
ЗВІТ
директора ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» 

за 2019/2020 навчальний рік

Освітній процес в закладі освіти здійснювався у відповідності до Плану 
роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, 
згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та 
бюджетного кошторису.

Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних планів, 
з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо 
обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях 
педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома 
колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником 
прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово- 
господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю 
планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

Система професійної (професійно-технічної) освіти призначена для 
задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні 
сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики 
зайнятості та соціального захисту населення.

В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до 
Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» — є 
задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 
конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, 
що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та 
високим рівнем професійної компетентності. У сучасних умовах економічного 
розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють 
сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох 
галузях виробництва.

Тому управління сучасним освітнім закладом потребує нових підходів до 
організації його діяльності.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 15.08.2017 
№ 462-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня» в закладі 
організована експериментальна робота з метою налагодження ефективної 
співпраці з роботодавцем основного замовника кадрів ТОВ «Кролевецький 
комбікормовий завод», договір з яким укладається починаючи з 2009 року.

Організована експериментальна робота з теми «Соціальне партнерство як 
інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» з 
професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва (категорії «Al», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія 
«С»)». Під час проведення виробничого навчаня, проходження виробничої 
практики здобувані освіти отримують знання та практичні навики 
безпосередньо на виробництві. За здобувачами освіти, які проходять 
виробничу практику, закріплені досвідчені наставники, які є випускниками



нашого ліцею. Наставники беруть участь у проведенні інструктажів, 
ознайомлюють з технічним процесом згідно з програмою виробничого 
навчання і практики. Важливе значення для успішного навчання є проведення 
екскурсій, відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної підготовки, 
лекцій, зустрічей з досвідченими механізаторами на базі ТОВ «Кролевецький 
комбікормовий завод». Мета такого навчання -  активізувати пізнавальну 
діяльність здобувачів освіти,
які переймають досвід нових сільськогосподарських технологій, 
ознайомлюються з новітньою сільськогосподарською технікою та технологією 
вирощування сільськогосподарських культур, здійснюють оранку, культивацію, 
сортову прополку, розбивку ділянок та інше.

Формування контингенту проводиться відповідно до регіонального 
замовлення, згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на 
професійно-освітню діяльність та на підставі укладених договорів на 
підготовку робітничих кадрів з організаціями, підприємствами, установами. 

Основними замовниками кадрів є:
1. ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки», с.Дубовичі, Кролевецького 
району.
2.1111 «Агроспаське», с.Спаське, Кролевецького району.
3. ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», м.Кролевець.
4. ТОВ «Десна», с.Обтове, Кролевецького району.
5. ФОП Велесь Т.М., м.Кролевець.
6. ФОП Хоменко Г.О., м.Кролевець.
7. ФОП Ханалієв Е.Н., м.Кролевець.
8. «АРМА-С», м.Кролевець.
9. «АРМАПРОМ», м.Кролевець.
10. ДП ДАК «Хліб України».

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» у 2019/2020 
навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням 
професійної підготовки з робітничих професій:

На базі 9 класів:
Кухар; кондитер.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій 
автотранспортних засобів (категорія «С»).
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); 
водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

На базі 11 класів:
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 
виробництва (категорії «Al», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія 
«С»).

За рахунок фізичних та юридичних осіб 
Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»).



Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).
20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії 
«А1», «А», «В»).
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», 
«А2», «В1»).

Обсяг державного замовлення у 2019/2020 навчальному році виконано на 
76 %, в кількості -  95 осіб, план набору 125 осіб. Протягом трьох років 
прослідковується тенденція зменшення відсотку (24%) виконання 
регіонального плану набору (2017 р. -  125 чол., 2018 р. -  107 чол., 2019 р. -  95 
чол.).

У 2019/2020 н.р. освітній заклад випустив 78 здобоувачів освіти, 4 особи 
за результатами поетапної атестації; отримали дипломи -  78 осіб, з них: 1 з 
відзнакою, отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації -  4 
особи.

62 особи отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої 
освіті.

Для здачі ЗНО зареєструвалось здобувачів освіти: 62 особи (здавало 7 
осіб -  українську мовау біологію, історію України).

Заклад освіти укомплектований педагогічними та іншими працівниками, 
що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми.

Методична робота освітнього закладу була спрямована на формування 
професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу 
всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підпорядкована 
методичній проблемі: «Впровадження інформаційних технологій і 
комп’ютеризація навчального процесу».

Методична робота у закладі освіти направлена на виконання таких 
завдань:

- поглиблення змісту професійної освіти шляхом упровадження 
. інноваційних технологій;

- підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня
підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи Школи
молодого педагога, Школи передового досвіду, методичних комісій,
творчих груп, проведення методичних тижнів та ін.;

- підвищення рівня позаурочної роботи з професії;
- підвищення іміджу закладу освіти.

Мета виховної роботи -  це формування громадянина через його 
політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь 
у суспільно-значущих справах.

Основним завданням виховної роботи у ліцеї є створення умов для 
формування та розвитку учнівської молоді, як фахівця і особистості її нахилів, 
здібностей, талантів, національної і загальнолюдської моралі, духовності і 
культури.

У ліцеї систематично та цілеспрямовано здійснюються заходи щодо 
реалізації державної політики в питаннях поліпшення стану військово-



патріотичного виховання учнівської молоді, виховання військово-патріотичних 
якостей особистості громадянина-патріота.

Функціонує волонтерська організація «Компас», одним з головних 
напрямків якої є військово-патріотичне виховання.

Здобувані освіти протягом навчального року приймали участь у різних 
заходах: Всеукраїнських учнівських олімпіадах (І та II етапи) з базових 
дисциплін, учнівських олімпіадах із спеціальних дисциплін, XVII 
Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та VII 
Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка.

У рамках проекту «Упровадження інтегрованого навчання при підготовці 
кваліфікованих робітників з професій «Кухар», «Кондитер» викладачами 
Тетяною Чечель та Наталією Данильчук був проведений інтегрований 
позакласний захід (англійська мова, технології приготування їжі з основами 
товарознавства). Тема заходу: «Харчування та здоров’я людини».

За підсумками II етапу XIX Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 
2019/2020 навчальному році у номінації «Історія України та державотворення» 
здобувачка освіти 3 курсу Каріна Завадська під керівництвом викладача історії 
Тетяни Чечель посіла третє місце. Тема конкурсної роботи «Яковенко Федір 
Степанович. Спогади про справжню Людину -  Людину з великої літери». Під 
час виконання своєї роботи вона показала високий рівень знань, навички 
дослідницької та пошукової роботи, також слід відзначити відповідальне 
ставлення та професіоналізм Тетяни Михайлівни при підготовці до конкурсу.

З метою формування знань здобувачів освіти про права дитини та у 
рамках акції «16 днів проти насильства» проведений правовий квест, до 
Міжнародного дня прав людини. Дітям були роз’яснені поняття про 
нерозривний зв’язок прав та обов’язків, уявлення про захист прав дитини в 
Україні, вміння розрізняти дійсне та уявне порушення прав; учасники мали 
можливість показати навички роботи у групах, логічне мислення, вміння 
виділяти головне у тексті, пам’ять.

До Дня боротьби з ВІЛ/СНІД та Дня солідарності з ВІЛ-інфікованими, 
фахівцем відділення «Клініка, дружня до молоді» О. Анцибор спільно з 
викладачем факультативу «Захистимо себе від ВІЛ» Світланою Третяковою 
проведено групові заняття відповідної тематики.

У І регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» ліцей представляла майстер 
виробничого навчання Катерина Козуб, її професійна майстерність і особисті 
якості допомогли вибороти призове місце у компетенції «Кондитерське 
мистецтво».

Щороку на передодні Дня писемності здобувані освіти та педагогічний 
колектив ліцею беруть участь у написанні диктанту національної єдності.

У рамках тижня писемності та української мови були проведені тематичні 
заходи: виховна година «Ти наше диво калинове», година спілкування «Слово 
до слова -  зложиться мова», інтелектуальний конкурс, огляд тематичних



виставок художньої, наукової та публіцистичної літератури про українську 
словесність: «Слова... У вас мудрість вічна і любов жива», перегляд 
мультимедійних презентацій та відеороликів: «Розвиток української мови», 
«Життєпис Преподобного Нестора Літописця», виставка малюнків і стіннівок.

, Викладач закладу освіти Наталія Сєрик прийняла участь в обласному 
огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предмета 
«Українська мова та література», відзначена дипломом Департаменту освіти і 
науки.

Також проведені предметні тематичні заходи та виховні години, а саме: 
іноземна мова, математика, біологія, історія, зарубіжна література.

Постійно ведеться роз’яснювальна робота з безпеки та можливі ризики 
виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, 
інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та 
підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення 
збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Прийом учнів до освітнього закладу здійснюється згідно з правилами 
прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими 
відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних 
закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі 
доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються
директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими 
показниками професійної придатності.

Зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії 
відповідно до своїх здібностей та нахилів:
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі 
змінами);
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним 
напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні»;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, -  за умови 
одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних 
випробуваннях;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надано таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і 
професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року



№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими
спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним
замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, 
що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових 
обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- 
патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені 
золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають 
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, 
для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за 
цільовим направленням на навчання.

Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання 
вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим 
законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і 
поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, 
безкоштовне медичне забезпечення.

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи 
силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та 
затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться 
закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького 
району для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних 
класів, їх батьками, екскурсії до закладу освіти для ознайомлення з навчально- 
матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, 
створено презентацію про діяльність освітнього закладу за напрямками 
підготовки.

Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти 
ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у 
справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу 
профілактики.

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій заклад освіти має 
розвинену матеріально-технічну базу -  це типові та пристосовані забудови. Усі



приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені 
наочними та методичними посібниками.

Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази 
закладу освіти за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання 
об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт 
навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, 
майстерень, їдальні та інших. Вартість ремонтних робіт склала 132.2 тис.грн.

, Проведено заміну віконних блоків в навчальному корпусі № 2 в кількості 
32 шт. на загальну суму 212.7 тис.грн, а саме за рахунок обласного бюджету 
197.0 тис.грн, за рахунок спеціального фонду 15.7 тис.грн, заміну вхідних 
дверей в кількості 2 шт на суму 19.4 тис.грн.

У навчальному корпусі № 2 облаштовано 3 (три) туалетні кімнати, а саме 
1 для учнів, 1 для працівників, 1 для інвалідів згідно норм ДБН В 2.2-3:2018 на 
загальну суму 83.2 тис.грн.

Для облаштування кімнат у гуртожитку за рахунок обласного бюджету 
було придбані ліжка, тумбочки, стільці, матраци на суму 41.3 тис.грн.

На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини постійно проводиться робота з облаштування пандусів, 
встановлення кнопок виклику персоналу, тактильних табличок з шрифтом 
Брайля для безбар’єрного доступу до будівель та приміщень маломобільних 
груп населення, проведено маркування сходинок в гуртожитку, навчальних 
корпусах для осіб з вадами зору.

Проводиться ремонт приміщень спортивної зали, туалетних кімнат та 
душових кімнат, системи опалення, водовідведення та водопостачання, 
укладання плитки на загальну суму 53.8 тис.грн.

Постійно проводиться ремонт техніки, с.г.машин та устаткування.
У 2019/2020 навчальному році ліцей успішно пройшов опалювальний 

сезон. На наступний опалювальний сезон ліцей має палива близько 20% від 
потреби. На сьогоднішній день проведено поточний ремонт котелень.

З 12 березня 2020 року, у зв’язку з епідемією коронавірусу СОУШ-19, 
колектив ліцею успішно працював в умовах карантину. Проводилось 
дистанційне навчання та організовувалась виховна робота із здобувачами 
освіти із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. Завдяки 
злагодженій роботі усіх працівників освітнього закладу, 2019/2020 навчальний 
рік вчасно і успішно закінчено.

На території ліцею розміщено об’єкт обсервації на період карантину в 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19), для організації 
обсервації (ізоляції) осіб, які здійснили перетин державного кордону. Протягом 
періоду перебували дві особи на обсервації, по закінченню періоду, їм 
проведено медичний огляд, видано довідку про те, що вони пройшли 
обсервацію та ознак захворювання на корона вірусну інфекцію не мають. Була 
проведена заключна дезінфекція у гуртожитку.

Усі видатки по захищеним статтям фінансуються та виплачуються 
своєчасно та в установлених законодавством розмірах. Кредиторська та 
дебіторська заборгованість за фінансовими зобов'язаннями відсутня.



/

/

Заборгованості перед бюджетом із сплати податків, зборів, обов'язкових 
платежів немає.

Висвітлення інформації про фінанси здійснюється згідно з чинним 
законодавством на майданчиках Ргоггого, є-Дата, сайті закладу освіти.

За звітний період було вироблено продукції та надано послуг:
- надходження від реалізації продукції навчального господарства -  93,0 

тис.грн;
- надходження від проживання -54,1 тис.грн;
- надання платного харчування -  88,3 тис.грн.
Ліцей має 228.49 гектарів орної землі з них було посіяно 5 гектари жита, 8 

гектарів вівса, 11,8 гектарів пшениці, 1.06 гектарів городини: 0.9 га картоплі,
0.16 городини.

Безумовними завданнями колективу є:
1. Своєчасна підготовка освітнього закладу до нового навчального року.
2. Виконання плану регіонального замовлення.
3. Впровадження прогресивних методів реклами закладу освіти для збільшення 
кількості абітурієнтів на наступні роки.
4. Збереження контингенту здобувачів освіти протягом навчального року.
5. Проведення моніторингу працевлаштування випускників ліцею.
6. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
7. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
8. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.
9. Продовжити роботу над методичною темою. Л

Член комісії з припинення Валерій ЧЕЧЕЛЬ



ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»

ПРОТОКОЛ
загальних зборів колективу ліцею

30.06.2020 №2 с.Реутинці

Всього працівників 51 
Присутні 47 
Г олова Слуцька А.І.
Секретар Павленко І.М.

Порядок денний
1. Звіт про роботу керівника, члена комісії з припинення за період 2019/2020

навчальний рік.
*

СЛУХАЛИ: звіт Чечеля Валерія Вікторовича про роботу протягом 2019/2020 навчального 
року.

■ ВИСТУПИЛИ: Слуцька А.І., в.о.заст.директора з НВР наголосила, що робота Валерія 
Чечеля спрямована на покращення якості навчання, виховання здобувачів освіти, на 
покращення матеріально-технічної бази. Проводилось дистанційне навчання та 
організовувалась виховна робота із здобувачами освіти із застосуванням інформаційно- 
комунікативних технологій. Завдяки злагодженій роботі усіх працівників освітнього 
закладу, 2019/2020 навчальний рік вчасно і успішно закінчено. Вважаю роботу Валерія 
Чечеля задовільною.

Сірий В.В., заступник директора з НВхР: «... учні ліцею приймають активну участь у різних 
заходах: конкурсах професійної майстерності, в конкурсах позаурочної зайнятості. Ведеться 
постійна робота з профілактики правопорушень та суїцидальної поведінки.

Прийом учнів на навчання здійснюється згідно з правилами прийому, умови яких 
оновлюються щороку. Вважаю роботу керівника задовільною».

Ковальчук А.О., голова ПК, наголосив на тому, що постійно ведеться роз’яснювальна робота 
серед учнів та батьків, працівників ліцею з безпеки та можливі ризики виникнення 
надзвичайних ситуацій, диверсій, інших небезпек, інформування щодо заходів запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції. Проводяться заходи з організації і забезпечення 
збереження життя та здороов’я учасників освітнього процесу. Вважаю роботу керівника 
задовільною.

УХВАЛИЛИ: звіт Чечеля Валерія Вікторовича за 2019/2020 навчальний рік затвердити з 
оцінкою задовільно.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» -  47 чол., «Проти» -  0 чол., «Утримались» - 0 чол.

Голова зборів

Секретар

Алла СЛУЦЬКА

Ірина ПАВЛЕНКО


