
ЗВІТ 
Т.в.о.директора Шепетівського професійного  ліцею за 2022рік 

Алли ЧЕРНУШИЧ 

  

 Потягом 2022 року робота колективу Шепетівського  професійного  

ліцею була направлена на виконання Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

правовий режим воєнного стану (ст..15 п 44)», наказів, рекомендацій 

Міністерства освіти і науки та Департаменту освіти  і науки Хмельницької  

обласної державної адміністрації, інших законодавчих та нормативних 

документів. 

 Ліцей  здійснював свою діяльність відповідно до Статуту 

Шепетівського  професійного  ліцею та розроблених планів роботи  

навчального закладу на 2022 рік. 

 Головними напрямками роботи дирекції навчального закладу були: 

- організація інженерно-педагогічного колективу на виконання плану 

регіонального(державного) замовлення на підготовку робітничих 

кадрів у2022-2023 роках; 

- забезпечення  виконання навчальних планів і програм  під час 

воєнного стану; 

- організація освітнього процесу в ліцеї із забезпеченням безпеки 

життя учасників освітнього процесу під час воєнного стану; 

- здійснення комплексу заходів, щодо створення безпечного 

середовища під час повітряних тривог (облаштування укриття в 

навчальному корпусі згідно вимог) ; 

- оновлення форм та методів методичної роботи з інженерно-

педагогічними працівниками у зв'язку з переходом на дистанційну 

та змішану форму навчання; 

- виконання плану  виробничої і господарської діяльності; 

- налагодження співпраці з роботодавцями; 

- підготовка та проведення атестації Шепетівського  професійного  

ліцею з професії «Швачка. Кравець». 

Одним з  пріоритетних  напрямків роботи навчального закладу було  

прогнозування потреб ринку праці у робітничих кадрах.      

Розроблено  « Заходи  щодо покращення профорієнтаційної роботи 

на 2022рік».У заходах передбачено вивчення потреб працедавців у 

робочих кадрах в м.Шепетівка та Шепетівському районі.  

 Укладено угоди на підготовку робітників у розрізі професій. 

Проводилася робота по залученню до навчання дорослого 

незанятого населення. 

      З врахуванням воєнного стану профорієнтаційна робота проводилася 

онлайн, матеріали стосовно умов вступу та навчання розміщено на сайті  

професійного ліцею.    

        



Станом на 01.01.2022  контингент складав –  202 особи 

Випущено – 65 (4) 

Відраховано – 12 осіб 

Вступило на навчання (станом на 01.09.2022) – 110 

Всього контингент на 01.01.2023 – 235 

Працевлаштановано - 56 

 

Протягом 2022 року курсове навчання пройшло – 6 осіб; 

Короткотермінові курси – 13 осіб, з них ВПО – 6 осіб. 

        

Особливе  місце в системі роботи керівника навчального закладу посідає 

налагодження взаємозв’язків із соціальними партнерами, 

підприємствами – замовниками кадрів,що є основою формування 

регіонального (державного ) замовлення на підготовку робітничих кадрів 

і вирішення питання працевлаштування. 

  Для майбутнього працевлаштування випускників використовується 

виробнича база соціальних партнерів для організації та проведення 

виробничого навчання, виробничої практики, проводяться зустрічи з 

роботодавцями та соціальними партнерами.  

  Працевлаштування випускників ліцею за 2022 рік. 

          

№№  осіб 

1 Загальна кількість випускників 69 

 з них: -   

              - на базі 9 класів 50(СПТУ) 

               - на базі 11 класів, з них: 19 (ТУ) 

 - понад державне замовлення за 

рахунок коштів  фізичних осіб 

4 (ТУ) 

2 Працевлаштовано : 56 

 

 

За направленням 52 

 

 

Самостійно 4 

3 Продовжили навчання в ВНЗ 2 

4 Виїхали за кордон 10 

5 По догляду за дітьми 1 

6 Всього працевлаштовано 56 

7 % працевлаштування 81 

   

Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування 

професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу 

всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності і 

підпорядкована єдиній науково-методичній проблемі: «Формування ключових 



компетентностей учнів засобами інноваційних технологій» (5 етап – 

узагальнюючий, підсумковий). 

Відповідно до наказу «Про організацію методичної роботи»  у 2022 

створено 3 методичних комісій: 1 – міжпредметні (для викладачів ЗОП), 1 – 

професійного спрямування і 1 методична комісія класних керівників, 

вихователів гуртожитку. 

Робота методичних комісій  
Назва  

метод. комісії 

Керівник Проблема м/к  

(рік обрання проблеми) 

Викладачів та 

майстрів в/н сфери 

послуг, будівництва 

та промисловості 

Попова О.І.  "Створення умов для розвитку професійної 

компетентності і конкурентоспроможності 

учасників освітнього процесу 

 з провадженням інноваційних технологій" 

Викладачів 

загальноосвітньої 

підготовки 

Гуменюк Л.Р. "Формування компетентної особистості 

здобувача освіти, його світогляду, розвиток його 

здібностей та обдарувань шляхом використання 

елементів інтерактивного навчання. " 

Класних керівників, 

кураторів, вихователя 

гуртожитку 

Камфорович О.І. "Виховання і формування особистості учня з 

потребою самореалізації, почуттям громадської 

відповідальності за долю України, її народу  " 

 

Кількісно-якісний склад працівників закладу, підвищення кваліфікації, 

стажування 
№ 
з/п 

Показник Кількість 

1

. 
Загальна кількість: 55 

Директор 1 

Заступник директора з НВР 1 

Заступник директора з ВР 1 

Старший майстер 1 

Методист 1 

Практичний психолог 1 

Соціальний педагог 1 

Викладачі ЗОП 8 

Викладачі ПТП 4 

Майстри 9 

Вихователь 1 

Бібліотекар 1 

інші працівники 25 

2

. 
Категорійність  

 
майстри виробничого навчання: 9 

 
13 т.р. 7 

 
12 т.р. - 

 
11 т.р. 2 

 
Викладачі (в тому числі з суміщенням посад): 17 

 
вища категорія 6 

 
І категорія 7 

 
ІІ категорія 3 

 
Спеціаліст 1 



3. 
Педагогічні звання: 4 

 
старший викладач 3 

 
викладач - методист 1 

 
майстер ІІ категорії - 

 
майстер І категорії - 

 

Участь учнів навчального закладу в обласних та всеукраїнських  

заходах: 
№ 

з/п 

Рік Назва заходу ПІБ 

учня 

ПІБ 

викладач, 

майстра 

Результа-

тивність 

1 2022 Обласний конкурс презентацій 

«Підприємцями не народжуються - ними 

стають!» 

Борок Д. Рижко Л.С. І місце 

2 Обласний конкурс естрадної пісні серед 

здобувачів освіти закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

присвяченого 85-річчю заснування 

Хмельницької області 

Добровольська 

В. 

Свінціцький 

В.М. 

Диплом I 

ступеня 

3 Обласний заочний конкурс «Поетичний 

зорепад» серед  здобувачів освіти та 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

присвяченого 85-річчю утворення 

Хмельницької області 

Оніщук М. Камфорович 

О.І. 

Участь 

4 Обласний конкурс «Різдвяний передзвін» 

серед  здобувачів освіти та працівників 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Цуман Д.  

Ніколайчук М. 

Свінціцький 

В.М. 

Диплом ІІ 

ступеня 

5 IIІ Всеукраїнський конкурс з англійської 

мови "Greenwich Pro" 

Гунько А.,  

Уманчик А.,  

Федорук В.,  

Супрун Р.,  

Поліщук І. 

Мельник І. 

Дзюба А.С. ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

ІІ місце 

Участь  

6 Марафону мистецьких ініціатив «Голос 

миру» 

Ніколайчук М. Драченко 

Д.С. 

Подяка 

7 Марафон Єднання Здобувачі освіти  Участь 

8 Фоточелендж «Молодість, професія, 

досконалість» серед здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

Білецька В. Камфорович 

І. 

Участь 

9 Онлайн-турніру «Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в 

сучасних умовах» 

Нечипорук О. 

Кошелєвський 

В.  

Ковальчук В. 

Коврига 

О.М. 

ІІІ місце 

ІІ місце 

Участь 

10 ІІ етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

серед учнів ЗПО 

Безкоровайний 

О. 

Камфорович 

О.І. 

ІІ місце 

11 ХV Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з англійської мови 

Безкоровайний 

О. 

 

Береговий Я. 

Дзюба А.С. Диплом І 

ступеня 
Диплом ІІІ 

ступеня 

 



Участь педагогів навчального закладу в  обласних та всеукраїнських  

заходах: 
№ 

з/п 

Рік  Назва заходу ПІБ педагога Результативність  

1 2022 Всеукраїнського конкурсу 

«Планета ІТ 2022» 

Номінація «Професійне 

цифрове портфоліо» 

Номінація курс «Курс 

дистанційного навчання». 

Номінація «Електронна 

система управління 

навчальним закладом» 

 

 

Рижко Л.С.  

Ляска О.О. 

 

Камфорович О.І. 

 

Рижко Л.С. 

 

Диплом ІІ 

ступеню 

 

Лауреат 

 

Лауреат 

2 Марафону мистецьких 

ініціатив «Голос миру» 

Буркацький О.А.  Участь 

3 Конкурсу «Нова преса» Камфорович О.І. Диплом 

учасника 

 

Виховна робота в Шепетівському професійному ліцеї за 2022 рік 

здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України 

«Про загальну середню освіту», Закону України «Про професійно-технічну 

освіту»,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, Методичних 

рекомендацій організації виховного процесу в закладах освіти у 

2022-2023 навчальному році ,  

Виховна діяльність здійснювалась у відповідності до наступних 

ключових напрямів: 

 національно-патріотичне виховання; 

 військово-патріотичне виховання; 

 художньо-естетичне виховання; 

 моральне виховання; 

 превентивне виховання 

Виховна робота в закладі проводилась з урахуванням єдиної 

методичної проблеми: «Формування ключових компетентностей учнів 

засобами інноваційних технологій». 

Управління виховною роботою у закладі здійснюють заступник 

директора з виховної роботи Дзюба А.С., соціальний педагог Ляска О.О., 

практичний психолог Гладка Н.М., голова методичної комісії класних 

керівників та вихователя Камфорович О.І.. 

Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022  році є 

продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, 

духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам 

https://drive.google.com/file/d/1ktmnHUHP741ATe-9kbw5MbxK_cHuTGxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktmnHUHP741ATe-9kbw5MbxK_cHuTGxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ktmnHUHP741ATe-9kbw5MbxK_cHuTGxf/view?usp=sharing


Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, 

творити себе і оточуючий світ. 

Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на 

засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, 

забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, 

формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і 

світу, підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору сфери 

життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання 

дітей. 

Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, 

які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості 

виховання особистості та відображалися в системі загальноліцейних заходів, 

органів учнівського самоврядування, роботі з батьками. 

        Виховна робота в 2022 навчальному році була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в 

соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, 

засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, 

впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на 

осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних 

надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на 

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних 

діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з 

закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, 

який охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні  

свята ліцею, різноманітні заходи.  На позакласних заходах класні керівники 

виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та 

екологічну культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для 

розвитку творчої особистості.   

З  метою  поширення правових знань, підвищення рівня правової 

освіти, профілактичної та превентивної роботи , а також забезпечення 

повноцінного розвитку   дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього 

здоров’я, формування фізичних здібностей особистості у 2022 навчальному 

році було проведено такі заходи: 

-  Тематичне засідання за круглим столом з нагоди Дня вшанування 

пам’яті Небесної Сотні; 

- Загальноліцейні години  класного керівника «Особиста гідність. 

Безпека  життя. Громадянська  позиція», «Чому ще має місце насилля в сім’ї 

та насилля над жінками» ( в режимі онлайн), «Інтимне селфі в Інтернеті: 

жарт  чи небезпечний ризик?» (в режимі онлайн); 

- Не стандартне святкове привітання до Дня знань та Всеукраїнський 

урок для здобувачів освіти «Ми були, є і будемо!»; 

-  Відеопривітання  до Дня вчителя, до Дня Збройних Сил України 

«Дякую за Вашу мужність», «Віримо у Вас»;   



-  Вікторини та флешмоби «Ранкова руханка», «В здоровому тілі – 

здоровий дух», « Нам важливе життя кожного українця», «День рідної мови», 

флешмоб до Всесвітнього дня української хустки; 

- Усний журнал «Пам’ятаємо. Переможемо» до Дня визволення 

України від фашистських загарбників, «День ООН» до  Міжнародного дня 

ООН 

-  Участь у Всеукраїнському радіотиктанті національної єдності; 

-  Єдині уроки, відеолекторії, уроки мужності, година спілкування до 

Дня Гідності та Свободи «Плаче Україна гіркими сльозами»,  до дня 

Голодомору  відеолекторій «Технологія геноциду», «Штучний голод» та урок 

пам’яті «Голодомор – біль серця всієї України», усний журнал «Герої Крут – 

для нащадків взірець», «Ми різні, але ми – рівні. Принципи толерантності», 

«Шляхи передачі ВІЛ»,  «Урок звитяги» за участі військового капелана 

Шепетівського зенітно-ракетного полку ПвК «Захід»; година спілкування 

«Дивіться на нас, як на рівних» до Міжнародного дня інвалідів 

- Участь в Всеукраїнському уроці права «Права людини» з нагоди 

проголошення Дня прав людини; 

- У рамках європейського тижня пройшли, у режимі онлайн, віртуальні 

подорожі європейськими країнами та години класного керівника «Ми – 

Європейська країна», «Європейська підтримка України під час війни» 

- Здобувачі освіти разом із батьками та педагогічним колективом 

провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ в рамках ліцейного проекту 

«Енергія перемоги» 

- Акції до Дня волонтера «Допомога ЗСУ»,  до  Св. Миколая «Миколай 

про тебе пам’ятає»,  до Міжнародного дня відмови від тютюнопаління 

«Міняю цигарку на цукерку», «Подаруй тепло солдату» до Дня захисника 

України, «З добром у серці» до Всесвітнього дня доброти, «Жовта стрічка» 

до Дня Гідності та Свободи та Всеукраїнської щорічної акції «16 днів проти 

насильства»; 

- Фотовиставка "Мій домашній улюбленець" з нагоди Всесвітнього дня 

захисту тварин. 

- День самоврядування 

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Усний журнал « Цінуй  життя – 

зупини СНІД»; 

-  День вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській 

АЕС; 

- «Година безпеки та здоров’я: безпечні канікули»  за участі 

представників сектору ювенальної превенції Шепетівського районного 

управління поліції; 

- Місячник профорієнтації за участі представників Шепетівської 

міськрайонної філії Хмельницького обласного центру зайнятості, сектору 

ювенальної превенції Шепетівського районного управління поліції, 

Шепетівського місцевого центру з надання БВПД, Шепетівського 

міськрайонного суду та з представниками Шепетівсько-Полонського 



об’єднаного районного військового комісаріату;  майстер класи; створення 

відеороликів з професії; 

- Відеозвернення до Дня миру.  

- Захід на тему «Булінг – прояв агресії чи слабкості?» за участі 

представників Шепетівського міського центру соціальних служб 

- Олімпійський тиждень та Всеукраїнський Олімпійський урок, 

шаховий турнір; 

- Взяли участь у національно-патріотичних змаганнях «Незламні» 

серед навчальних закладах міста та спартакіаді з нагоди Дня ЗСУ;  

- Тиждень знань з основ безпеки  життєдіяльності, тиждень безпеки 

дорожнього руху в умовах воєнного стану, тиждень доброчесності за участі 

заступниці начальника відділу безоплатної правової допомоги Шепетівського 

міського центру з надання БВПД, тиждень правової освіти спрямованого на 

запобігання протиправної поведінки здобувачів освіти.  

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану 

потребувала іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. 

Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової 

здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і 

духовного благополуччя. 

Особливо важливим стало, продовжити формувати громадянанина-

партіота України, підготовленого до життя, з високою національною 

свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах 

патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, 

тому патріотичне виховання є важливою складовою загального виховного 

процесу. Тому для співпраці із здобувачами освіти та батьками залишився 

Google Classroom, Zoom, а також раніше створені групи у Viber. Виховна 

робота під час військового стану проходила у формі відеоуроків, 

спілкування, обговорення цікавих постерів, інтернет-конкурсів, перегляду 

суспільних проєктів. 

Результати роботи публікувалися на сторінці нашого закладу у 

Facebook https://www.facebook.com/groups/1423759577755488Instagram 

https://instagram.com/shepetivskiy_proflicey?igshid=OGQ2MjdiOTE=Telegram 

https://t.me/proflicey020  та на сайті закладу https://proflitsey020.km.ua  

 Відповідно до Указу Президента України №143/2022 «Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної 

агресії росії проти України» у закладі щоденно о 9.00 проводиться 

загальнонаціональна хвилина мовчання; 

Здійснюється волонтерська робота: Швачка, кравець -  пошиття плащ-

палаток; Слюсар-ремонтник, електрогазозварник - виготовлення буржуйок  

для військовослужбовців в зону бойових дій; Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування - заміна вимикачів та розеток в 

кімнатах гуртожитку для ВПО, виготовлення ліхтариків з електронних 

цигарок для  військовослужбовців в зону бойових дій, виготовлення 

портативних павербанків  для військовослужбовців в зону бойових дій; 

Штукатур, лицювальник – плиточник - косметичний ремонт  кімнат 

https://www.facebook.com/groups/1423759577755488
https://instagram.com/shepetivskiy_proflicey?igshid=OGQ2MjdiOTE=
https://t.me/proflicey020
https://proflitsey020.km.ua/


гуртожитку де мешкають ВПО; Учнівське самоврядування - збір та передача 

продуктів харчування, шкарпеток, оберегів, солодощів для 

військовослужбовців в зону бойових дій; свято Св. Миколая для дітей із 

синдромом Дауна;  проєкт «ЕНЕРГІЯ ПЕРЕМОГИ»: виготовлення та 

передача енергетичних батончиків для військовослужбовців в зону бойових 

дій, виготовлення та передача каш швидкого приготування для 

військовослужбовців в зону бойових дій. 

Організація флешмобу «Ми віримо в сили ЗСУ»; Година спілкування до Дня 

пам’яті і примирення; Флешмоб до Дня вишиванки «Вишивана моя, 

Україно!»; Проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу «Як 

діяти у випадку тривоги» та поради практичного психолога; Разом із 

батьками, педагогами та громадськістю облаштували тимчасове укриття; 

Організація збирання гуманітарної допомоги воїнам ЗСУ;  Пошиття 

розгрузок для ЗСУ; Проведення онлайн виховних годин та бесід. 

         Значну увагу протягом року приділяли роботі Ради профілактики 

правопорушень, профілактиці булінгу у навчальному середовищі та роботі з 

попередження випадків торгівлі людьми.  

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та 

виховання дітей. Із здобувачами освіти навчального закладу, схильними до 

девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, 

проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та 

позаурочною діяльністю. 

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, 

боротьбі з тютюнопаління серед неповнолітніх. З метою профілактики та 

пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, 

відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи. У ліцеї 

розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально - 

правового виховання. Під час виховних годин класні керівники 

застосовували активні методи роботи, використовували методику 

колективної творчої діяльності. 

На постійному контролі знаходиться відвідування здобувачами освіти 

занять. У зв’язку з пандемією COVID-19, в ліцеї було запроваджено 

звітування по відсутнім у онлайн форматі. Проводився щоденний моніторинг 

на хворих дітей, педагогічного колективу та працівників на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2і у 

разі їх виявлення приймалися відповідні рішення.  

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у 

країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання 

контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація 

Шепетівського професійного ліцею тримала на постійному контролі 

пересування колективу закладу. Класними керівниками налагоджений тісний 

контакт з кожною сім’єю. Проводився щоденний моніторинг за 

пересуванням сімей і дітей в них. Кожного ранку класні керівники звітували 

щодо пересування і навчання дітей в таких складних умовах. 



     Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення 

особистості неможливе без широкого залучення здобувачів освіти до 

управління ліцейними справами через участь в органах учнівського 

самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашого закладу має 

цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за 

наслідками діяльність.  

Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки 

життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу. Для 

удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого 

травматизму серед вихованців класними керівниками проводиться комплекс 

бесід: 

- з дорожнього руху; 

- з протипожежної безпеки; 

- запобігання отруєнь; 

- з безпеки при користуванні газом; 

- з безпеки з вибухонебезпечними предметами; 

- з безпеки на воді; 

- з безпеки користування електроприладами, при поводженні з 

джерелами електроструму. 

Крім того, класні керівники проводять бесіди зі здобувачами освіти з 

попередження всіх видів травматизму та записують бесіди до класних 

журналів, а перед початком зимових та літніх канікул проводиться 

первинний інструктаж із записом в журнал інструктажів. 

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні») в ліцеї, на постійній основі, 

проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників  

способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної 

ситуації. Також адміністраторами групи ФБ розповсюджується корисні 

поради від UNICEF Ukraine «Важливо, як ніколи», «Дітям про 

вибухонебезпечні предмети»; ДСНС України «Мінна безпека. Що потрібно 

знати та виконувати». 

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні 

літніх канікул, доведені до відома батьків у групах Viber  та розміщенні на 

сторінці у Classroom. В закладі наявний журнал реєстрації інструктажів з 

безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти при проведенні 

позанавчальних та позакласних заходів.  

У закладі розвинена гурткова діяльність, учасники якої беруть 

активну   участь у   всіх загальноліцейних, обласних заходах, що 

проводяться.  

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти 

здобувачам освіти розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та 

страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Плануємо всім 

педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у 2023 

році. Внаслідок системи навчально-виховних заходів, які проводяться в 

навчальному закладі, сформувалась модель випускника – самодостатнього, 



цілеспрямованого, патріотично налаштованого, освіченого, творчого, 

різносторонньо розвинутого українця, громадянина своєї держави. 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї велась 

відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти» та інших нормативно-

правових документів про забезпечення безпеки учасників освітнього процесу 

під час воєнного стану. 

Зроблено ремонт та укомплектовано всім необхідним сховище – 

укриття - 310 кв.м. Розроблено алгоритм дій при сигналі «Повітряна 

тривога». Всі працівники, учасники освітнього процесу ознайомлені з 

алгоритмом і виконують дії. 

Проводиться систематична робота із попередження травматизму під 

час освітнього процесу  та пропаганди здорового способу життя. створена 

комісія з питань охорони праці відповідно до ст..16 Закону України «Про 

охорону праці».В навчальних кабінетах,лабораторіях, майстернях оформлені 

куточки з охорони праці,пожежної безпеки. Стан роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час освітнього процесу в 

ліцеї у 2022 році знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу. 

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення  безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу видано  відповідні накази. 

Наказами призначені відповідальні  особи за організацію роботи з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, затверджені заходи щодо 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки у Шепетівському 

професійному ліцеї на навчальний рік. Оформлені акти-дозволи на 

проведення занять у кабінетах, лабораторіях, майстернях,акти перевірки 

готовності закладу освіти, акт готовності укриття на 2022/2023 навчальний 

рік. 

Документація відповідає діючим нормативним документам. 

В навчальних корпусах та гуртожитку розміщені  інформаційні  стенди 

з правил пожежної безпеки та  інформаційно-довідковими матеріалами з 

питань цивільного захисту, правил пожежної безпеки у побуті та 

громадських місцях; 

виготовлено і  розміщено у навчальних корпусах і гуртожитках план 

евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; 

- спільно із Шепетівським районним сектором ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області організовано практичні відпрацювання у 

навчальному закладі планів евакуації та інструкцій; 

- закріплено відповідальних осіб за пожежну безпеку у 

приміщеннях,будівлях та спорудах; 

- придбано вогнегасників; 

- проведено перевірку контурів захисного заземлення, опору ізоляції 

електропроводу; 

Згідно Наказу Департаменту освіти, науки, млоді та спорту 

Хмельницької ОДА №153-од від 06.04.2022року «Про проведення атестації 



професій Шепетівського професійного  ліцею» під керівництвом  голови 

атестаційної комісії Фіярської Світлани Ігорівни, начальника відділу  вищої, 

професійно –технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та 

науки Депертаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА,  за 

участі експертів, роботодавців проведено атестаційну експертизу  

Шепетівського професійного  ліцею з метою визначення  спроможності 

закладу професійної (професійно-технічної ) освіти здійснювати освітню 

діяльність на рівні державних вимог з професії «.Швачка.Кравець» в термін з 

12.04.2022р. по 14.04.2020р. 

 Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалась згідно  

кошторисних призначень та плану навчально-виробничої діяльності.  

Від навчально–виробничої діяльності дохід за 2022 рік склав  - 

424.495,87 грн. 

Кошти загального фонду (субвенція) надійшло=витрати: 

КЕКВ 2111,2120 Заробітня плата-1626377,01 грн.  

Кошти загального фонду(обласний бюджет) надійшло=витрати 

8020679,51 грн.: 

КЕКВ 2111,2120 Заробітня плата- 5848392,21 грн. 

КЕКВ 2210 Предмети, матерали, обладнання , інвентар -63277,10 грн  

        - 57377,10 грн. було витрачено на облаштування  бомбосховища 

        - 5900,00 грн. виплати дітям-сиротам. 

КЕКВ 2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали – 12269,47 грн. 

КЕКВ 2230 Продукти харчування – 145800,00 грн.(забезпечення дітей-

сиріт). 

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -570470,17 

грн.(теплопостачання-482420,42 грн.,водопостачання та водовідведення – 

33949,95 грн., електроенергія -54099,80 грн.). 

КЕКВ 2282 Окремі заходи по реалізації держпрограм, не віднесені до 

заходів розвитку (навчання педпрацівників) – 23903,00 грн. 

КЕКВ 2700 (соціальне забезпечення) – 1356567,56 грн. (стипендія і 

виплата при випуску дітей-сиріт). 

Кошти загального фонду(обласний бюджет залишки освітньої 

субвенції) надійшло=витрати: 

КЕКВ 2275 – 48122,82 грн. – витрати на дизпаливо і бензин до 

генераторів. 

Кошти спеціального фонду(обласний бюджет залишки освітньої 

субвенції) надійшло=витрати: 

3110 Придбання обладнання і предметів довготривалого використання 

210000,00 грн.було придбано генератор +8000,00 грн. було залучено коштів 

зі свого рахунка спеціального фонду.  

Кошти загального фонду (видатки пов’язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам  у зв’язку із введенням 

воєнного стану) 438893,00 грн.: 



КЕКВ 2210 Предмети, матерали, обладнання , інвентар 194969,51 

грн.(закуплено будівельні матеріали для ремонту поверху в гуртожитку 

ліцею, де проживають внутрішньо переміщені особи.) 

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -243923,49 грн. 

Кошти спеціального фонду : 

Надійшло коштів за звітний період – 3371204,90 грн: 

- основна діяльність (навчання) - 2714894,20 грн. (держзамовлення -

2641609,00 грн., 73285,20 грн –інше навчання). 

- від додаткової господарської діяльності -651973,47 грн.(готель, 

гуртожиток, столова, мед коледж). 

- від оренди майна бюджетних установ -1800,60 грн. (банкомат 

Ощадбанку). 

- від реалізації  майна -2536,63 грн.(макулатура, металобрухт). 

Видатки становлять 3619521,46: 

КЕКВ 2111,2120 Заробітня плата -13739954,25 грн. 

КЕКВ 2210 Предмети, матерали, обладнання , інвентар -297114,82 грн. 

КЕКВ 2220 Медикаменти та перевязувальні матеріали – 504,00 грн. 

КЕКВ 2230 Продукти харчування -106709,79 грн. 

КЕКВ 2240 Оплата послуг(крім комунальних) -136593,98 грн. 

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження – 18267,93 грн. 

КЕКВ 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв -531606,42 грн. 

КЕКВ 2700 Соціальне забезпечення (стипендія) -1135235,18 грн. 

КЕКВ 2800  Інші поточні видатки (податки) -11495,09 грн. 

КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довготривалого 

використання – 8000,00 грн. (добавили до закупки генератора). 

На протязі 2022 року була залучена благодійна допомога для 

внутрішньо переміщених осіб в сумі 149192,16 грн. 

Пральна машина 

(б/в)  3 7500 

Благодійна організація 

"Зміцнення громад" 17.05.2022 

Холодильник 

(б/в) 2 2000 

Благодійна організація 

"Зміцнення громад" 17.05.2022 

Мікрохвильовка 

(б/в)  1 500 

Благодійна організація 

"Зміцнення громад" 17.05.2022 

Ліжко б/в 2 2653,66 

Благодійна організація 

"Зміцнення громад" 13.06.2022 

Одіяло б/в 12 3317,06 

Благодійна організація 

"Зміцнення громад" 13.06.2022 

Пральна машина 1 11683 

Агенція регіонального 

розвитку Хмельницької 

області 

 

23.06.2022 

Сушильна 

машина  1 16901 

Агенція регіонального 

розвитку Хмельницької 

області 23.06.2022 



Мікрохвильова 

піч Gorenje 

MM020Dell  1 2155 

Німецьке Товариство 

міжнародного 

співробітництва GIZ 

GmbH 12.09.2022 

Холодильник 

двокамерний  

ВЕКО 

RCNA366K30W  2 28432,44 

Німецьке Товариство 

міжнародного 

співробітництва GIZ 

GmbH 12.09.2022 

Електрочайник 

HausMark EK-

17102 чорний  3 1950 

Німецьке Товариство 

міжнародного 

співробітництва GIZ 

GmbH 12.09.2022 

Морозильна 

скриня Gorenje 

FH401CW 1 11690 

Німецьке Товариство 

міжнародного 

співробітництва GIZ 

GmbH 12.09.2022 

Бойлер NOVA 

TEK NT DD80 3 16410 

Німецьке Товариство 

міжнародного 

співробітництва GIZ 

GmbH 12.09.2022 

Пральна 

машинка 2 30000 

Товариство Червоного 

Хреста України 

Шепетівської 

міськрайонної 

організації 20.10.2022 

Матраси 

паролонові б/в 7 14000,00 

Церква Євангельських 

Християн "Сяйво 

Благодаті" 07.11.2022 

    149192,16     

 

 

На протязі вересень–грудень 2022 року була залучена благодійна 

допомога для навчального закладу (гуртожитку) 

1.Зварювальний апарат - 1шт.*7200,00 грн.=7200,00 грн. 

2.Лавки 6шт.*625,00 грн.=3750,00 грн. 

3.Книжка 1шт.*300,00 грн.= 300,00 грн. 

4.Картопля 37 кг.*7,5 грн .= 262,50 грн. 

5.Мікрохвильовка 1шт- 2000,00 грн. 

6.Чайник  1шт.*500,00 грн 

7.Картопля 120,00 кг.*5,00 грн .= 600,00 грн. 

Благодійна допомога від депутата обласної ради  Павлишиної С.А. 

 

1.Кулер VIO X903-FEC 1 шт.-4420,00 грн. 



2.Будівельні матеріали (різні) –42260,21грн. для ремонту душової та 

вмивальні на  ІІІ поверсі   в гуртожитку, де мешкають  учні ліцею. 

Разом :61292,71 грн. 

 

  

    

  

  



Плани на 2022 рік 

1. Виконання плану з набору учнів на 100% 

 Оновлення форм та змісту профорієнтаційної роботи. 

2. Оновлення та осучаснення  матеріально технічної бази з професій 

«Швачка.Кравець», «Слюсар -ремонтник», «Електрогазозварник», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», « 

Штукатур.Лицювальник -плиточник» 

3. Покращення умов проживання у гуртожитку.(ремонт кімнат, санвузлів, 

коридорів,кухні тощо) 

4. Розширення сфери надання освітніх послуг, а саме ліцензування 

курсової підготовки з професії «Перукар.Перукар модельєр» 

5. Атестація професії «Штукатур.Лицювальник -плиточник» 

6. Активізація роботи по залученню учнівської молоді до участі у житті 

ліцею. 

7. Розробка Стратегії розвитку навчального закладу. 

8. Проведення самоаналізу  

9. Проведення ремонтних робіт у гуртожитку, де мешкають ВПО. 

10. Облаштування пральні. 

11.  Створення Піклувальної ради із залученням роботодавців, 

представників міської та районої ради, центру зайнятості, батьків. 

12.  Залучення коштів :  

- співпраця з благодійними організаціями, спонсорам, меценатами. 

- Проведення короткотермінових курсів; 

- Провадження проекту « Майстер на годину» 

- Ремонт побутової техніки 

- Надання послуг з ремонту одягу та пошиття постільної білизни. 

- Надання готельних послуг; 

- Виготовлення предметів ландшафтного інтер’єру (лавки, арки тощо) 

 

13. Створення Кваліфікаційного центру з професії «Слюсар - ремонтник» 

  

  
 


