року гуртожиток працював над реалізацією 

проблемної теми: «Формування у здобувачів освіти потреби у високих 

культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченню». Організація 

виховного процесу у гуртожитку спрямована на формування моральних та 

соціальних якостей особистості, гуманності, порядності, відповідальності та 

професійної етики. 

Виховна робота у гуртожитку проводилася планомірно у відповідності з 

загальним перспективним планом роботи ліцею, планів на рік, місяць та тиждень. 

Також ведеться журнал обліку правопорушень у гуртожитку, журнал обліку дітей 

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, журнал контролю вечірньої 

перевірки, протоколи загальних зборів гуртожитку. 

Щотижневий план роботи погоджується з Радою гуртожитку та 

затверджується заступником директора з виховної роботи. У плані відображено 

загальноліцейні заходи, групові заходи, допомога учнівського самоврядування, 

індивідуальна робота зі здобувачами освіти, робота з батьками. Вихователем 

гуртожитку планувалися та проводилися різноманітні форми роботи з учнями: 

групові й індивідуальні бесіди, години спілкування, виховні справи, виховні 

заходи, екскурсії, відзначення пам’ятних та ювілейних дат. Систематично 

здійснюється контроль за дисципліною і порядком, виконанням правил 

внутрішнього  розпорядку. 

Вищим органом самоуправління є Рада гуртожитку, яка упродовж 

навчального року успішно співпрацювала з питань планування, організації та 

координації виховної роботи у гуртожитку.  

У 2021/2022 навчальному році гуртожиток працював відповідно до рівнів 

епідемічної ситуації та воєнного стану. За цей час були проведені наступні заходи: 

Вечір знайомств (вересень), участь у проекті «Історії жінок, які загинули за 

Україну» (вересень), «Музеї світу» (листопад), відео–бесіда «Історія розвитку 

армії починаючи з 1917 року до наших часів» (26листопада), тематичний вечір, 



присвячений жертвам Голодомору та політичних репресій 1932–1933 років 

«Нехай горить свіча на спомин тих життів» (19 листопада), День Гідності та 

Свободи (23 листопада),створення проекту «Ми жителі планети Земля»,тематична 

онлайн–бесіда присвячена Міжнародному дню пам’яті жертв злочинів геноциду, 

вшанування їхньої людської гідності і попередження цих злочинів(9 грудня), 

вебінар до Міжнародного дня прав Людини (10 грудня), правове виховання «Я 

людина і маю свої права» (17 грудня), конкурс на краще привітання до Дня 

Святого Миколая (грудень), День Соборності «З Україною в серці» (22 січня), 

Вечір–спомин «Пам’яті Героїв Крут» (28січня, хол гуртожитку) , тематичний 

онлай-вечір «Вони помирали, щоб жила Україна» присвячений Дню пам’яті 

Героїв Небесної сотні (18 лютого) та Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні (19 

лютого), поетичні читання присвячені Дню народження Тараса Шевченка 

«Вічний, як народ»(10 березня), веб–бібліотека «Всесвітній День поезії» (17 

березня), Постійно проводяться бесіди з циклу історії рідного краю. 

Впродовж навчального року активно здійснюється робота з батьками: 

організовуються зустрічі, проводяться індивідуальні бесіди з батьками здобувачів 

освіти, які часто порушували правила проживання в гуртожитку, вечори 

відпочинку, постійно підтримується зв’язок з батьками в телефонному режимі (по 

потребі), проводяться батьківські збори. 

Протягом 2021/2022 навчального року у ліцеї проводилися заходи 

відповідно основних орієнтирів виховання здобувачів освіти та Концепції 

національно–патріотичного виховання дітей та молоді й стратегії виховання 

особистості. 

З метою виховання ціннісного ставлення до себе, фізичного виховання та  

формування здорового способу життя у ліцеї організовано: 

• ознайомлення з нормативними документами закладу у навчальних групах І 

курсу: Статут ліцею, Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів 

освіти, Порядком забезпечення гуртожитком осіб, які здобувають освіту в 

ліцеї, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитку, режимом дня в 

гуртожитку, Статут учнівського парламенту ліцею, Положенням про 

стипендіальне забезпечення здобувачів освіти, наказом ліцею «Про 

заборону тютюнопаління та зберігання, розповсюдження  та паління 

вторинних засобів тютюнопаління»; 

• проведення просвітницько-профілактичних заходів з формування 

безпечного освітнього простору та запобігання булінгу, мобінгу; 

• систематичне спостереження за здобувачами освіти, виявлення показників, 

які можуть свідчити про схильність до суїцидальних думок чи намірів (або 

за наявності запиту від батьків) та повідомлення практичного психолога; 

• організація контролю за доступом неповнолітньої молоді через мережу 

Інтернет до сайтів, що не мають відношення до освітнього процесу (у тому 

числі до сайтів, на яких розміщено елементи порнографії й насильства); 



• забезпечення прав та інтересів здобувачів освіти з числа внутрішньо 

переміщених дітей із зони проведення ООС; 

• вивчення контингенту здобувачів освіти І курсу (анкета «Першокурсник»); 

• проведення моніторингове дослідження ціннісних орієнтацій, соціального 

самопочуття, рівня тривожності здобувачів освіти; 

• визначення соціально–психологічного мікроклімату в колективі серед 

здобувачів освіти І курсу(тест Михалюк, Шарито); 

• визначення типу темпераменту здобувачів освіти (тест Айзенка); 

• проведення дослідження щодо вивчення стану вживання учнівською 

молоддю наркотичних речовин, алкоголю та тютюнокуріння (анкета); 

• проведення дослідження стану правовиховної роботи та профілактики 

правопорушень в навчальному закладі (анкета «Моя правова обізнаність»); 

• проведення дослідження щодо здорового способу життя наявного досвіду 

вживання ПАР серед здобувачів освіти; 

• проведення моніторингового дослідження щодо обізнаності здобувачів 

освіти з проблеми булінгу; 

• проведення консультаційної роботи з здобувачами освіти, їх батьками та 

педагогічними працівниками; 

• проведення корекційної роботи щодо подолання та профілактики 

дезадаптованості (Комплексна програма роботи практичних психологів, 

соціальних педагогів П(ПТ)О щодо подолання дезадаптованості здобувачів 

освіти П(ПТ)О) – І курс; 

• проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику та 

подолання насилля та жорстокості (комплексна програма по подоланню та 

профілактиці насилля та жорстокості в учнівської середовищі; 

• проведення корекційно–відновлювальної та розвивальної роботи за 

навчальною програмою «Дорослішай на здоров’я» – І курс; 

• проведення корекційної роботи з учнями, направленої на профілактику 

шкідливих звичок (Комплексна корекційно–розвивальна програма 

«Здоров’я та здоровий спосіб життя») – І курс; 

• апробація програми факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую 

мир навколо себе» – І курс; 

• продовження роботи гуртка «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція»; 

• проведення тижня психологічної служби; 

• організація участі у Всеукраїнській акції «16 днів без насильства»; 

• проведення тренінгових занять з здобувачами освіти на теми: «Навчання 

технікам керування емоціями, зняття м’язового й емоційного напруження», 

«Навчання конструктивних поведінкових реакцій у проблемних ситуаціях 

(тренінг проблемно–вирішальної поведінки)», «Розвиток позитивної 



самооцінки та цінності особистості», «Психологічні техніки особистісного 

зростання»; 

• організація флешмобів у рамках відзначення Всесвітнього дня запобігання 

самогубствам, «Стоп булінг», Міжнародного дня ненасильства, 

Всесвітнього дня психічного здоров’я, Міжнародного дня відмови від 

паління, Всесвітній день здоров’я, Міжнародний день протидії булінгу; 

• організація роботи наркологічного посту; 

• упорядкування матеріалів психологічного порадника для батьків; 

• проведення Тижня права; 

• проведення Тижнів/Місячників знань з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

• проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

• проведення заходів щодо проведення місячника безпеки дорожнього 

«Увага! Діти на дорозі»; 

• проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо правового виховання 

та профілактики шкідливих звичок здобувачів освіти у сім’ї; 

• проведення роз’яснювальної роботи з здобувачами освіти ліцею щодо 

дотримання правил поведінки і правопорядку в позанавчальний час; 

• проведення додаткових занять з обдарованими дітьми, невстигаючими 

здобувачами освіти; 

• проведення профілактично–роз’яснювальної роботи із запобігання 

невиробничого травматизму на залізничному транспорті; 

• оформлення тематичних книжкових виставок, інформ–дайджестів; 

• залучення учнівської молоді до занять у гуртках; 

• проведення психолого–педагогічних семінарів, виступи на інструктивно–

методичних нарадах: «Профілактика суїцидальної поведінки серед 

учнівської молоді», «Булінг: причини, наслідки, допомога», «Застосування 

технології тайм–менеджменту в професійній діяльності педагога», 

«Вирішення педагогічних конфліктів в освітньому середовищі», «Сучасний 

вчитель на шляху до самовдосконалення»; 

• проведення заходів з імунізації від кору; 

• розповсюдження буклетів, посібників, іншої інформаційної друкованої та 

електронної продукції щодо веденню здорового способу життя, 

збереженням екології, запобігання поширення коронавірусної хвороби 

(COVID–19), правопорушенням серед дітей, протидії домашньому 

насильству, торгівлі людьми, булінгу та інших напрямків виховної 

діяльності; 

• проведення бесід (лекторіїв) з приводу формування здорового способу 

життя: «Вплив зайнятості на зниження рівня тривоги й емоційного стану», 

«За здоровий спосіб життя», «Тютюн здоров’ю не товариш», «Куріння і 

молодь», «Політ довжиною в падіння», «Молодь і алкоголь», «STOP – 



алкоголь», «Наркотики – шлях в нікуди», «Здорове тіло – здоровий дух», 

«Стрес та шляхи його попередження», «Обережно – булінг!»; 

• проведення бесід (лекторіїв) щодо репродуктивного здоров’я учнівської 

молоді та профілактики ВІЛ/СНІДу: «Профілактика торгівлі людьми», «Все 

починається з сім’ї», «Секс до шлюбу. Профілактика абортів», «Торгівля 

людьми – проблема порушення прав людини», «Емоційна сторона 

міжособистісних стосунків», «ВІЛ/СНІД/ ІПСШ: знайомство з проблемою», 

«Будуємо рівноправні стосунки»; 

• проведення виховних справ, інформаційних годин спілкування, 

інтерактивних бесід з формування ціннісного ставлення до свого життя, 

здоров’я, вміння цінувати себе, як носія фізичних, духовних та соціальних 

сил: «Коронавірус! Що про нього треба знати? Як уберегтися від COVID–

19?», «Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка 

фактів», «Яким чином поліпшити соціальну ізоляцію?», «Власний шлях до 

самореалізації або як стати особистістю», «Найвища соціальна цінність 

держави є людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканість та її 

безпека» (стаття 3 Конституції України), «Мої цінності і пріоритети», 

«Безпечний Інтернет: правила поведінки», «Як побороти стрес і депресію», 

«Я – це Я», «Плануємо майбутнє»; 

• проведення профілактичних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої 

коронавірусом SARS–CoV–2 і гострих респіраторних інфекцій; 

 

Превентивне виховання. Правове виховання. Превентивне виховання – 

пріоритетний напрямок формування особистості учнівської молоді. У 2021/2022 

навчальному році з превентивного виховання зусилля педагогічних працівників 

ліцею спрямовані на реалізацію завдань виховної діяльності. 

Превентивне виховання в ліцеї – це система підготовчих та профілактичних 

дій педагогів та майстрів в/н, спрямованих на запобігання формуванню у 

здобувачів освіти негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної 

поведінки та організацію належного догляду за їх діяльністю. 

Працівниками психологічної служби здійснюються соціально-психологічні 

дослідження щодо вживання учнівською молоддю алкоголю, наркотичних 

речовин, тютюнопаління та щодо стану правової виховної роботи в ліцеї. На 

основі результатів досліджень працівники психологічної служби протягом 

навчального року організовують лекторії, круглі столи, проводять бесіди, ділові 

ігри, тренінги, перегляди відеофільмів спрямовані на запобігання виникненню 

негативних звичок, профілактику насильства, жорстокості та булінгу в 

учнівському середовищі, суїцидальних намірів та збереження репродуктивного 

здоров’я.  



Питання стану превентивно-профілактичної роботи з попередження 

злочинності та правопорушень систематично розглядається на інструктивно-

методичних нарадах, засіданнях методичної комісії класних керівників, а також 

на засіданнях педагогічної ради.  

У ліцеї систематично здійснюється просвітницька та профілактична робота 

усіма учасниками освітнього процесу. Система виховної роботи забезпечує 

єдність і взаємозв’язок планування, організації і аналізу діяльності, спільної 

роботи педагогічного і учнівського колективів, батьківської громади та 

громадськості. 

З метою реалізації особистісно–орієнтоваого виховання у ліцеї проводилися 

різноманітні заходи, а саме: 

• проведення заходів щодо реалізації методичної проблеми ліцею; 

• проведення заходів щодо підвищення інтересу здобувачів освіти до власної 

особистості, до саморозвитку за допомогою самоціннісної діяльності; 

• забезпечення цілісної системи виховного простору в ліцеї: адміністрація, 

заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог, психолог, 

майстер виробничого навчання, класний керівник, здобувачі освіти, батьки; 

• створення сприятливого психологічного клімату, самостійності, творчості, 

позитивних внутрішніх мотивів навчання, прагнення до саморозвитку на 

уроках та у позаурочний час; 

• організація морального та матеріального заохочення здобувачів освіти; 

• оформлення інформаційних тематичних експозицій; 

• організація заходів щодо відзначення/вшанування пам’ятних та ювілейних 

дат видатних особистостей; 

• організація участі в обласних соціальних акціях та у міських, обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах; 

•  перегляд та обговорення науково-пізнавальних фільмів. 

 

Професійна орієнтація. Популяризація робітничих професій. Відповідно 

до плану роботи ліцею, з метою організації профорієнтаційних заходів із 

здобувачами освіти 9-их і 11-их класів закладів середньої освіти селища та 

області, охоплення ширшого кола випускників, формування у них свідомого 

професійного вибору й виховання прагнення бути професійно затребуваним в 

суспільстві, було проведено низку профорієнтаційних заходів. Зокрема: 

• участь в онлайн-тренінгу «Skills Lab: успішна кар’єра» – навчання тренерів 

пілотного курсу «Навички для успішної кар’єри»; 

• проведення тренінгів профорієнтаційного спрямування з популяризації 

робітничих професій у 8-11 класах закладів загальної середньої освіти 

селища; 



• відвідування закладів загальної середньої освіти, центру зайнятості 

м.Кременець ; 

• систематична робота з розміщення цікавих та визначних подій закладу в 

соціальних мережах Instagram, Facebook; 

• розповсюдження у соціальних мережах профорієнтаційних матеріалів з 

професій; 

• проведення Днів відкритих дверей. 

 

Цікава інформація про навчання, успіхи, організовані та проведені виховні 

заходи систематично висвітлювалися на Інтернет–сайті ліцею, соціальних 

сторінках у Facebook, Instagram та сайтах: Департаменту освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації, Навчально–методичного центру 

професійно-технічної освіти в Тернопільській області. 

У ліцеї ефективно працює система роботи з обдарованою молоддю. З метою 

організації учнівського дозвілля, залучення здобувачів освіти до змістовної 

позаурочної діяльності, профілактики правопорушень серед учнівської молоді та 

розвитку і підтримки обдарованих дітей, щороку організовується робота гуртків. 

Робота гуртків планується посеместрово, записи ведуться у відповідному журналі. 

Щороку, за клопотанням ліцею, призначається призначення стипендія 

Чернівецької обласної державної адміністрації. У 2021 році кандидатом обрана 

Чернецька Анастасія, здобувачка освіти групи №9, ІІ курсу. 

Протягом навчального року організовувалися різні форми стимулювання 

обдарованих дітей, згідно рішення стипендіальної комісії та наказів ліцею 

здобувачі освіти отримували грошові заохочення за добрі успіхи у навчанні, 

активну участь у громадському житті, перемоги у різноманітних конкурсах та 

фестивалях, в тому числі й діти з соціально незахищених категорій населення. За 

підсумками традиційних  виховних заходів видаються відповідні накази ліцею, 

нагороджуються учасники освітнього процесу Грамотами та Дипломами ліцею, 

виносяться Подяки. 

У 2021/2022 навчальному році метою організації діяльності щодо захисту 

прав та інтересів здобувачів освіти ліцею, визначено ОСНОВНІ ВИХОВНІ 

ЗАВДАННЯ ˗ це формування в учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, 

національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), 

кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, 

запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми. 

 

Методична робота 

Протягом 2021/2022 навчального року педагогічний колектив ліцею 

продовжував  працювати над методичною проблемою «Реалізація особистісно-

орієнтованих технологій навчання у сучасному освітньому процесі». 



Аналіз підсумків роботи у 2021/2022 н. р. свідчить, що методична служба в 

ліцеї становить цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового 

досвіду й конкретному аналізі проблем педагогів систему взаємопов’язаних 

заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної 

майстерності кожного педпрацівника закладу, на збагачення й розвиток творчого 

потенціалу педагогічного колективу в цілому, на досягнення оптимальних 

результатів навчання, виховання й розвитку конкретних здобувачів освіти, груп. 

Атестація педагогічних працівників 

У 2021/2022 н.р. зріс якісний склад педагогів на 29 %, цьому сприяла система 

атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала 

безперервну фахову та методичну освіту педагогічних працівників. Ефективному 

проведенню атестації у ліцеї передувала організаційна робота. 

В ліцеї були створені умови для успішного проведення атестації. Пройшли 

атестацію 9 педпрацівників (6 – чергова атестація, 3 – позачергова за заявою 

педпрацівника відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників). 

Зроблено відповідний аналіз п’ятирічного циклу атестацій. Оновлено 

куточок «Від атестації до атестації», де розміщені відповідні розпорядчі 

документи, графік засідань, план роботи, заходи, щодо проведення атестації. 

Повторно ознайомлено працівників з нормативними документами про атестацію, 

з графіком і планом проведення атестації. 

Усі працівники, які атестувалися, своєчасно пройшли курси підвищення 

кваліфікації за фахом: 

–  при Тернопільському НМЦ ПТО та ПК – 4 чол.; 

– у ОІППО Тернопільської області (відповідні модулі згідно нового Положення за 

2020 і 2021 роки) – 5 чол.; 

Протягом атестаційного періоду вивчалася робота педагогів, які атестуються. 

Проводились засідання методкомісій з питань атестації, відкриті уроки, 

позанавчальні заходи. 

За результатами атестації педпрацівників: 

•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст І категорії» – викладачу спецдисциплін Бабенку Ю.А.; 

•      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 

Хмілевській О.В. викладачу географії, біології 

•      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – Рись О.В.; 

•      встановлено 13 тарифний розряд майстру в/н Савчук І.М.; 

•      підтверджено відповідність раніше встановленому 14 тарифному розряду – 

майстру в/н Логвін О.М., Гуцало А.П.; 



•      підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший викладач» 

викладачу Бабачук Л.І, Господарисько Ю.А., 

підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєне педагогічне звання викладач – методист 

– Шушкевич Л.С. 

 

Педагоги, що атестувалися: 

–      підготували 15 методичних розробок на актуальні педагогічні теми; – 

–      виступили з 9-ма  з доповідями; 

–      провели 10 відкритих уроків; 

–      розробили  сценарії і провели 9 позанавчальних виховних заходів; 

–      взяли участь у 9-и вебінарах і тренінгах; 

 

Методичні комісії 

Результативно протягом року працювали всі шість методичних комісій. Усі 

медпрацівники, члени МК, працювали над індивідуальними методичними 

проблемами, які обрали відповідно до рівня своєї педагогічної майстерності та 

інтересів. 

Річний план роботи кожної методичної комісії складався з урахуванням 

діяльності за минулий період і конкретних завдань, що стоять перед колективом. 

На засіданнях слухали інформації колег про методичні новинки, вносилися 

корективи до плану методичної роботи на рік; обговорювався зміст самоосвіти 

членів методкомісії, обговорювалися взаємовідвідування уроків та їх аналіз; 

заслуховувалися повідомлення про самоосвіту, ознайомлювалися з новинками 

науково-методичної літератури; обмінювалися досвідом із різних питань 

виховання і навчання; а також складали плани на наступний навчальний рік. 

Протягом року педагоги брали участь в засіданнях обласних методичних 

об’єднань, готували здобувачів освіти для участі в різних конкурсах і олімпіадах. 

Голови МК вели Журнали обліку роботи методичних комісій. В кінці навчального 

року голови методичних комісій представили творчі звіти результативності 

роботи за навчальний рік. 

Аналіз роботи методичних комісій, враховуючи період змішаного й 

дистанційного навчання, продемонстрував, що педагоги активізували творчу 

діяльність на проведення онлайн-уроків на платформі Zoom; підвищували рівень 

педагогічної культури й фахової майстерності на платформах «На Урок», 

«Всеосвіта»; для організації дистанційного навчання використовували 

віртуальний клас для кожної групи на єдиній платформі ліцею для дистанційного 

навчання Google Classroom; вдосконалювали систему психолого-педагогічного 

супроводу розвитку особистості ліцеїстів. 



У 2020/2021 н.р. проведено 57 засідань у 6 методичних комісіях. 

Більшість засідань проведено дистанційно. 

Протягом року проведено 32 інструктивно-методичні наради, в основному 

дистанційно як для всього педагогічного колективу, так і для цільових груп. 

Протягом року працювала Методична рада, до складу якої входить 12 

педагогічних працівників ліцею. Діяльність ради спланована за напрямками: 

системна організація й методичне забезпечення неперервного підвищення 

кваліфікації й професійно-особистісної культури педагогів, сприяння творчому 

росту, самореалізації, самоосвіті; вивчення, аналіз та оцінка ефективності 

освітньої й виховної діяльності; виявлення, узагальнення й розповсюдження 

передового педагогічного досвіду; удосконалення системи інформаційно-

аналітичного забезпечення методичної підтримки впровадження інноваційних 

освітніх технологій. Проведено 3 засідання. 

Педагогічна рада ліцею створена на підставі «Положення про педагогічну 

раду». Педагогічна рада працювала за окремим планом роботи, розглянутим на 

засіданні педагогічної ради та затвердженим директором ліцею. Протягом року 

проведено 7 чергових та 1 позачергове засідання. Прийняті рішення перебувають 

на постійному контролі керівництва. 

 

Інші форми методичної роботи 

Фінансова та господарська діяльність 

ДНЗ «Вишнівецький професійний ліцей» є юридичною особою, що 

фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та часткових державних 

субвенцій відповідно до затверджених кошторисних призначень на рік. Код 

відомчої класифікації видатків 0611091-0611092 06110421. Надходження коштів 

та витрат проводяться згідно КЕКВ, за яким власне воно було заплановане. 

Надходження коштів на поточний рахунок установи здійснюється згідно з 

кошторисом у повному обсязі, що відповідає «фактичним видаткам». 

 

Надходження, касові видатки загального фонду 

№  

з/п 
Показник Звітний період 

1. 
Надійшло коштів, тис. грн., в тому 

числі: 
10600130 

1.1 
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
 7252578 

  в т.ч.  державна субвенція субвенція  



1.2 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
99586 

1.3 Продукти харчування 67298 

1.4 Оплата послуг (крім комунальних) 74400 

1.5 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
1103240 

1.6 Стипендії 1908600 

1.7 Інші виплати населенню 94428 

1.8 Інші поточні видатки 0 

2. 
Касові видатки загального фонду, тис. 

грн., в тому числі: 
 

2.1 
Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату 
1560516 

  в т.ч.  державна субвенція субвенція 1560516 

2.2 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
 

2.3 Продукти харчування  

2.6 
Окремі заходи по реалізації державних 

програм 
120000 

 

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: доходи від реалізації 

продукції навчально-виробничих майстерень, професійного навчання осіб 

відповідно до укладених договорів з фізичними особами, 50 % заробітної плати 

учнів при проходженні виробничої практики на підприємствах, інших коштів. 

Дані про обсяг надходжень та використання загального і спеціального фондів 

наведені в таблицях. 

№ з/п Показник 
Звітний 

період   

1. 
Надходження спеціального фонду, тис. грн. в тому 

числі: 
  174001 

1.1. Дохід від надання освітніх послуг( курси), тис. грн.   93024 

1.2. 
Дохід від виробничої та господарської діяльності, 

виробнича практика тис. грн. 
  80210 

1.3. Дохід від реалізації майна (оренда) тис. грн..   767 

2. Касові видатки спеціального фонду, тис. грн.   251605 

2.1 Оплата праці     

  нарахування на заробітну плату (податки)     



2.2 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   121993 

2.3 Продукти харчування   76463 

2.4 Оплата послуг (крім комунальних)   27735 

2.5 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:    

  Оплата інших енергоносіїв  6500 

  Інші поточні видатки   18914 

 

Надходження до спеціального фонду спрямовувалися на зміцнення та 

оновлення матеріально-технічної бази ліцею. 

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що 

надаються бюджетною установою також здійснюються згідно з кошторисом 

спеціального фонду. 

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: надходження від отриманих 

благодійних внесків, грантів та дарунків. 

 

Надходження, касові видатки за іншими джерелами власних надходжень 

№ з/п Показник 

1. Надходження коштів , тис. грн. в тому числі: 437968 

1.1. 1.2 Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків тис. грн 437968 

  
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів тис. грн 
 

2. Касові видатки тис. грн. 445689 

 

Кошти зі спеціального фонду використовуються для забезпечення 

професійної підготовки учнів, а також матеріально-технічного забезпечення 

кабінетів та майстерень у період навчання. 

Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде 

статистичну і бухгалтерську звітність. Проводить аналіз ефективності 

використання бюджетних і спеціальних коштів. 

Своєчасно ведуться виплати заробітної плати, стипендії, харчування дітям-

сиротам і дітям позбавлених батьківського піклування. Заробітна плата 

виплачується згідно штатного розпису та тарифікації. Також дітей-сиріт ліцей 

забезпечує предметами санітарії і гігієни, предметами гардеробу. Виплачуються 

інші поточні трансферти населенню для дітей-сиріт грошова допомога при 

працевлаштуванні, матеріальні допомоги. 

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв здійснюються згідно 

фактичного використання комунальних послуг та сплачуються щомісячно згідно 

виставлених актів. 

Відсутня заборгованість за комунальні послуги. 



За поточний навчальний рік було проведено зміцнення та оновлення 

матеріально-технічної бази ліцею, а саме було придбано комп’ютер та 

комп’ютерне обладнання вартістю 31,6 тис. грн., різак вартістю 9 тис. грн., 

паяльна станція вартістю 4,9 тис. грн., стенди, РНК – модель біосинтезного білка 

вартістю 5,9 тис.грн., придбано шафу настінну Server на суму 3,6 тис.грн. Також 

проведено поточний ремонт комп’ютерної техніки на суму 13,8 тис.грн., замінено 

лічильник тепла вартістю 39,9 тис.грн., жалюзі на суму 3,9 тис. грн. Здійснено 

певні витрати на забезпечення охорони праці: придбано ряд стендів вартістю 1,2 

тис. грн., придбані халати та протигази на суму 1,8 тис.грн. Крім цього на 

господарські товари витрачено 26,5тис.грн. ( в т.ч. дверні блоки на суму 16,0 

тис.грн), придбані електротовари, будматеріали на суму 4,7 тис. грн., 

енергозберігаючі лампи на суму 3,2 тис. грн. В гуртожиток придбано 

електронагрівач на суму 2,6 тис. грн. Здійснено витрати на послуги ЄДЕБО 

витрачено 6,8 тис. грн., та рекламу 5,0 тис. грн., профілактичне вимірювання 

електрообладнання на суму 4,1 тис.грн. Виконано оцінку майна на суму 5,2 

тис.грн. 

Ліцей самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде 

статистичну і бухгалтерську звітність. 

Проводить аналіз ефективності використання бюджетних і спеціальних 

коштів. 

За даний період було проведено ряд перевірок різними державними 

органами. Протоколів про правопорушення немає. Ліцей подає в управління 

освіти м.Чернівців, Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА бухгалтерські, 

статистичні звіти з усіх видів виробничо-господарської діяльності в установлені 

терміни. 

Для удосконалення матеріально-технічної бази необхідно продовжити 

роботу щодо подальшої модернізації навчально-виробничого комплексу ліцею, 

забезпечення новітнім обладнанням навчально-виробничих майстерень, 

навчальних кабінетів, завершити роботу щодо комп’ютеризації навчальних 

кабінетів, покращення умов проживання учнів у гуртожитку за рахунок залучення 

позабюджетних коштів. Продовжити роботу з енергозбереження та економії 

ресурсів. 

 

 

 

Виконання плану виробничої діяльності 

 

№ з/п Показник Сума 

 1 Надання послуг  

 2 Надходження від виробничої практики  



 3 Всього  

 

Робота з кадрами 

Прийнято Звільнено 

6  

В тому числі  

Педпрацівники  

Робітники  

 

 

 


