
СІВЕРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ 

 

Звіт директора 

Стиранця Володимира Івановича 

про виконання умов контракту 

за період з 22.06.2014 р. по 21.06.2019 р. 
 

 

2019 рік 
Шановні колеги! 

 

Одним із завдань мого щорічного звітування є стимулювання впливу 

громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у 

сфері управління навчальним закладом. 

Робота колективу ліцею у звітному періоді була підпорядкована головній 

меті: підготовка кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.  

Діяльність навчального закладу здійснювалась у відповідності з 

Конституцією України та законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про профтехосвіту», Положенням про організацію 

навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006      

№ 419, іншими наказами і рекомендаціями Міністерства освіти і науки, 

департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.  

У звітний період, у межах повноважень, установлених законодавством, я 

керувався контрактом, Статутом Сіверського професійного ліцею, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку та посадовими обов’язками директора. 

У Сіверському професійному ліцеї створені всі необхідні умови для 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, що 

підтверджується щорічно актами перевірки готовності ліцею до початку 

навчального року. Навчальний заклад у 2015 році пройшов атестацію, термін 

дії якої до 30.06.2025 року, й одержав свідоцтво Міністерства освіти і науки 

України від 11.08.2015, серія РД № 040426 (наказ МОН України від 03.07.2015 

№ 1683л).  

У 2019 році ліцей проліцензував  професію 4113 «Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» (наказ МОН України  від  24.05.2019           

№ 661-л). 

Аналізуючи діяльність усіх структурних підрозділів ліцею, зусилля 

викладачів, майстрів виробничого навчання, співробітників і учнів можна 

зазначити, що колектив достатньо успішно виконує свою справу щодо 

навчання та виховання учнів. Ліцей на 100% укомплектований педагогічними 

працівниками. Педагогічний колектив станом на 01.06.2019 року складається із 



20 педагогічних працівників - 13 викладачів та 7 майстрів виробничого 

навчання. Підбір і розстановка педагогів впродовж звітного періоду 

здійснювалася відповідно до їх фахової освіти у відповідності до Кодексу 

законів про працю України. 

Освітній рівень педагогічних працівників 

Навчальний 

рік 

Всього 

педагогічних 

працівників 

З них мають 

Вищу 

освіту 
% 

Неповну 

вищу 
% 

2014-2015 20 19 95 1 5 

2015-2016 20 17 85 3 15 

2016-2017 20 17 85 3 15 

2017-2018 20 17 85 3 15 

2018-2019 20 17 85 3 15 

Рівень педагогічної майстерності викладачів 

Кількість педагогічних 

працівників 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Спеціаліст 4 4 2 2 1 

Спеціаліст II категорії 5 5 7 6 4 

Спеціаліст I категорії 3 3 3 3 5 

Спеціаліст вищої 

категорії 
1 1 1 2 3 

Всього 13 13 13 13 13 

Один викладач має педагогічне звання «викладач-методист», що складає 

8%. Всі педагогічні працівники своєчасно проходять курси підвищення 

кваліфікації та стажування. 
 

Рівень педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання 

Кількість 

майстрів в/н 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Розряд 9 2 2 2 0 0 

Розряд 10 4 4 4 4 4 

Розряд 11 1 1 1 3 3 

 Всього 7 7 7 7 7 
 

Якісний склад педагогічних працівників за віком 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

до 30 років 2 2 3 2 2 

31-40 років 10 7 6 6 6 

41-50 років 3 5 6 6 6 

51-55 років 2 3 3 2 2 

Понад 55 3 3 2 4 4 

Всього 20 20 20 20 20 
 



Якісний склад педагогічних працівників за педагогічним стажем 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

до 3 років 0 0 0 1 1 

3-10 років 8 8 7 7 7 

11-20 років 9 8 9 7 7 

Понад 20 років 3 4 4 5 5 

Всього 20 20 20 20 20 
 

Прийом учнів на навчання до ліцею з кожної професії здійснюється згідно 

з правилами прийому відповідно до державного замовлення в межах 

ліцензійного обсягу, замовлень підприємств та договорів на підготовку 

кваліфікованих робітників між закладом і підприємствами-замовниками. За 

звітній період державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників 

виконано не в повному обсязі через демографічну кризу та воєнні дії на сході 

України.  

Показники прийому учнів 

Навчальні роки 
План прийому 

згідно 

держзамовлення 

Факт виконання 

на 01.09. 
% виконання 

2014-2015 90 34 38 

2015-2016 90 28 31 

2016-2017 90 24 27 

2017-2018 75 28 37 

2018-2019 75 39 51 
 

Показники випуску та працевлаштування учнів 

Навчальні роки Випуск Працевлаштування 
% 

працевлаштування 

2014-2015 28 28 100 

2015-2016 27 27 100 

2016-2017 32 31 97 

2017-2018 32 32 100 

2018-2019 24   

За звітний період працевлаштовано майже 100 % випускників; 143 учня 

отримали дипломи та атестати про повну середню освіту. 
 

Втрата контингенту учнів. 

Роки 

навчання 
Контингент 

Кількість 

відрахованих учнів 

% втрати 

контингенту 

2014-2015 91 6 7 

2015-2016 93 2 2 

2016-2017 89 0 0 



2017-2018 86 2 2 

2018-2019 95 0 0 

Разом 454 10 2 

За звітний період втрата контингенту учнів склала 10 осіб (2%). 
 

Навчально-виробничий процес у ліцеї – це система організаційно-

педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію 

змісту й завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до 

державних стандартів із 5 професій та встановлених вимог. З кожної професії 

розроблені комплекти навчально-плануючої документації відповідно до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 30.05.2006 № 419). 

Навчання учнів проводиться у 22 кабінетах, 4 майстернях, 6 лабораторіях, 

які відповідають нормам. 

Ліцей має три комп’ютерні класи, які оснащені комп’ютерною та 

огртехнікою відповідно до стандартів з професії. 
 

Забезпечення комп’ютерною та офісною технікою 

 

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів щорічно 

проводяться: вхідне (на I курсі) та вихідне (на II-III курсах) діагностування 

навчальних досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, 

перевірні контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, 

тематичні, поетапні атестації, директорські контрольні роботи. 

 Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан навально-

виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є 

необхідними при аналізі навчально-виховного процесу. 
 

Рівень досягнень учнів у випускних групах 

Рівень 

досягнень  

2014-

2015 % 
2015-

2016 % 
2016-

2017 % 
2017-

2018 % 
2018-

2019 
% 

Високий 0 0 1 4 1 3 1 3 - - 

Достатній  6 22 9 33 13 41 12 38 9 38 

Найменування оргтехніки 
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Комп’ютер 17 27    44 

Принтер 6  1 1  8 

Сканер 1 1    2 

Ноутбук - 5 1   6 

Мультимедійний проектор - 4    4 

Екран на тринозі - 4    4 

Фліпчартер - - 1 1  2 



Середній 18 64 16 59 18 56 19 59 15 62 

Початковий 4 14 1 4 - - - - - - 
 

Бібліотека ліцею за звітний період поповнилася на 468 підручників та 14 

посібників. Станом на 01.06.2019 учні забезпечені підручниками на 84%. 

Працівники ліцею мають змогу підвищувати рівень кваліфікації, 

користуючись періодичною пресою бібліотеки. Щороку оформляється 

підписка на періодичну пресу на суму 10 000 грн.  (11 періодичних видань). 

Щорічно проводяться предметні тижні, олімпіади з предметів 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки. Учні ліцею разом з 

учнями шкіл району брали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із базових дисциплін: Чаплик Н. посів 4 місце з 

правознавства (викладач Махник А.С.), Ягірський І., Санжиєва Ю. – 6 місце з 

історії (викладач Махник А.С.), Чичкіна А. – 6 місце з математики (викладач 

Ничипорук А.О.). Пятін Д. в обласній олімпіаді з математики ввійшов в 10-ку 

кращих учнів (наказ від 21.11.2018 № 106). 

Важливу роль в реалізації методичних завдань в ліцеї відіграють 

методичні комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні 

сучасних форм і методів навчання й виховання учнів. Усі форми організації 

методичної роботи сприяли підвищенню результативності участі в конкурсах 

різних рівнів. 
 

Роки Конкурс Зайняте місце Підстава 

2014-2015 

V Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені   Тараса 

Шевченка 

Диплом за II місце 

(Перепелятник Н.) 

наказ № 42 

від 

17.01.2015 

Регіональний конкурс-огляд 

кабінетів математики 

Переможець серед 

кабінетів регіону, 

викладач 

Ничипорук А.О. 

наказ № 192 

від 

21.05.2015 

2015-2016 

Акція ПТНЗ Донецької області, 

присвячена 75-річчю системи ПТО 

Подяка за 

найкращу візитну 

карту ліцею 

наказ № 279 

від 

15.10.2015 

Обласний етап VI Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

ім. Тараса Шевченка 

Диплом за III місце 

(Трохина Р.) 

наказ № 96 

від 

11.01.2016 

Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу з української мови ім. П. 

Яцика 

Диплом за III місце 

(Гумен Є.) 

наказ № 95 

від 

11.01.2016 

2016-2017 

Обласний конкурс на кращий 

кабінет іноземної мови 

Диплом за II місце, 

викладач  

Шабля В.О. 

наказ №191 

від 

21.11.2016 

II етап VII Міжнародного мовно-

літературного  конкурсу учнівської 

Відзнака за кращу 

роботу 

наказ № 204 

від 



та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

23.12.2016 

2017-2018 

Другий регіональний етап 

Всеукраїнського конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика 

Диплом за III місце 

(Кисельова Д.) 

наказ № 307 

від 

27.11.2017 

Обласний конкурс «Бібліотека 

ЗП(ПТ)О - лабораторія творчих 

ідей» 

Диплом за I місце, 

бібліотекар 

Палазник Л.В. 

наказ № 33 

від 

06.04.2018 
 

Для підготовки кваліфікованих робітників педагогічний колектив 

Сіверського професійного ліцею застосовує інтерактивні технології, 

упроваджує у процес навчання елементи ІКТ, оптимальні методи та прийоми, 

які сприяють кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу й 

задовольняють запити кожного учня. 

Упровадження інновацій у педагогічний процес позитивно впливає на 

підвищення якості знань випускників. Особлива увага приділяється 

удосконаленню якості професійної підготовки учнів. Щорічно проводяться 

тижні з професій, в рамках яких – конкурси професійної майстерності серед 

учнів, виставки технічної творчості тощо. Переможці ліцейних конкурсів 

беруть участь в обласних конкурсах профмайстерності та республіканських. За 

звітний період учні та педпрацівники ліцею досягли позитивних зрушень. 
 

Роки Конкурс Зайняте місце Підстава 

2014- 

2015 

Обласний етап конкурсу фахової 

майстерності з професії «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування» 

Диплом за ІІ місце 

Саржевському М.; 

подяка майстру в/н 

Юристовському В.М. 

за підготовку учня 

наказ № 135 

від 

07.05.2015 

Другий (обласний) етап 

Всеукраїнського конкурсу з професії 

«Водій автотранспортних засобів» 

Диплом за I місце 

Білому А., 

Подяка майстру в/н 

водінню  

Курильченку О.М. 

наказ № 160 

від 

20.05.2015 

Третій (республіканський) етап 

Всеукраїнського конкурсу з професії 

«Водій автотранспортних засобів» 

Диплом за V місце 

Білому А. 

наказ № 633 

від 

15.05.2015 

2015-

2016 

Обласний конкурс творчих робіт з 

предмета «Товарознавство» 

Диплом за ІІІ місце 

Чурносовій А. 

наказ № 137 

від 

25.04.2016 

2017-

2018 

Обласний конкурс фахової 

майстерності з професії «Продавець 

продтоварів» 

Диплом за III місце 

Чичкіній А. 

наказ № 36 

від 

12.04.2018 

Обласний конкурс творчих робіт з 

професії «Оператор комп’ютерного 

набору» 

Диплом за III місце 

Дерюзі Б., подяка 

викладачу Губар Ю.О. 

наказ № 52 

від 

21.05.2018 

Обласний конкурс методичних 

розробок уроку з використанням 

Диплом переможця 

викладачу  

наказ № 69 

від 



техніки «скетчноутинг» Махник А.С. 12.06.2018 

Обласний конкурс на краще 

електронне дидактичне забезпечення 

кабінетів спецдисциплін з напрямку 

підготовки «Транспорт» 

Диплом за II місце 

викладачу  

Лемішці О.Я. 

наказ № 318 

від 

28.12.2017 

2018-

2019 

Другий етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності серед 

учнів з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського 

виробництва» 

Грамота за IV місце 

Чаплику Н., подяка 

майстру в/н 

Юристовському В.М. 

та викладачу  

Лемішці О.Я. 

наказ № 

152/163-19-

ОД  від 

05.04.2019 

На професійному рівні Сіверський ПЛ протягом звітного періоду 

презентував свої роботи на Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» у 

місті Київ. Національною академією педагогічних наук України,  

Міністерством освіти і науки України ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» Стиранця Володимира Івановича, директора Сіверського професійного 

ліцею, нагороджено почесними грамотами за активну організаторську та 

педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти (2018 рік) та 

за вагомі досягнення в реформування національної системи освіти (2019 рік). 

У номінації «Упровадження інноваційних технологій у педагогічний процес 

для підвищення якості знань випускників» колектив ліцею нагороджено 

золотою медаллю (2018 рік), у номінації «Соціалізація особистості в умовах 

сучасних викликів»  -  бронзовою медаллю (2019 рік). 

Практичний психолог та колектив ліцею приділяють велику увагу роботі з 

учнями пільгової категорії, враховуючи їх фізичний та психічний розвиток, 

стан здоров’я. 

Категорія учнів 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 
- 2 4 5 5 

Діти, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
2 2 1 1 1 

Особи з інвалідністю 3 3 2 4 4 

Діти з багатодітних сімей 11 14 14 14 12 

Діти з малозабезпечених сімей 2 8 5 7 3 

Діти з неповних сімей 29 26 26 19 16 

Учні, батьки яких в АТО - - - 1 - 

Учні, які мають сім’ї з дітьми 1 2 4 6 7 
 

В Сіверському ліцеї сформована система виховної роботи, яка спрямована 

на розвиток здібностей та нахилів і задоволення інтересів учнів, пропаганду 

здорового способу життя. Широке використання нетрадиційних форм масової 

виховної роботи сприяє цікавому проведенню позаурочного часу учнями. 

Спільні колективні справи висвітлюються на сайті ліцею. У ліцеї діє 



декоративно-прикладний гурток «Креатив». Гуртківці – активні учасники всіх 

конкурсів декоративно-прикладного мистецтва та обласних виставок. 

Колектив ліцею у звітному періоді в окружних оглядах-конкурсах з 

технічної, декоративно-прикладної творчості завжди показував високий 

фаховий рівень, успішну реалізацію власних ідей та займав перше місце.  

 Серед виховних напрямів найбільш актуальними є патріотичне, 

громадянське виховання. Відповідно до реалій сьогодення патріотичне 

виховання учнів наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес. 

Розвитку патріотизму учнів в ліцеї сприяють загальні культурно-масові 

виховні заходи: свято Соборності, День української писемності та мови, День 

Гідності і свободи, мітинг-реквієм «Герої не вмирають», вшанування Героїв 

Небесної Сотні, Козацькі розваги, акція «Велика українська хода», заходи до 

пам’ятних дат «Голодомор – трагедія ХХ століття». 

Колектив ліцею за активну участь, творчу індивідуальність, 

оригінальність мислення та досягнуті успіхи неодноразово нагороджувався 

грамотами, дипломами у конкурсах самодіяльної художньої творчості, як 

окружних так і обласних. Учні Сєров Іван та Яковенко Ельвіра – призери та 

постійні учасники обласного фестивалю-конкурсу української пісні. 

За поширення знань традиції розпису писанок та активну участь у 

обласному очному конкурсі писанкарства «Країна писанкова» колектив 

отримав диплом І ступеня. 

Одним із завдань виховного процесу залишається подальше вирішення 

питання підвищення якості й ефективності учнівського самоврядування та 

системи національно-патріотичного виховання, спрямованого на стійкий 

суспільний розвиток, продовження славних традицій ліцею. 

Педагогічні працівники ліцею з 2018 року підтримали впровадження в 

освітній процес медіації як одного із способів успішної соціалізації учнів. 

Креативний викладач Агаєва О.В. та практичний психолог Кравцов С.В. 

пройшли навчання в київському Центрі «Ла Страда – Україна» та отримали 

сертифікати медіаторів. В ліцеї створена служба порозуміння, до якої увійшли 

учні-медіатори. 

Завдяки співпраці колективу з громадськими організаціями «Волонтер», 

ТОВ «Скай Трейд Україна», Громадська організація «Ла Страда – Україна» 

ліцей отримав комп’ютерну та офісну техніку, спортивний інвентар, меблі на 

загальну суму 118 200 грн. 

В травні 2019 року  Програмою Розвитку Організації Об’єднаних Націй в 

Україні проводився тренінг для керівників закладів П(ПТ)О на тему: 

«Ефективне управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти», 

метою якого було оснащення керівників сучасними практичними 

інструментами, які уможливлюють ефективне операційне та стратегічне 

управління закладом в умовах децентралізації, посилення конкуренції на 

ринку освітніх послуг регіону, зменшення контингенту учнів. 

Одним із головних завдань у роботі педагогічного колективу ліцею є 

захист, збереження та гармонійний, фізичний і духовний розвиток учнів. 

Викладач фізичної культури Надєїна О.С. забезпечує активну участь учнів у 



спортивних змаганнях, орієнтує всіх учасників навчально-виховного процесу 

на здоровий спосіб життя. За наполегливість та високий рівень розвитку 

спортивної й патріотичної роботи викладач неодноразово отримувала подяки 

та нагороди. 

Результативність проведених заходів 

Роки Конкурс Зайняте місце 

2014-2015 
Військово-патріотична гра  

«Майбутній воїн» 
Грамота за I місце 

2016-2017 

Районний тур з волейболу «Осінній 

волейбол» з нагоди Дня козацтва  

і Дня захисника Вітчизни 

Грамота за II місце 

Обласний чемпіонат з Черлідингу 
Диплом в номінації 

«Данс» 

Спортивно-патріотична гра  

«Козацький гарт» 
Грамота за III місце 

Конкурс надання медичної допомоги 

пораненому 
Грамота за I місце 

Конкурс «Козацькі велетні» Грамота за I місце 

Турнір з міні-футболу серед учнів закладів 

освіти міста Сіверськ 
Грамота за участь 

2017-2018 

Обласний чемпіонат з Черлідингу 
Диплом в номінації 

«Данс» 

Обласний масовий патріотичний захід 

«Козацькі забави» 
Грамота за участь 

Міські змагання «Сіверські захисники» Грамота за II місце 

Спартакіада з загальної фізичної підготовки 

до Дня Збройних Сил України 
Грамота за III місце 

Спартакіада Донецької області з волейболу Грамота за II місце 

Спартакіада Донецької області  

з баскетболу 3×3 
Грамота за III місце 

Міська спортивно-патріотична гра 

«Козацький гарт» 

Диплом за участь 

Грамота за I місце 

Протягом звітного періоду всі учні та працівники ліцею забезпечувались 

медичним обслуговуванням. 

Придбання медикаментів 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Всього 

Сума, грн 9302,28 6843,39 5400,0 7999,85 8598,77 38144,29 

 

Керівництво ліцею разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтримує її в задовільному 

робочому стані. 
Найменування 

робіт/роки 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

використано тис. грн. 

Ремонт та 

послуги 
2017325,82 100400,00 195600,00 421160,75 855598,12 



Освоєно 

позабюджетних 

коштів 

306808,00  

(у т.ч. 

господарча 

діяльність 

293540, 

виробнича 

практика 

13268,00) 

717000,00   

(у т.ч. 

господарча 

діяльність 

689200, 

виробнича 

практика 

27800,00) 

401793,58  

(у т.ч. 

господарча 

діяльність 

385078,6; 

виробнича 

практика 

16714,98) 

1468710,64 

(у т.ч. 

господарча 

діяльність 

1446459,33, 

виробнича 

практика 

22251,31) 

1064469,37 

(у т.ч. 

господарча 

діяльність 

1046966,19, 

виробнича 

практика 

17503,18) 

Придбано: 

(у т.ч. с/г 

техніка) 

 

 

181800,00 

(сівалка, 

легковий 

автомобіль) 

 

 

484500,00 

(навантажувач, 

борона 

дискова, 

культиватор, 

сівалка, 

обприскувач) 

787780,00 

(культиватор) 

- обладнання 

та інвентар 
 

 

813200,00 

 

284374,00 
 

 

653058,00 

- навчальні 

кабінети 

(фізика, хімія) 

  108441,00   

- ліцензійне та 

програмне 

забезпечення 

  173380,00   

Закупівлі 

через 

електронну 

систему 

  2196105,1 2696440,33 2902556,39 

За звітний період освоєно 3958781,59 грн. позабюджетних коштів, з них: 

за рахунок господарської діяльності 3861244,12 грн.; виробничої практики – 

97537,47 грн. Через електронну систему закупівель станом на 01.06.2019 ліцей 

здійснив закупівлю на 7795191,85 грн. та надалі продовжує працювати в 

системі електронних державних закупівель на веб-порталі 

ZAKUPKI.PROM.UA. 

 Отримані додаткові кошти раціонально використовуються для стабільної 

роботи ліцею та виконання його статутної діяльності. 

Усе державне майно, що знаходиться на балансі ліцею, використовується 

лише за прямим призначенням. 

 З метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення 

соціального захисту працівників з трудовим колективом укладено 

Колективний договір на 2017-2021 роки. 

Щорічно для проведення заходів щодо охорони праці згідно ст. 162 

КЗпП України виділяються кошти. Так у 2018-2019 н.р. витрачено 426 172 грн. 

(встановлення системи пожежної сигналізації в І, ІІ навчальних корпусах та 

гуртожитку; проведення вогнезахисної обробки (просочення) дерев’яних 

конструкцій горищ; встановлення протипожежних дверей та люків; 

перезаправка вогнегасників). 

Завдяки успішній співпраці керівництва та всіх учасників освітнього 

процесу 2018-2019 завершено успішно. 



 Вдячний всім за розуміння, підтримку, ініціативу та довіру. 


