
ВСТУП 

 

 Навчально-виробничий та навчально-виховний процес у Сіверському професійному 

ліцеї здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про професійний розвиток працівників», «Про 

охорону праці», Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, 

Положень Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України «Про 

невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», 

програми діяльності Кабінету Міністрів України, органів управління всіх рівнів з питань 

освіти і виховання, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і 

локальних правових актів ліцею, дотримувалися норм Конвенції про права дитини. Робота 

колективу ліцею була спрямована на забезпечення позитивного іміджу й 

конкурентоспроможності закладу на ринку освітніх послуг в Бахмутському районі та  

створення сприятливих умов для якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів із 

урахуванням потреб регіонального ринку праці за професіями: 

 -  Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва  

(категорії «А1», «А2», «В1»); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С1», «С»); 

 -  Продавець продовольчих товарів. Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення. 

Для забезпечення належної якості професійно-технічної освіти впроваджені державні 

стандарти з усіх ліцензованих професій, робочі навчальні програми приведені у 

відповідність до сучасних вимог роботодавців.   

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2019-2020 н. р. 

 

Підвищити результативність навчально-виробничого процесу, якість знань учнів. 

Спрямувати діяльність усього педагогічного колективу на запровадження прогресивних 

форм та методів у навчально-виховний процес ліцею. 

Удосконалення педагогічної майстерності працівників ліцею шляхом підвищення 

кваліфікації, стажування, акцентуючи при цьому на продуктивній роботі над 

індивідуальними планами самоосвіти. 

Проводити активну профілактичну роботу серед учнів схильних до правопорушень. 

Удосконалювати нові педагогічні та виробничі технології, як один з головних чинників 

якісної підготовки майбутніх робітників. 

Продовжити поповнення та зміцнення навчально-матеріальної бази ліцею відповідно 

до СП (ПТ)О. 

Удосконалювати проведення уроків виробничого навчання в майстернях, на 

виробництві. 

Удосконалювати організацію проходження виробничої практики на підприємствах 

міста та району.  

Упровадження нових педагогічних та виробничих технологій, як одного з головних 

чинників якісної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. 

Забезпечити якість та доступність освіти через застосування інформаційно-

комунікативних технологій. 

Створення позитивного іміджу ліцею шляхом плідної співпраці з підприємствами, 

соціальними партнерами, громадськістю міста та району. 

У ліцеї створені необхідні умови для первинної професійної освіти учнів. 

План держзамовлення доведено на поточний навчальний рік – 75 чол., виконано – 28 чол., 

що складає 37 %. 26 (100%)  учнів поряд із професійним навчанням мали змогу одержувати 

повну загальну середню освіту та отримувати кваліфікацію з інтегрованих професій. 

Станом на 01.07.2020 втрати контингенту за рік складає 0 учнів. 



Рівень досягнень учнів у випускних групах склав: 

високий достатній середній початковий неатестовані 

чол. % чол. % чол. % чол. % чол. % 

- - 11 42 15 58 - - - - 

 

 26 учнів отримали  диплом кваліфікованого робітника та атестати про повну загальну 

середню освіту. 9 учнів виявили бажання продовжувати навчання у ВНЗ та технікумах.  

Проведена кропітка робота з підготовки матеріалів за активну організаторську та 

педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти під час проведення 

міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» Міністерством освіти і науки України ліцей 

нагороджено почесною грамотою. Для підвищення якості знань випускників, керуючись 

документами й рішеннями в галузі освіти, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти 

і науки України, департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації, планом 

роботи ліцею на 2019-2020 н.р., навчально-методична робота в ліцеї була спрямована на 

упровадження інновацій у педагогічний процес.  

У одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2020» ліцей отримав 

диплом та золоту медаль у номінації «Підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників в контексті STEM-освіти». 

Забезпеченість інформаційно-бібліотечними матеріалами з загальноосвітніх предметів 

складає - 84%. Забезпеченість підручниками, які допущені МОН України з професійної 

підготовки складає, в тому числі на 1 учня – 93,5%; з них: із загально-професійної підготовки 

- 89%, професійно-теоретичної - 89%, професійно-практичної - 87%. Українською мовою – 

89%.  

 Педколектив ліцею активно співпрацює з: 

- Бахмутський районним центром соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді; 

- Службою у справах дітей Бахмутською райдержадміністрації; 

- Службою у справах дітей  виконкому Сіверської міської ради; 

- Сектором Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області; 

- КЛПУ Міський наркологічний диспансер м. Слов’янська, диспансерне відділення № 2 

м. Бахмут; 

 З метою відповідного формування контингенту учнів ліцею проводиться моніторинг 

та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах. Проведений моніторинг 

вивчення контингенту учнів випускних класів шкіл Бахмутського району до 2025 року. Але 

на жаль,  не завжди вдається своєчасно вивчити попит ринку праці та оперативно реагувати 

щодо ліцензування нових професій. Для цього необхідні кошти, сучасна матеріальна база. У 

зв’язку зі складною демографічною ситуацією в регіоні та країні керівництво приділяє 

значну увагу формуванню контингенту учнів через:  

      - моніторинг,  

      - спільну роботу з класними керівниками шкіл з підготовки учнів до вибору професії,  

      - професійну психодіагностику,  

      - організацію екскурсій до ліцею,  

      - дні відкритих дверей,  

      - спільні спортивно-масові заходи зі школами,  

      - рекламу на телебаченні й в пресі,  

      - участь у виставках технічної творчості та декоративно-прикладного мистецтва,           

-  профорієнтаційну роботу,  

      - інформаційні стенди, буклети,  

      - участь у регіональних ярмарках професій. 

Ліцей вивчає попит потреби у кваліфікованих робітниках на ринку праці в 

Бахмутському регіоні та постійно співпрацює з Бахмутським міським центром зайнятості.  

Педпрацівниками проведено анкетування з кожної професії абітурієнтів, випускників, 

роботодавців та розроблено план перспективного розвитку ліцею до 2025 року. 



Протягом року більшість учнів була залучена не тільки до внутрішньоліцейних 

конкурсів, предметних тижнів, але й до районних, обласних  конкурсів фахової майстерності, 

де продемонстрували достатній рівень знань і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня й 

стали переможцями: 

- Каплиш Богдан та Білянський Данило посіли ІІІ місце у обласному конкурсі 

«Транспорт майбутнього» та нагороджені дипломами ІІІ ступеня; 

- Каплиш Богдан став дипломантом у Всеукраїнському конкурсі професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE – 2019» за компетенцією «Слюсарні роботи»; 

- Блоха Денис зайняв ІІ місце в номінації «Історія України» обласного конкурсу 

творчих робіт, присвяченого Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати 

мої!», а викладач Махник Анастасія отримала диплом з відзнакою за підготовку переможця; 

- Олійник Ренат зайняв ІІ місце в ІІ відбірковому етапі ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика (викладач Міндзяк В.С.). 

Учні беруть активну участь в спортивних змаганнях серед навчальних закладів міста 

та району, обласних спортивних масових заходах, про що свідчать їх досягнення. 

Систематична, цілеспрямована діяльність щодо залучення учнів до різних форм позаурочної 

роботи має певні результати. Учні ліцею – призери та переможці багатьох конкурсів і 

змагань. 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2020-2021 н.р. 

 

Продовжити роботу щодо забезпечення ліцензійними педагогічними програмними 

засобами навчального призначення. 

З метою удосконалення навчально-матеріальної бази приймати активну участь у 

обласних оглядах-конкурсах на кращий кабінет, на краще методичне забезпечення 

навчального процесу. 

Поповнити фонд бібліотеки підручниками за оновленими програмами. 

Сприяти розвитку виробничої та госпрозрахункової діяльності з метою отримання 

додаткових джерел фінансування для оснащення навчально-виховного процесу. 

Створити необхідні умови для проведення професійно-практичної підготовки учнів в 

умовах виробництва з використанням елементів дуальної форми навчання. 

Продовжити оновлення парку сільськогосподарської техніки.  

Підготовку кваліфікованих робітників з нового навчального року проводити за 

навчальними планами, де підготовка за кожною професійною кваліфікацією ґрунтується на 

компетентнісному підході та структурується за модульним принципом. 

Підвищити рівень підготовки учнів випускних груп до ДПА у формі ЗНО. 

Продовжити працювати в системі електронних державних закупівель на веб-порталі 

«Prozorro». 

 


