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1. Загальна інформація про навчальний заклад 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський 

професійний аграрний ліцей” розпочав свою діяльність у 1902 році як двокласне 

залізничне училище яке здійснювало підготовку робітничих кадрів для 

обслуговування залізничної станції м. Сарни. У 1903 р. його було перейменовано 

на двокласне сільськогосподарське училище. В роки перебування Західного 

Полісся у складі Другої Речі Посполитої навчальний заклад функціонував як 

трирічна школа підготовки агрономів (Szkoła Rolnicza). В роки Другої світової 

війни його було евакуйовано у східні райони країни, але вже у 1944 р. він 

відновив свою діяльність як Школа механізації сільського господарства. У другій 

половині ХХ століття навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: 

1953 рік – Сарненське ремісниче училище механізації сільського  

                  господарства № 3; 

1954 рік – Сарненське училище механізації сільського господарства № 9; 

1957 рік – Сарненське ремісниче училище № 9; 

1969–1970 рр. – Сарненське сільське професійно-технічне училище № 10; 

1970 рік – Сільське професійно-технічне училище № 1  м. Сарни; 

1984 рік – Сільське професійно-технічне училище № 21 м. Сарни; 

1984 рік – Середнє професійно-технічне училище № 21 м. Сарни; 

1998 рік – Професійно-технічне училище № 21; 

2002 рік – Сарненський сільськогосподарський професійний ліцей. 

04 серпня 2006 року навчальний заклад було перейменовано у Державний 

професійно-технічний навчальний заклад „Сарненський професійний аграрний 

ліцей” (наказ Міністерства освіти і науки України № 596 від 04.08.2006 р.).  

Навчальний заклад є загальнодержавною формою власності, 

підпорядкований Міністерству освіти і науки України та управлінню освіти і 

науки Рівненської облдержадміністрації. Фінансування навчального закладу з 

01.01.2011 року здійснюється з місцевого бюджету. Ліцей є юридичною особою, 

має самостійний баланс, рахунки у  казначействі м. Сарни, штамп, печатку. 

Навчальний заклад діє на підставі Статуту (нова редакція), розробленого 

відповідно до законодавчих актів України та затвердженого Міністерством освіти 

і науки України 26.03.2019 р.  та Колективного договору. Юридична та фактична 
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адреса ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»: 34502, м. Сарни, вул. 

Демократична, 15. Адреса офіційного сайту www.spal.inf.ua, e-mail: licey-

spal@ukr.net 

Територія ліцею складає 6,18 га.: 0,86 га. – навчальний корпус, 0,68 га. – 

гуртожиток, 4,64 га. – навчальний полігон, заасфальтоване подвір’я.  

Проектна потужність професійного аграрного ліцею складає 640 здобувачів 

освіти. Загальна площа приміщень – 8882,8 м2 (13,9 м2 на одного здобувача 

освіти), корисна площа приміщень – 6066,8 м2  (9,4 м2 на одного здобувача 

освіти).  

Навчальний процес здійснюється у 7 окремих будівлях. У них розміщені:    

18 навчальних кабінетів, з них – 3 комп’ютерні, обладнані сучасною 

комп’ютерною технікою, 1 кабінет для дистанційного навчання, 5 лабораторій, 5 

майстерень, 2 майданчики для вправ з початкового навчання водінню 

автомототранспортними засобами, 2 автодроми, 1 навчальний полігон, 

трактородром, навчальне господарство площею 289,7 га., спортивна кімната, 2 

тренажерні кімнати, спортивний майданчик, комп’ютеризована бібліотека, 

читальний зал на 40 місць, актова зала, медичний пункт, гуртожиток на 240 місць. 

Усі приміщення є державною власністю і знаходяться на балансі  

професійного аграрного ліцею, мають задовільний стан, відповідають санітарним 

нормам, експлуатуються згідно вимог правил з охорони праці та пожежної 

безпеки. 

Ліцей атестований за другим рівнем, що було підтверджено у 2014 році. 

Навчальний заклад має відповідні ліцензії, Статут, логотип. Надання первинної 

професійної освіти із підготовки кваліфікованих робітників здійснюється на 

підставі ліцензії серія АЕ № 527177 від 04.09.2014 р., виданої навчальному 

закладу із тридцятьма шістьма професіями з ліцензованими обсягами підготовки. 

Сьогодні первинна професійна підготовка здійснюється за професіями:  

 8331 „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

„А1”, „А2”, „В1”, „В2”, 7233 „Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування”, 8322 „Водій автотранспортних засобів” (категорія 

„С”); 

http://www.spal.inf.ua/
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 7241 „Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”,           

7244 „Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового 

мовлення”; 

 7231 „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”, 8322 „Водій 

автотранспортних засобів” (категорія „С”); 

 4121 „Обліковець з реєстрація бухгалтерських даних”, 4144 „Діловод”; 

 5141 „Перукар (перукар-модельєр)”. 

 7433 „Кравець”. 

Професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

здійснюється за професіями: 

 8331 „Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” 

(категорії «А1», «А2», «В1», «В2», «С», «Е1», «Д», «G1», «G2»);  

 7231 „Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів”; 

 8321 „Водій мототранспортних засобів (категорія „А1”, „А” )”; 

 8322 „Водій автотранспортних засобів (категорії „В”, „С1”, „С”, „D1”, 

„D”)”; 

 5141 „Перукар (перукар-модельєр)”; 

 4112 „Оператор комп’ютерного набору”; 

 7433 „Кравець”; 

 5122 „Кухар”. 

Назви професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників 

в ліцеї, відповідають Державному класифікатору професій  ДК003-2010. 

Відповідно до вимог СП(ПТ)О  в професійному ліцеї проводиться поетапне 

присвоєння тарифно-кваліфікаційних розрядів з професій. 

Термін навчання в професійному ліцеї на основі базової загальної середньої 

освіти з отриманням повної загальної середньої освіти становить 3 роки,  на базі 

повної загальної середньої освіти – 1 рік та 1,5 років. 

Після закінчення повного курсу навчання здобувачі освіти одержують повну 

загальну середню і професійну освіту на рівні вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу. 
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Таблиця 1. Контингент здобувачів освіти складає (станом на 01.09) 

Роки 

Всього 

здобувачів 

освіти 

(осіб) 

З них 
Втрати 

контингенту 

(осіб / %) 
На базі 

9 класів 

На базі 

11 класів 

Наповнюваність 

груп 

2016-2017 523 343 180 29,1 19/ 3,6 

2017-2018 512 346 166 28,4 22 / 4,2 

2018-2019 487 345 142 28,6 6 / 1,2 

2019-2020 492 352 140 28,9 18 / 3,6 

2020-2021 440 320 120 29,3 31 / 7 

 

 Сьогодні ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» йде в ногу з 

часом та постійно вдосконалює якість професійної і загальноосвітньої підготовки 

кваліфікованих робітників, забезпечує рівний доступ до якісної первинної 

професійної освіти, професійного навчання, перепідготовки робітників. 

 

2. Виконання обсягів державного замовлення 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» здійснює підготовку 

кваліфікованих робітників з отриманням повної загальної середньої освіти та 

робітничої професії. 

На навчання приймаються здобувачі освіти, які мають базову загальну 

середню освіту (з терміном навчання 3 роки) та повну загальну середню освіту (з 

терміном навчання 1 рік та 1,5 років). Адміністрація ліцею погоджує план 

прийому з управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації на навчальний рік, передбачаючи підготовку кадрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

Протягом останніх п’яти років навчальний заклад на 93,5% виконує 

регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів. В 2021 році регіональне 

замовлення на підготовку робітничих кадрів перевиконано на 12,5%.  

Випускникам ліцею, які успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, 

присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «Кваліфікований робітник» із 

набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного  

зразка, а випускникам, які здобули повну загальну середню освіту - свідоцтво про 

повну загальну середню освіту встановленого зразка. 
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Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України в ліцеї приділяється 

достатня увага соціальному захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, інвалідів, напівсиріт, дітей із багатодітних, 

малозабезпечених сімей. 

Відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН 

України № 419 від 30.05.2006 р., (зі змінами та доповненнями згідно наказу МОН 

України №746 від 10.07.2015 р.) щорічно, за підсумками навчання, наказом 

директора ліцею здійснюється переведення здобувачів освіти з курсу на курс. 

Відрахування здобувачів освіти протягом навчального року складає мінімальний 

відсоток від загального  контингенту (таблиця 1). 

Формуючи регіонального замовлення, ретельно вивчається ринок праці та 

потреби підприємств регіону у кваліфікованих робітниках. Підприємства різних 

форм власності подають замовлення на підготовку робітничих кадрів, а 

навчальний заклад здійснює набір на відповідні професії. 

   ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»  співпрацює з:  

 Інститутом картоплярства Національної академії аграрних наук                              

(м. Немішаєво), де здобувачі освіти проходять виробничу практику, а майстри 

виробничого навчання - стажування. На базі ліцею проводяться конференції, 

семінари, круглі столи з агротехнології вирощування овочів та ягід. 

Педпрацівники ліцею спільно з науковцями інституту беруть участь у 

науково-дослідницькій роботі.  Крім того, Інститут картоплярства надає 

навчальному закладу допомогу в придбанні елітних сортів картоплі, що 

висаджується на навчальному господарстві ліцею та запровадження новітніх 

технологій  її вирощування.  

 Сільськогосподарським  кооперативом «Малинівка», який надає  робочі місця 

здобувачам освіти для проходження виробничої практики, проводиться обмін 

досвідом з технологій вирощування сільськогосподарських культур. 

 Корпорацією «Братерство без кордонів – Україна», Міжнародним благодійним 

фондом «Глорія» - робочі місця для виробничого навчання здобувачів освіти,  

надає допомогу у  зміцненні матеріально-технічної бази закладу. 



7 
 

 Сарненською СТО ФОП Чайковський – надання робочих місць на виробниче 

навчання та допомога у зміцненні матеріально-технічної бази закладу. 

 ТзОВ «Західметал» (м.Сарни) – обмін досвідом, допомога у зміцненні 

матеріально-технічної бази закладу. 

 ПСП «Промінь» Дубровицького району – надання робочих місць на 

виробниче навчання здобувачів освіти та  допомога у зміцненні матеріально-

технічної бази закладу. 

 з сільськогосподарськими та іншими підприємствами різних форм власності 

Сарненського району: СГПП «Маяк», СГПП «Мир», СГПП «Світлана», СГПП 

«Случ», ПАТ «Сарненська ПМК-81», ПрАТ Сарненське  АТП-15640,  

Сарненський  РЕМ «ПрАТ Рівнеобленерго». 

Започатковано співпрацю на рівні договорів з Рівненською 

сільськогосподарською дорадчою службою та ПАТ «Рівнеобленерго». 

Завдяки постійній тісній співпраці з роботодавцями, за звітний період, було 

розроблено чітку схему працевлаштування. У програми виробничого навчання 

впроваджено регіональні компоненти, що відповідають вимогам сучасних 

підприємств регіону та їх особливостям. Отримані здобувачами освіти знання 

закріплюються на даних підприємствах під час проходження виробничої 

практики, що робить їх конкурентоспроможними на ринку праці. Також після 

закінчення навчання здобувачі освіти ліцею вступають до вищих навчальних 

закладів. Крім того, укладено угоду про ступеневу освіту з Мирогощанським 

аграрним коледжем, де здобувачі освіти можуть продовжити навчання за обраною 

професією. 

Так, впродовж п’яти років маємо наступні показники працевлаштування 

випускників за професіями:  

Таблиця 2. Працевлаштування випускників ліцею 

  
Працевлаштовані Призвані до 

лав ЗСУ (осіб) 

Вступили до 

ВНЗ (осіб) 

Не працев-

лаштовані (осіб) (%) 

2016-2017 278 273 98,2 0 4 1 

2017-2018 265 255 96,2 0 0 10 

2018-2019 249 238 95,6 4 7 0 

20192020 244 208 85,2 6 21 9 

2020-2021 217 214 98,6 0 3 0 



8 
 

 

  

110

111

112

113

114

115

116

117

118

2018 2019 2020 2021

113

118

113

117

Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та 

проводового мовлення

85,4

85,6

85,8

86

86,2

86,4

86,6

86,8

87

2018 2019 2020 2021

87

86

87 87

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
оператор комп’ютерного набору



9 
 

 

  

0

10

20

30

2018 2019 2020 2021

28 27 22

Оператор комп’ютерного набору; 
діловод

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 2020 2021

112 112 113
77

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
категорії «А1», «А2», «В1», «В2»; 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

143

142117

113

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;

водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

2018 2019 2020 2021



10 
 

Показники працевлаштування свідчать про якісну підготовку робітничих 

кадрів та їх затребуваність на регіональному ринку праці.   

У 2018 році для ефективної роботи щодо сприяння працевлаштування 

випускників з метою сприяння реалізації права здобувачів освіти і випускників на 

працю та забезпечення випускників першим робочим місцем, відстеження їх 

кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовки у разі потреби, 

а також для координації роботи з цих питань у ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» створено Центр вдосконалення професійної 

кар’єри. Центр створено з метою надання інформації про конституційні права 

молоді та випускників навчального закладу; активізації власних зусиль молоді 

щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції; 

сприяння розвитку підприємницької ініціативи; опанування навичками 

самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи; розширення 

спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці, їх працевлаштування.  

3. Теоретична та професійна підготовка 

 

Станом на 01.09.20121 р. у ліцеї навчається 465 здобувачі освіти, повну 

загальну середню освіту здобуває 315 осіб, що становить 67,7%. Щорічний випуск 

здобувачів освіти становить близько 300 кваліфікованих робітників.  
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Основні напрямки роботи професійного аграрного ліцею відображені в 

річному плані роботи педагогічного колективу, який складається з урахуванням 

нормативних актів освітянської галузі в Україні. Річні плани роботи професійного 

аграрного ліцею за попередні п’ять років розглянуті педагогічною радою та 

затверджені директором. 

Загальноосвітня підготовка здобувачів освіти проводиться відповідно до 

розроблених навчальних планів і програм. Предмети загальноосвітньої підготовки 

здобувачі освіти освоюють в основному на середньому рівні. Колектив педагогів 

працює над вдосконаленням методики викладання загальноосвітніх предметів, 

приділяючи велику увагу індивідуалізації, диференціації навчання та 

практичному спрямуванню викладання предметів загальноосвітнього циклу. 

Протягом п’яти останніх років спостерігається збільшення кількості 

здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень навчальних досягнень в 

межах 4–7% з предметів гуманітарного циклу та 2–3% з предметів природничо-

математичного циклу. Результати навчання із загальноосвітньої підготовки 

наведено в таблиці. 

Таблиця 3. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти                                                  

із загальноосвітньої підготовки 

Навчальні 

роки 

Всього 

здобувачів 

освіти 

Рівень навчальних 

досягнень 

здобувачівосвіти освіти 

(%) 
Середній 

бал 

Загальна 

успішність 

(%) 

п
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

2016-2017 346 10,1 48,2 41,5 1,2 6,2 43,4 

2017-2018 346 10,1 47,9 42,2 0.8 6,1 42,3 
2018-2019 345 9,8 47,6 40,4 2,2 6,3 42,6 
2019-2020 352 9,9 47,4 40,7 2,0 6,4 49,9 
2020-2021 281 10,2 48,1 40,4 1,3 6,4 49,7 

Національно-патріотичне виховання здобувачів освіти здійснюється 

відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

наказ МОН України від 16.06.2015 року №641 «Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах». Також щороку здобувачі освіти ліцею 
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беруть участь у Міжнародному конкурсі юних істориків «Лелека», у 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», у Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня», у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Гринвіч». Здобувачі освіти нагороджені Дипломом Всеукраїнського конкурсу 

вебсайтів «Літературна візитка краю». Дипломом І ступеня Українського 

державного центру позашкільної освіти у розділі «Поезія» (вірші) на тему «Листи 

на фронт» нагороджена Сахно Юлія, Дипломом Українського державного центру 

позашкільної освіти за участь у Всеукраїнському арт-челенджі «Слово, чому ти не 

твердая криця!» (до 150-річчя з дня народження Лесі Українки), номінація «Реп-

Біографія Лесі Українки» (авторські твори)» нагороджений Вакулко Денис. 

              У 2018-2019 навчальному році здобувачі освіти ліцею Паньковець Марія, 

Жовтанюк Іванна зайняли ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Історія видатних 

людей країн Європи та США». 

У 2018-2019 навчальному році здобувачка освіти ліцею Жовтанюк Іванна  

зайняла ІІІ місце;  члени гуртка «Патріот» - ІІ місце  (у номінації «Листи на 

фронт») у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «За нашу свободу», 

номінація «Поезія». 

У 2019 році - ІІ місце Всеукраїнський конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» - Комар Т. – керівник Белік О.Л.; 

У 2019 році у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру 

позашкільної освіти у розділі «Поезія» вірші на тему «Лист на фронт» 

нагороджена Комар Тетяна. 

Щороку здобувачі освіти ліцею беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з  30 навчальних предметів загальноосвітньої підготовки, 

Найкращі результати здобувачі освіти показують з інформатики, біології, історії, 

економіки, правознавства;  в обласному конкурсі читців-гумористів «Поліські 

пересмішники» - І місце; у другому етапі Міжнародного  конкурсу української 

мови імені П. Яцика – ІІІ місце. 

Зміст підготовки кваліфікованих робітників з професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки з кожної ліцензованої професії визначається та 

здійснюється за Державними стандартами П(ПТ)О.  



13 
 

Професійно-теоретична підготовка здійснюється в навчальних кабінетах. 

Основними формами теоретичної підготовки є різні типи уроків, лабораторно-

практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації. Тематичні плани і 

програми професійно-теоретичної підготовки виконуються у повному обсязі, про 

що свідчать записи у журналах теоретичного навчання. 

Професійно-практична підготовка проводиться у навчально-виробничих 

майстернях, лабораторіях, а також на робочих місцях в умовах виробництва за 

формами: урок виробничого навчання в майстернях ліцею, урок виробничого 

навчання в лабораторіях, урок виробничого навчання на виробництві, виробнича 

практика, передвипускна практика на виробництві. 

При проходженні виробничої практики на підприємствах здобувачі освіти 

виконують програму виробничої практики, розроблену на основі Державного 

стандарту для кожної професії. 

Поетапна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до навчальних 

планів. Її результати заносяться до протоколів. Навчання у професійному ліцеї 

завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна 

атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про 

порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які 

здобуваються професійно-технічну освіту. 

Про якість підготовки кваліфікованих робітників свідчать наступні 

результати: 

Таблиця 4. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти із професійно-

теоретичної підготовки 

 

Навчальні 

роки 

Всього 

здобувачів 

освіти 

Середній 

бал 

Загальна 

успішність 

(%) 

2016-2017 523 8,0 100 

2017-2018 512 8,1 100 
2018-2019 487 7,9 100 
2019-2020 492 7,8 100 
2020-2021 440 7,0 100 
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Таблиця 5. Професійно-практична підготовка 

 

Навчальні 

роки 

Всього 

здобувачів і 

освіти 

Середній бал 

Загальна 

успішність 

(%) 

2016-2017 523 9,0 100 

2017-2018 512 9,1 100 
2018-2019 587 9,0 100 
2019-2020 492 9,1 100 
2020-2021 440 8,2 100 

 

 

Таблиця 6. Результати державної кваліфікаційної атестації 

 

Роки 
Кількість 

випускників 

Рівень знань (%) 
Присвоєна кваліфікація 

(осіб) 

п
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

Встановлені 
Нижче 

встановлені 

2017 278 0 0,4 70,5 29,1 178 0 

2018 265 0 0 65,3 34,7 165 0 

2019 249 0 0 73,1 26,9 249 0 

 2020 244 0 0 70,1 29,9 244 0 

2021 217 0 0 80,6 19,4 217 0 

 

Таблиця 7. Результати навчання 

 

Отримали 

(назва документа) 
Роки 

2017 2018 2019 2020 2021 

Диплом кваліфікованого робітника 278 265 249 244 217 

Диплом кваліфікованого робітника 

з відзнакою 
1 6 1 1 0 

Довідка 0 0 0 0 0  

У ліцеї здійснюється контроль за проведенням навчально-виробничого 

процесу. Розроблено графік внутріліцейного контролю, зміст якого направлений 

на підвищення якості навчально-виховного процесу. За підсумками внутрішнього 
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контролю у ліцеї видаються накази, проводяться наради, розглядаються питання 

на засіданнях педагогічної ради. 

 Якість професійної підготовки здобувачів освіти засвідчує участь їх                            

у Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності, де вони показують хороші 

результати. Наприклад, у 2017 році здобувач освіти ліцею Михайло Симончук 

зайняв ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів освіти ПТНЗ з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування», у 2019 році здобувач освіти ліцею Дмитро Петренчук –             

І місце у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед здобувачів освіти 

ПТНЗ з професії “Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва” та 

V місце у ІІІ етапі цього конкурсу, став стипендіатом Президента України. У 2018 

році здобувачка освіти Юлія Матузова брала участь у Всеукраїнському Проекті 

«Сила добра з Pantene. Отримала Сертифікат та перукарську скриню (4600 грн.), а 

навчальний заклад – 20000 грн. на покращення навчально - матеріальної бази з 

підготовки перукарів (перукарів - модельєрів). У 2020 році здобувачі освіти ліцею 

брали участь у Всеукраїнському предметному тижні «Смарт-технології в 

енергетиці України», де вибороли І місце у конкурсах лайфхаків електриків; 

малюнків «Мій розумний дім» та друге місце у змаганні за титул «Самий 

ерудований електрик». Сертифікат за активну участь у створені Постеру з 

авторським баченням «Майбутнє роботи 2030» отримав здобувач освіти 

Вакулко Денис, керівник Власюк Т.В. 

Диплом лауреата V Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«Прорив легкої промисловості України» нагороджені працівники та здобувачі 

освіти ліцею, керівники Ямнюк В.Г, Кушнір Н.О.  

В період загальнонаціонального карантину, встановленого через пандемію 

COVID-19, педагоги ліцею проводили навчання здобувачів освіти за змішаною 

формою. Для цього на сайті ліцею було створено вікно «Дистанційне 

навчання», де розміщувались матеріали тем уроків, відеоматеріали, питання 

для контролю знань здобувачів освіти. У вайбері були створені навчальні групи 

для зворотнього зв’язку із здобувачами освіти.  

Відповідно до наказів  Міністерства освіти і науки України «Про 

ліцензування освітньої діяльності» №509 – л від 15.05.2019 р.,    №946-л  від 
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25.07.2019 р.,  № 975-л від 30.10.2019 р.  та №1010-л від 12.12.2019 р. 

Державному професійно-технічному навчальному закладу «Сарненський 

професійний аграрний ліцей»  видано ліцензії на розширення впровадження 

освітньої діяльності за  професіями: 

 7433 Кравець (первинна професійна підготовка, професійно-технічне 

навчання, підвищення кваліфікації)  

 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва   

категорій «А1» (професійно-технічне навчання), «А2» , «В1», «В2», «С», 

«D1», «G1», «G2» (підвищення кваліфікації»)   

 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (первинна-

професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка).  

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України «Про 

ліцензування освітньої діяльності» №59 – л від 18.05.2021 р., Державному 

професійно-технічному навчальному закладу «Сарненський професійний 

аграрний ліцей»  видано ліцензію на збільшення ліцензійного обсягу 

провадження освітньої діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорія А1) (професійно-технічне  

навчання), 90 осіб. 

Проатестовано професію 8331 Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва  (категорія Е1). 

4. Навчально-виховна діяльність, соціальний захист учасників 

навчально-виховного процесу, профорієнтаційна робота, 

дотримання прав осіб з особливими потребами 

 

Виховна робота в навчальному закладі будується на засадах національно-

патріотичного виховання, гуманності та спрямована на виховання здобувачів 

освіти в дусі традицій українського народу, розвитку здорового способу життя, 

підвищення загального рівня культури. 

План виховної роботи є складовою частиною річного плану роботи ліцею та 

передбачає узгодженість дій учасників навчально-виховного процесу. Розроблено 

та узгоджено план спільних дій ліцею з правоохоронними органами. Навчальний 

заклад співпрацює з соціальною службою сім’ї та молоді, службою у справах 

дітей, кримінальною поліцією у справах дітей, відділом фізичної культури та 
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спорту, дитячо-юнацькою спортивною школою, спортивним товариством 

«Колос», медичними установами. 

Творча діяльність педагогічних працівників сприяє залученню здобувачів 

освіти до участі в ліцейних гуртках художньої самодіяльності (зразковий 

вокальний ансамбль «Краяночка», хореографічний «Самоцвіти», гурток 

гармоністів), декоративно-ужиткового мистецтва («Українська вишивка», 

бісероплетіння «Намистинка»); клубів за інтересами: «Вишиваночка», 

«Флористика», «Молода господиня», «Допоможи собі сам», «Вирішення 

конфліктів мирним шляхом» та спортивних гуртках з легкої атлетики, футболу, 

настільного тенісу, гирьового спорту, шахів. Загалом до гурткової роботи 

залучено 380 здобувачів освіти. Показники позакласної роботи за попередні роки 

свідчать, що у ліцеї зросла кількість гуртків, спортивних секцій, клубів за 

інтересами та здобувачів освіти, що їх відвідують з 50,8% до 81,89%.  

Крім того, здобувачі освіти ліцею беруть участь у міських, районних та 

обласних спортивних змаганнях: 

2017 рік – друге місце у районних змаганнях з кульової стрільби; 

2017 рік - третє місце у спортивних змаганнях з настільного тенісу  в 

рамках V Спартакіади серед навчальних закладів м.Сарни; 

2017 рік - перше місце у змаганнях з баскетболу серед дівчат  в 

рамках V Спартакіади м.Сарни; 

2017 рік – третє місце у загальнокомандному заліку п’ятої спортивної 

Спартакіади серед навчальних закладів міста Сарни; 

2018 рік – перше місце у спортивних змаганнях з шахів у рамках обласної 

Спартакіади ПТНЗ; 

2019 рік – перше місце у зональних змаганнях з мініфутболу серед ПТНЗ. 

Здобувачі освіти ліцею отримали Сертифікат за участь у молодіжній 

програмі  за здоровий спосіб життя Healthy Challenge 2020.  

У 2016-2017 навчальному році здобувачі освіти ліцею вибороли призові 

місця в обласному конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій 

край»: 

номінація  «Пластилінографія» - І місце; 

номінація «Вироби з природних матеріалів» - І місце; 
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номінація  «Вишивка стрічкою» - ІІ місце; 

номінація «Художнє плетіння, ткацтво» - ІІ місце; 

номінація «Бісероплетіння» - ІІ місце. 

            У 2016-2017 навчальному році учні ліцею  Лех Вадим - І місце, Вокальний 

ансамбль «Краяночка» -  ІІ місце, учениця Головацька Єфросинія - ІІІ місце у 

обласному  конкурсі «Пісня буде поміж нас». 

           У 2016-2017 навчальному році вокальний ансамбль ліцею «Краяночка» 

здобув ІІ місце у обласному етно-фестивалі  «Вифлиємська зірка». 

            У 2016-2017 навчальному році члени драматичного колективу 

«Балаганчик» (керівник - Белік О.Л.) здобули ІІІ місце у обласному огляді-

конкурсі драматичних колективів «Талановита Україна». 

            У 2017-2018 навчальному році вокальний ансамбль ліцею  «Краяночка» 

зайняв  ІІ місце у обласному фестивалі-конкурсі «Веселі Закаблуки». 

        У 2017-2018 навчальному році хореографічний колектив ліцею «Самоцвіти» 

зайняв І місце (народні танці); І місце (бальні танці) у  обласному фестивалі- 

конкурсі «Веселі Закаблуки». 

        У 2017-2018 навчальному році в обласному конкурсі декоративно-

ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» здобувачі освіти ліцею зайняли 

призові місця у номінаціях:  

«Лозоплетіння» -ІІ місце та ІІІ місце; 

«Тканепластика» - ІІІ місце; 

«Вироби із шкіри» - І місце; 

«В’язання шпицями , гачком» - ІІ місце; 

«М’яка іграшка» - ІІІ місце; 

«Художня вишивка» - ІІІ місце; 

«Народна лялька» - ІІІ місце; 

«Вироби з тіста» - ІІ місце; 

«Декоративний  розпис, народний живопис» - ІІІ місце; 

«Бісероплетіння» - І місце. 

У 2017-2018 навчальному році хореографічний колектив ліцею «Самоцвіти»      

зайняв ІІ місце у  відкритому міському фестивалі-конкурсі «Спалах талантів». 
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          У 2017-2018 навчальному році здобувачі освіти ліцею Чепурова Дарина, 

Новак Богуслав, Бенещук Аліна зайняли ІІ місце;  Єфросинія Головацька  - ІІІ 

місце у обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська Січ». 

У 2018 році -  ІІ місце Всеукраїнський конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді «За нашу свободу» - Жовтанюк І. – керівник Белік О.Л.; 

          У 2018 році, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

№ 295 «Про присвоєння, підтвердження, позбавлення почесних звань «Народний 

художній колектив» і «Зразковий художній колектив»,  вокальному ансамблю 

«Краяночка» (керівник -  Лариса Олещук) присвоєно почесне звання «Зразковий 

художній колектив». 

             У 2018-2019 навчальному році вокальний ансамбль «Краяночка» зайняв 

 І місце у обласному етно-фестивалі  «Вифлиємська зірка». 

У 2018-2019 навчальному році  вокальне тріо ліцею «Краяночка» зайняло ІІ 

місце у обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні «Поліська січ» серед 

учнів навчальних закладів. 

        У 2018-2019 навчальному році  в обласному заочному конкурсі юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» здобувачі освіти ліцею зайняли призові місця у 

номінаціях: 

«Натюрморт» - ІІІ місце; 

«Пейзаж» - ІІІ місце; 

«Експерементальне фото» - ІІІ місце; 

«Макрофотографія» - ІІІ місце. 

Дипломом І ступеня Українського державного центру позашкільної 

освіти у розділі «Поезія» (вірші) на тему «Листи на фронт» нагороджена Сахно 

Юлія, за роботу «Прийде весна…», керівник Ольга Белік.  

І місце у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості 

присвячений Всесвітньому Дню Землі виборола Боятюк Олена, керівник 

Шеруда В.М.  

Дипломом (ІІ премія) у ХV Міжнародному дитячому фестивалі «Світ 

талантів 2020» та медаллю нагороджений Сергій Якимович  (номінаціїя 

«Вокал»), керівник Олещук Л.В.  
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Диплом лауреата регіонального відбіркового туру Всеукраїнського 

відкритого фестивалю «Територія творчості» нагороджений Якимович Сергій, 

керівник Олещук Л.В.  

Також в ліцеї функціонує Євроклуб «Молодь Європи», в рамках якого  

проводяться молодіжні семінари, конкурси, конференції, виставки у бібліотеці 

ліцею, публікується та розповсюджується інформаційна література відповідної 

тематики, організовуються та проводяться дискусії, дебати на тему євроінтеграції 

України, оформлено постійно діючий стенд із змінною інформацією про 

діяльність євроклубу. 

У 2016-2017 навчальному році Члени гуртка євроклубу «Молодь Європи» 

(керівник євроклубу «Молодь Європи»- Белік О.Л.) здобули ІІІ місце у конкурсі 

євроклубів, номінація «Грунтовність та неординарність у дослідницьких 

пошуках». 

У 2017 році – ІІІ місце в обласному конкурсі проектів «Моя професія». 

У  2019 році здобувачка освіти Жовтанюк Іванна, учасниця  євроклубу  

«Молодь Європи»,  нагороджена Дипломом  Навчально-методичного центру 

естетичного виховання учнів за І місце у конкурсі проектів «Єфективний лідер – 

успішна країна» серед євроклубів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти.  

Два рази на рік проводяться батьківські збори за участю представників 

правоохоронних органів. Належна увага відводиться аналітичній роботі, 

вивченню психологічного мікроклімату в навчальних групах. Практичний 

психолог ліцею проводить анкетування, індивідуальні та групові бесіди, 

психологічні тренінги. Надається соціально-психологічна допомога здобувачам 

освіти, які знаходяться на обліку в соціальній службі дітей.  

З метою виявлення у здобувачів освіти девіантної поведінки, запобігання 

пропусків занять без поважних причин, покращення дисципліни у ліцеї працює 

Рада профілактики. Також проводиться профілактична робота щодо запобігання 

пропусків занять без поважних причин здобувачами освіти.  

Важливим напрямком виховної роботи є заходи щодо заборони 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків,  профілактики захворюваності 

здобувачів освіти на СНІД, туберкульоз. З цією метою в навчальному закладі 
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проводяться виховні години, демонструються відео відповідної тематики. Також 

здобувачі освіти ліцею щорічно беруть участь у обласному конкурсі «Ми за 

здоровий спосіб життя» та ліцейному конкурсі плакатів «Здоровим бути модно». 

У професійному аграрному ліцеї діє учнівське самоврядування, яке 

організоване на загальноліцейному, груповому рівнях та забезпечує комплексний 

виховний вплив на здобувачів освіти шляхом залучення їх до усвідомленої й 

системної участі у вирішенні важливих питань життя ліцею та групи. 

Загальноліцейним органом учнівського самоврядування є Рада учнівського 

самоврядування, яка обирається на конференції на початку навчального року. До 

структури учнівського самоврядування входять сектори з основних напрямків 

роботи: дисципліни і порядку, культури і відпочинку, здорового способу життя, 

рада гуртожитку, навчання та інформаційний сектор. В наявності - Статут Ради, 

Положення Ради, плани роботи та протоколи засідань. Кожного року в ліцеї 

проводиться Єдиний день учнівського самоврядування. 

В ліцеї працює психологічна служба. Практичним психологом ліцею 

здійснюється психодіагностична, корекційна та профілактична робота зі 

здобувачами освіти, які схильні до правопорушень та потребують особливої 

уваги, їх батьками. У навчальному закладі працює скринька та телефон довіри. 

Особлива увага приділяється роботі з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування. Проводиться психолого-педагогічне 

вивчення здобувачів освіти пільгової категорії. На початок кожного навчального 

року складається Паспорт соціального статусу здобувачів освіти ліцею. 

 

Таблиця 8. Соціальний стан здобувачів освіти ліцею (станом на 01.09.) 

 

Категорія 
Кількість здобувачів освіти станом на 01.01.  

2017 2018 2019 2020 2021 

Діти-сироти 4 6 3 4 10 

Діти, позбавлені батьківського 

піклування 
2 6 2 1 3 

Діти-напівсироти 45 42 40 42 30 

Особи з інвалідністю 15 6 5 8 6 

Діти з малозабезпечених сімей 8 15 21 25 17 

Діти з багатодітних сімей 182 166 161 114 177 

Дітям пільгових категорії згідно діючого законодавства щорічно 

виплачується матеріальна допомога, компенсація на харчування, виділяються 
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кошти на придбання навчальної літератури. Проводиться робота щодо залучення 

дітей пільгових категорій до участі в гуртках. 

Гуртожиток ліцею розрахований на 240 місць. Щороку там покращуються 

умови проживання здобувачів освіти, оновлюються меблі, естетичний вигляд 

житлових кімнат, кімнат відпочинку та самопідготовки. За підсумками обласного 

огляду-конкурсу на кращий учнівський гуртожиток професійно-технічних 

навчальних закладів гуртожиток ліцею виборював призові місця: 2017 рік – І 

місце;  2019 рік – ІІ місце. 

Працює комп’ютеризована бібліотека з фондом понад 28 тис. книг та 

доступом до мережі Інтернет. Бібліотекарем ліцею постійно проводяться 

тематичні літературні вечори присвячені українським та зарубіжним митцям, 

вечори поезії, працює клуб «Кіноман». 

Викладачем історії та вихователями гуртожитку організована краєзнавчо-

пошукова робота з історії рідного краю. Функціонує „Зразковий” краєзнавчий 

музей, експозиції якого розміщені у трьох залах: «Історія рідного краю», «Історія 

ліцею», «Історія Другої світової війни». 

4.1. Аналіз проведення профорієнтаційної роботи 

 На підставі наказу по навчальному закладу з метою профорієнтаційної 

роботи, за педагогічними працівниками були закріплені загальноосвітні навчальні 

заклади північного регіону Рівненської,  Волинської та Житомирської областей.  

 Профорієнтаційна робота проводиться на базі шкіл міста Сарни та у 

сільській місцевості протягом навчального року, попередньо відслідковуються та 

аналізуються дані про перспективи набору, враховуючи кількість випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

 У 2020-2021 навчальному році ми кардинально змінили профорієнтаційну 

роботу навчального закладу. Робота з профорієнтації стала системою.  

Цілі:  

надання профорієнтаційної підтримки учню в процесі вибору майбутньої 

професії;  

формування в учнів свідомого ставлення до професійного самовизначення в 

умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, 

здібностей та з врахуванням вимог регіонального ринку праці.  
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Завдання:  

здобуття даних про схильності і можливості учнів для розділення їх за 

професіями навчання;  

вироблення гнучкої системи співпраці зі школами Рівненської, 

Житомирської та Волинської областей. 

 Напрями роботи профорієнтації:  

• організація екскурсій учнів шкіл області в рамках заходів «День відкритих 

дверей»;  

•  зустрічі педагогічних працівників із випускниками шкіл;  

• проведення майстер-класів для випускників старших класів на навчальному 

полігоні; 

•  організація профорієнтаційної роботи на обласних конкурсах;  

•  інформація про набір до Державного професійного-технічного навчального 

закладу “Сарненський професійний аграрний ліцей” розміщено на сайті 

ліцею, в соціальних мережах «Facebook», «Instagram», на особистих 

сторінках працівників навчального закладу та в “групі” Державного 

професійного-технічного навчального закладу “Сарненський професійний 

аграрний ліцей”; 

•  рекламний ролик про набір до навчального закладу розміщено на 

рекламних моніторах автостанції м. Сарни; 

•   інформація про набір до навчального закладу звучить на хвилях радіо 

“Полісся FM–106.6; 

•  поновлюється фотоекспозиція «Знайомтесь – ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей»; 

•  участь у спортивних змаганнях між освітніми закладами міста та району;  

•  розміщення банера про робітничі професії, за якими здійснюється     

підготовка кваліфікованих робітників в ліцеї, в спорткомплексі «АРЕНА»; 

•  участь ліцею в традиційній «Ярмарка робітничих професій»; 

•  інформування населення про життя ліцею в періодичних виданнях району;  
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•  спільно з Центром зайнятості населення проводити зустрічі з роботодавця в 

рамках Днів кар'єри, з метою залучення до навчання, професійної 

підготовки, популяризації робітничих професій і підвищення кваліфікації; 

•  виготовлення і поширення буклетів, інформації про робітничі професії за 

якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ліцеї; 

• Інформація про навчальний заклад друкується у періодичній пресі: «У 

Сарненському аграрному ліцеї плекають високопрофесійні кадри» («Вільне 

слово», 17.05.2017 р.), «Нові можливості Юлії Матузової» («Сарненські 

новини», №7 від 30.01.2018р.), «Дарувати красу людям» («Сарненські 

новини», №13 від 20.02.2018 року), «Після роботи грав у духовому 

оркестрі» («Сарненські новини», №24 від 03.04.2018 р.), «Двічі побував у 

Казахстані (про старшого майстра ліцею)» («Сарненські новини» № 8 від 

21.02.2019 року),  «Найкращий тракторист області навчається у аграрному 

ліцеї» («Сарненські новини № 17 від 25.04.2019 р.), «Сьогодні потрібно 

бігти швидше ніж учора, а завтра – швидше ніж сьогодні» («Сарненські 

новини» № 24 від 18.06.2020 р.),   «Історія Сарненщини у світлинах» 

(«Сарненські новини» № 50 від 17.12.2020 р.), «Краса та грація на конкурсі 

«Міс ліцею – 2021» («Сарненські новини» №11 від 18.03.2021 р.), «У 

Сарненському аграрному ліцеї готують справжніх професіоналів» («Вільне 

слово», 26.05.2021 р.), «Не можна дистанційно навчати кермувати 

автомобілем, орати землю і збирати хліб» («Сарненські новини» №21 від 

27.05.2021 р.). 

Результати:  

•     Завдяки проведеній профорієнтаційній роботі у 2020 та 2021 роках 

вдалося досягнути перевиконання регіонального плану набору здобувачів 

освіти за усіма професіями на 12,5 %.  

•    Забезпечення ефективність цього процесу здійснюється завдяки чітко 

спланованій роботі, що враховує всю різноманітність впливів на вибір 

молодою людиною майбутньої професії. 
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4.2. Дотримання прав осіб з особливими потребами 

  

         Адміністрацією ліцею планується та проводиться цілеспрямована робота із 

здобувачами освіти соціально-незахищених категорій. Своєчасно вирішуються 

питання їх фінансового забезпечення, надання матеріальної і моральної допомоги, 

працевлаштування, організації оздоровлення та відпочинку, задоволення 

естетичних потреб.  

        Право на особливий соціальний захист в ДПТНЗ «Сарненський професійний 

аграрний ліцей» мають діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського 

піклування.  

Здобувачі освіти даної пільгової категорії зараховуються до ліцею першочергово 

та забезпечуються місцями в гуртожитку. Всі діти-сироти забезпечені єдиними 

квитками, отримують стипендію, грошову компенсацію на одяг, взуття, 

харчування, на придбання навчальної літератури.  

При вступі та по закінченню навчального закладу, здобувачі освіти з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування отримують одноразову 

матеріальну допомогу згідно чинного законодавства.  

 

 

5. Методична робота 

 

Методична робота в ліцеї проводиться відповідно до Положення про 

методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, є самостійним 

розділом плану роботи ліцею і складається на діагностичній основі та на підставі 

аналізу діяльності педагогічного колективу. 

У 2017-2020 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над 

методичною проблемною темою «Упровадження компетентнісного підходу в 

навчальний процес з метою оцінювання готовності і здатності учнів 

застосовувати здобуті знання і сформовані навички з предметів у своїй проектній 

діяльності». У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив ліцею розпочав 

роботу над новою методичною проблемною темою: «Створення інноваційного 

середовища для здійснення освітнього процесу, формування компетентного 

випускника». 
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Головним органом управління є педагогічна рада, її склад затверджується 

наказом директора. Вона координує питання навчально-виховної, навчально-

виробничої, навчально-методичної діяльності та приймає рішення з основних 

питань діяльності. У ліцеї складено річний план роботи педагогічної ради. Плани 

педагогічних рад узгоджені з планами роботи методкомісій та річним планом 

роботи навчального закладу. 

З тематики питань, які виносились на розгляд педагогічної ради, можна 

зробити такі висновки:  

 педагогічним працівникам постійно надаються методичні рекомендації, щодо 

підвищення фахової майстерності; 

 розгляд питань виховного напрямку сприяв формуванню в здобувачів освіти 

громадянської свідомості, загальнолюдських моральних і духовних цінностей, 

що базуються на демократичному стилі взаємодії здобувачів освіти, педагогів, 

батьків; 

 покращилось комплексно-методичне забезпечення предметів та професій; 

 здійснюється постійний контроль за належною організацією робочих місць 

здобувачів освіти, які проходять виробничу практику; 

 збільшилась кількість методичних розробок педагогічних працівників, які 

прорецензовано методичною радою НМЦ ПТО в Рівненській області та 

знайшли своє відображення на сайтах НМЦ ПТО у Рівненській області та  

професійного ліцею, активно використовуються під час навчально-

виробничого процесу. 

Засідання педагогічної ради проводяться один раз на два місяці. На  розгляд 

виносяться 3-4 планових питання. Усі рішення відображають реальний стан 

роботи ліцею, суттєво впливають на якість навчально-виховного процесу.  

Для підвищення ефективності роботи педагогічного колективу постійно 

проводяться наради керівного складу при директору та інструктивно-методичні 

наради для викладачів і майстрів виробничого навчання, на яких розглядаються 

актуальні заходи поточного періоду. 

У ліцеї створено 6 методичних комісій, засідання яких проводяться за 

затвердженим планом роботи: 

 з  підготовки професій сільськогосподарського напрямку  
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 підготовка професій напрямку автомобільного транспорту 

 з  підготовки професій загальних для всіх галузей економіки  

 гуманітарного циклу, фізичної підготовки та захисту України  

 природничо-математичного циклу 

 класних керівників, кураторів, майстрів в/н та вихователів 

На засіданнях обговорюються відкриті уроки, заслуховуються доповіді, 

відбувається обмін досвідом, розробляється та коригується плануюча 

документація, завдання для підсумкових контрольних робіт, державної 

кваліфікаційної атестації, олімпіад, конкурсів професійної майстерності, 

плануються заходи предметних тижнів, розглядаються та схвалюються творчі 

напрацювання педпрацівників, проводиться ознайомлення з новинками 

педагогічної та методичної літератури. 

Кожна методична комісія має накопичувальну папку, в якій зберігаються 

протоколи та матеріали засідань. Аналіз роботи методичних комісій 

заслуховується один раз на рік на засіданні педагогічної ради, на інструктивно-

методичних нарадах при директору. 

У ліцеї проводяться й інші форми колективної роботи: круглі столи, 

педагогічні семінари-тренінги, ярмарки педагогічних ідей, семінари-практикуми, 

на яких розглядаються актуальні питання методики викладання, педагогіки та 

психології, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес. 

З метою активізації  позакласної роботи з навчальних предметів та розвитку 

творчих здібностей здобувачів освіти проводяться олімпіади, предметні тижні (з 

проведенням відкритих заходів), конкурси професійної майстерності. 

Центром методичної роботи є методичний кабінет, в якому зосереджено 

нормативно-правові документи, програмно-плануючу документацію, 

інформаційні збірники МОН України, план роботи ліцею та всіх методичних 

підрозділів, методичні матеріали на допомогу викладачам, старшому майстру  та 

майстрам виробничого навчання, головам методичних комісій, матеріали 

методичної та позакласної роботи, каталог передового педагогічного досвіду, 

літератури та періодичних видань, підшивки фахових газет та журналів, 

педагогічна література, програмне забезпечення. 
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Основним напрямком діяльності методичного кабінету є створення умов для 

самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників, забезпечення їх 

науково-методичною літературою, здійснення організаційно-методичної 

допомоги, узагальнення досвіду кращих педагогічних працівників. Проводиться 

планування та організація різних форм підвищення кваліфікації, стажування 

педагогічних працівників. 

Індивідуальна методична робота педагогічних працівників здійснюється 

шляхом наставництва за молодими спеціалістами, консультування, самоосвіти, 

взаємовідвідування уроків, проведення відкритих уроків, курсів підвищення 

кваліфікації.  

У ліцеї працює „Школа молодого педагога”, на заняттях якої молоді 

викладачі та майстри виробничого навчання підвищують фаховий рівень, 

удосконалюють майстерність, оволодівають новітніми знаннями, методикою та 

технологіями навчання. 

 У 2017 році викладач Сахненко Л.М. нагороджена Дипломом лауреата 

методичного фестивалю «Інноваційний урок у професійний школі», номінація 

«Кращий інноваційний урок загальноосвітньої підготовки. 

У 2017 році педагогічні працівники ліцею Зелінський Олександр Іванович, 

Жабчик Андрій Федорович, Опалько Сергій Адамович отримали Сертифікат 

Інституту професійно-технічної освіти за участь у Всеукраїнському конкурсі на 

кращий електронний ресурс «Планета ІТ 2017» (номінація «Навчально-

методичне забезпечення загальноосвітньої підготовки») за проект «Військово-

патріотичне виховання учнів засобами предметів «Фізична культура», «Захист 

Вітчизни» та в позаурочний час». 

     У 2017 році викладачем економіки Власюк Тетяною Володимирівною 

підготовлено методичний посібник «Впровадження новітніх технологій на 

уроках економіки» (протокол №4 від 12.12.2017 р.) 

                У 2018 році науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти 

і науки України і науково-методична комісія з інформації закладів освіти 

Науково-методичної ради розглянула матеріали науково-методичної експертизи 

навчально-методичного посібника «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорії: «А1», «А2», «В1», «В2»)» (електронний засіб навчального 
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призначення, розробник: ТОВ «Контур плюс» спільно з творчою групою 

педагогічних працівників Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Сарненський професійний  аграрний ліцей»: Морозюк Микола Петрович 

- директор, Мельникович Микола Максимович – заступник директора з НВР, 

Цицюра Іван Харитонович, Шапірко Олена Борисівна, Євтушок Микола 

Петрович, Кушнір Галина Олександрівна  – викладачі професійної підготовки, 

розробив та впорядкував електронний засіб навчального призначення «Трактори» 

Чиж Денис Васильович,  майстер виробничого навчання) з висновком «Схвалено 

для використання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти». 

Розробка є частиною заходів з реалізації проекту «Покращення системи 

підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» згідно 

Грантового контракту 2014/346-207 від 19. 08.2014 року в рамках Програми 

Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку України» від 

13 грудня 2012 року та Договору №10 між Управлінням освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації та ТОВ «Контур плюс». 

            У січні 2018 року за сприяння Національно академії педагогічних наук 

України виданий перший у 2018 році номер журналу «Профтехосвіта», який 

повністю присвячений ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей».  В 

розділах «Управління якістю» («Навчальний заклад із 115/річною історією. 

Здобутки і перспективи діяльності»  Микола Петрович Морозюк – директор 

ліцею, «Підготовка водіїв транспортних засобів у ПТНЗ. Проблеми та способи їх 

вирішення» Микола Максимович Мельникович – заступник директора з НВР) , 

«Сторінки пам’яті» ( «Маленькими сторінками великої історії. Становлення та 

розвиток Сарненського професійного аграрного ліцею» Ірина Скибан – методист), 

«Методичний супровід» («Викладання предметів загальноосвітнього циклу: 

особливості професійного спрямування» Ганна Іванівна Михайлюк – заступник 

директора з НР, «Професійне спрямування на уроках хімії. Реалізація у навчанні 

майбутніх працівників аграрного профілю» Ірина Миколаївна Панько – викладач 

біології, хімії, екології; «Усні вправи на уроках математики як засіб реалізації 

компетентнісного та діяльнісного підходів» Тетяна Олександрівна Гриневич – 

викладач математики; «Лабораторно-практичні заняття: ланкова система 

проведення у ПТНЗ аграрного профілю» Микола Максимович Мельникович – 
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заступник директора з НВР), «Це цікаво» («Навчальне господарство ліцею: база 

для удосконалення знань, умінь і навичок» Галина Олександрівна Кушнір – 

викладач професійної підготовки; «Дбаючи про здоров’я підлітків: про здорове 

харчування й учнівську їдальню» Анатолій Миколайович Гнітецький – методист 

ліцею), «Виховний простір» (Робота Учнівського самоврядування. Сучасні 

підходи до організації» Тетяна Володимирівна Власюк – заступник директора з 

навчально-виховної роботи; «Дослідження історії рідного краю. Діяльність 

ліцейного музею «Краєзнавчий» Любов Миколаївна Сахненко – викладач історії; 

«Плетіння бісерної сітки. заняття гуртка бісероплетіння» Ірина Василівна Скибан 

– методист ліцею), «Час навчання» ( «Розвиток космонавтики в Україні. Розробка 

уроку з фізики» Петро Миколайович Курачик – викладач фізики; «Двигуни 

тракторів. Розробка інтерактивного уроку з предмета «Трактори» Іван 

Харитонович Цицюра – викладач професійного навчання), «Виробниче навчання» 

(«Механізми рульового керування автомобіля. Урок виробничого навчання» 

Сергій Гриневич – майстер виробничого навчання) надруковані напрацювання 

педагогічного колективу навчального закладу. 

Стаття викладача Панько І.М. «Екологічні проблеми початку ХХІ століття » 

надрукована в журналі «Профтехосвіта», №5, 2018 року. Матеріали з досвіду 

роботи педагогів були розміщені в Інформаційно – методичних вісниках НМЦ 

ПТО у Рівненській області: № 2, 2017 року та №1 2018 року. Матеріали педагогів 

Власюк Т.В. Жабчика А.Ф.,Опалька С.А. Зелінського О.І., Скибан І.В. щодо 

патріотичного виховання учнів в ліцеї розміщені на порталі «Освіта Рівненщини» 

та на сайті НМЦ ПТО у Рівненській області. 

Стаття викладач Опалько С.А. «Аналіз рівня розвитку координаційних 

здібностей гандболісток на етапі попередньої базової підготовки» надрукована у 

Збірнику тез доповідей XІІ Міжнародної конференції молодих вчених. – К., 2019. 

Упродовж  2020 - 2021 навчального року педагогічними працівниками 

ліцею було підготовлено 42 методичних напрацювань.   З них 9 були 

надруковані у Методичних вісниках (інформаційно-методичні збірники) НМЦ 

ПТО: 

Власюк Т.В. -  «Використання Web - квесту як засобу активізації 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти при вивчені предмета «Соціально-
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економічна географія світу» в умовах дистанційного навчання».  

          Власюк Т.В. -  «Роль української мови в професійній підготовці і 

вихованні здобувачів освіти ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний 

ліцей»;  

Власюк Т.В. - «Використання інноваційних технологій у виховній 

діяльності ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей»; 

Шеруда В.М. -  «Інноваційні підходи до викладання навчальних предметів»; 

 Лохвич О.С. -  «Використання інноваційних технологій навчання на уроках 

спецдисциплін з підготовки операторів комп’ютерного набору»; 

  Викладач Зелінський О.І. – «Використання системи дистанційного 

навчання Moodle  уДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей »;             

Ямнюк В.Г. – «Організація дистанційного та змішаного навчання в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти»; 

Курачик П.М. -  «Використання опорних конспектів на уроках фізики та 

астрономії»; 

Бікус А.В. – «Створення й упровадження системи дистанційного навчання в 

умовах сучасних викликів»; 

          Белік О.Л. – «Новий формат роботи бібліотеки ДПТНЗ «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» в умовах карантину».   

У ліцеї постійно проводиться робота із залучення педпрацівників до 

активного використання ІКТ у навчально-виробничому та виховному процесах.   

Викладачі та майстри виробничого навчання ліцею працюють над розробкою 

власних електронних засобів навчального призначення, ними розроблено 187  

електронних засобів навчального призначення.  Зокрема,  тестові завдання з 

предметів „Трактори”, (Зелінський О.І.), „Охорона праці” для 1-3 курсів 

(Кушнір Г.О.), „Біологія” (Лохвич О.С.), „Текстові редактори” (Лохвич О.С.), 

„Основи роботи на ПК” (Лохвич О.С.).  Всього у навчальному процесі 

використовується 227 електронних засобів навчального призначення. 

Програмні педагогічні засоби навчального призначення використовуються 

при проведенні занять із правил дорожнього руху, фізики, історії України, хімії, 

правознавства, української літератури, світової літератури, художньої культури,  
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біології, всесвітньої історії, математики, інформатики, економіки та предметів 

професійного циклу. 

Продовжується робота з наповнення матеріалами платформи для 

дистанційного навчання «Moodle».  

22 грудня 2017 року на базі ліцею відбулася обласна нарада директорів 

професійно-технічних навчальних закладів. 

 

6. Кадрове забезпечення освітнього процесу 

7.  

Керівний та педагогічний склад ліцею сформований відповідно до штатного 

розпису, затвердженого управлінням освіти і науки Рівненської обласної 

державної адміністрації. Керівними та педагогічними працівниками заклад 

укомплектовано на 100%. В навчальному закладі розроблено посадові інструкції.  

Питанням підбору та розстановки кадрів займається директор та його 

заступники. Основними критеріями під час прийому на роботу працівників є їх 

професійна спроможність, рівень освіти, досвід роботи за фахом. Завданням 

адміністрації щодо кадрових питань є ефективне використання потенціалу 

кожного працівника. 

Освітній процес забезпечують 69 педагогічних працівників,  з них:  4 – 

керівні кадри, 31 –  майстер виробничого навчання, 23 – викладачі: з них 11 – 

професійно-теоретичної підготовки, 12 – загальноосвітньої, 1 – фізичної 

підготовки, 3 – вихователі, 1 – практичний психолог, 1 – старший майстер, 3 – 

керівники гуртків, 2 – методисти. Фахова освіта педагогічних працівників 

відповідає встановленим нормам. 
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Педагогічний стаж більше 10 років мають 48 працівників (69,6%), менше 3 

років – 6 (9%). Середній вік працюючих 40-45 років. За останні 3 роки прийнято 

на роботу 9 молодих спеціалістів (13 %). Не залишається без уваги робота, 

спрямована на підготовку працівників з числа випускників навчального закладу. 

Протягом останніх 3 років на роботу прийнято 3 колишніх випускника ліцею. 

Педагогічні працівники мають значний досвід роботи та необхідний рівень 

майстерності, що відповідає встановленим вимогам. Оцінюючи якісний склад 

педагогічних працівників, слід відзначити, що він відповідає вимогам освіти, 

досвіду роботи, категорійності. Усі педагогічні працівники вільно володіють 

державною мовою, уміють користуватися комп'ютерною технікою і застосовують 

її у практичній діяльності.  

Належна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації шляхом 

проходження курсової підготовки. У професійному ліцеї розроблений 

перспективний графік проходження курсів підвищення кваліфікації. Майстри 

виробничого навчання проходять стажування на підприємствах. У 2017 році 

курси підвищення кваліфікації пройшли 4 педагоги, у 2018 р. – 26 чол., у 2019 р. – 

13 чол., у 2020р. – 23 чол., у 2021 р.  – 57 чол.  

24
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За п’ять останніх років кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 

підвищили 18 педагогів: у 2017 році – 3 педагоги (2 – „спеціаліст вищої 

категорії”, 1 – „спеціаліст ІІ категорії”), у 2018 році – 3 педагоги (2 – „спеціаліст 

вищої категорії”,  1 - „майстер виробничого навчання ІІ категорії”,), у 2019 році – 

3 педагоги ( 1 – „спеціаліст вищої категорії”, 2 – „спеціаліст І категорії”), у 2020 

році – 2 педагоги (1 – „спеціаліст вищої категорії”, 1 - „майстер виробничого 

навчання ІІ категорії”), у 2021 році - 7 педагогів (1 - „спеціаліст І категорії”,  1 - 

„спеціаліст вищої категорії”, 1 - „майстер виробничого навчання І категорії”, 1 - 

„майстер виробничого навчання ІІ категорії”, 1 -  „викладач-методист”). 

 

 

Атестація педагогічних працівників професійного ліцею проводиться 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 08.08.2013 за № 1135 „Про затвердження Змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників”. 

6
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Викладач-методист Старший викладач

Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії Майстер виробничого навчання І категорії

Майстер виробничого навчання ІІ категорії
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На початку кожного навчального року видається наказ про створення 

атестаційної комісії для проведення чергової, позачергової атестації, складається 

графік, план проведення, заповнюються атестаційні листи, формується подання, 

оформлюється протокол засідання атестаційної комісії та видається наказ за 

підсумками  атестації. 

За результатами атестації 19 викладачів мають кваліфікаційну категорію 

„спеціаліст   вищої   категорії”,   5 – „спеціаліст І категорії”,   3 – „спеціаліст ІІ 

категорії”, 6 – педагогічне звання „викладач методист”, 5 – „старший викладач”; 

10 – „майстер виробничого навчання І категорії”, 5 – „майстер виробничого 

навчання ІІ категорії”.  

За останні п’ять років педпрацівники та здобувачі освіти ліцею  були 

нагородженні:  

         Здобувачка освіти Наталія Янок нагороджена  Орденом «Берегиня України» 

за активну життєву позицію та сумлінну працю в ім’я розвитку української 

держави. 

         Директор ліцею Микола Морозюк нагороджений Орденом «Гордість 

православ’я». 

        Працівники ліцею були нагороджені: 

        Грамотою Рівненської обласної ради – дев’ять осіб; 

Грамотою управління освіти і науки Рівненської ОДА -  тридцять чотири 

особи; 

Грамотою Рівненської обласної асоціації працівників професійно-технічної     

освіти – три особи; 

Грамотою Сарненської районної державної адміністрації – три особи; 

Грамотами Сарненської  міської ради – дві особи; 

Грамотою Сарненської районної ради – одна особа; 

Грамотами ліцею – шістдесят одна особа. 

Педагогічне навантаження педагогічних працівників розподіляється за 

згодою трудового колективу. Середній обсяг педагогічного навантаження складає 

від 360 до 726 годин. Викладачі, у яких педагогічне навантаження складає менше 

720 годин, дали письмову згоду у формі заяви на ім’я директора ліцею. 
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На кожного працівника заведені та оформлені особові справи та трудові 

книжки, які ведуться згідно вимог. Діловодство в ліцеї ведеться українською 

мовою. 

Для заміщення посад керівного складу в професійному ліцеї на підставі 

Положення про формування кадрового резерву керівних державних підприємств 

створений кадровий резерв, до якого зараховані педагоги навчального закладу з 

відповідною освітою та кваліфікацією. 

Педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання 

службових обов’язків видається премія, матеріальна допомога, щорічна грошова 

винагорода згідно розробленого положення про виплату винагороди. До 

професійного свята та визначних дат працівники закладу нагороджуються 

грамотами та цінними подарунками. Усі ці заохочення сприяють більшій 

ефективності праці, створенню хорошого морального клімату в колективі, 

додають ентузіазму у роботі. 

 

Таблиця 9. Матеріальна винагорода педагогічним працівникам 

 

Рік 
Преміювання  

тис. грн. 

Матеріальна 

допомоги  

тис. грн. 

Допомога на 

оздоровлення  

тис. грн. 

Щорічна  

винагорода  

тис. грн. 
2017 275,0 - 213,0 112,7 

2018 289,6 3,7 219,5 146,2 

2019 511,2 4,6 287,5 162,2 

2020 1093,2 6,9 273,2 263,8 

2021 425,17 - 

0 
318,3 61,3 

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин, узгодження інтересів працівників та адміністрації 20.01.2020 року було 

прийнято нині діючий Колективний договір.  

Всі вимоги, передбачені пунктами Колективного договору виконуються в 

повному обсязі, а саме: 

 створені умови для стабільного розвитку ліцею; 

 забезпечена зайнятість працівників; 

 надаються відпустки працівникам (основні та додаткові); 

 вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, посадових 

окладів; 
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 створені здорові та безпечні умови праці; 

 надається матеріальна допомога на поховання близьких, на лікування, до 

ювілеїв. 

 

7. Пожежна безпека, травматизм 

Керівник професійного ліцею спрямовує свою діяльність на забезпечення 

безпечних умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу. 

Дотримання умов безпеки життєдіяльності та охорони праці здобувачів 

освіти і працівників планується відповідно до нормативних документів. 

Відповідальним за безпеку праці є інженер з охорони праці. 

У професійному аграрному ліцеї розроблений і затверджений колективний 

договір між адміністрацією та трудовим колективом, який включає розділ з 

охорони праці. Питання щодо охорони праці та заходи з підвищення безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти та працівників передбачені в річному плані 

роботи (розділ „Охорона праці”).  

Облік інструктажів ведеться у журналах: вступного інструктажу окремо для 

здобувачів освіти і працівників; первинного і повторного інструктажу на 

робочому місці; реєстрації протоколів засідання комісії перевірки знань з питань 

охорони праці; нещасних випадків (виробничого та невиробничого характеру). 

Під час виробничого навчання із здобувачами освіти проводяться інструктажі 

відповідно до професій, інструктажі на робочих місцях згідно з темами 

навчальних програм, які фіксуються в журналах виробничого навчання та в 

журналах інструктажів. 

Навчання здобувачів освіти проводиться у кабінеті охорони праці, який 

обладнаний зразками засобів індивідуального та загального захисту людини, 

засобами пожежної безпеки, електробезпеки. Кабінет забезпечений тематичними 

стендами з охорони праці для кожної з професій, підручниками, LSD – 

телевізором та інтернетом. 

Для працівників розроблені посадові інструкції з охорони праці. Директор 

професійного аграрного ліцею та керівники підрозділів один раз на три роки 

проходять навчальні курси з охорони праці при управлінні освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації.  Інші працівники ліцею проходять 
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навчання раз у рік за двадцятигодинною програмою в навчальному закладі. 

Наказом директора призначається комісія з перевірки знань з охорони праці і 

пожежної безпеки. Комісія оформляє протокол засідання. Протягом місяця 

проводиться перевірка знань з охорони праці і пожежної безпеки новоприйнятих 

працівників. 

У кабінетах, майстернях оформлені куточки, стенди з охорони праці, які 

містять основні правила охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної 

безпеки. На кожному робочому місці є заборонні знаки з електробезпеки. 

Розроблені інструкції для проведення вступного, первинного, повторного, 

позапланового, цільового інструктажів із здобувачами освіти і працівниками. 

Предмет „Охорона праці” викладається відповідно до навчальних планів за 

30-годинною програмою. 

Щорічно проводиться перевірка готовності ліцею до нового навчального 

року, складається акт, акти-дозволи на експлуатацію навчальних кабінетів, 

майстерень та лабораторій. Є акти перевірки контурів заземлення 

електроустановок та опору ізоляції. У майстернях, лабораторіях, відповідних 

кабінетах, гаражах є засоби пожежогасіння, заземлене або занулене 

електрообладнання. 

У коридорах навчального корпусу, майстернях, лабораторіях, гуртожитку 

розміщені поверхові плани-схеми евакуації здобувачів освіти та працівників на 

випадок виникнення пожежі, є вогнегасники. Шляхи евакуації вільні від 

перешкод. У  гуртожитку ліцею встановлено протипожежну сигналізацію «Тірас 8 

П».  

За останні п’ять років випадків виробничого травматизму не було. 

Санітарно-технічний стан навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та 

їх обладнання відповідає вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Робота з 

охорони праці та з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу постійно перевіряється контролюючими органами. Так 27 грудня 2019 

року (Акт перевірки № 114 від 27.12.2019 р.) та 09 липня  2021 року (Акт 

перевірки № 6 від 09.07.2021 р.) Сарненським районним управління Головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській 

області було проведено планову перевірку будівель, приміщень та території 
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навчального закладу   щодо дотримання вимог законодавства у сфері техногенної 

та пожежної безпеки. Порушення, виявлені під час перевірок усунені в 

установлені терміни.  

Загалом рівень організації та створення безпечних умов праці та навчання 

учасників навчально-виховного процесу, виконання приписів державних органів 

нагляду задовільний. Проводяться зустрічі здобувачів освіти  зі спеціалістами 

пожежних частини.  

На охорону праці та пожежну безпеку заплановано та використано: 

 

 
Рік 

Заходи з охорони праці, стану 

безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища 

 

Заходи з пожежної, техногенної 

безпеки 

Заплановано(тис.) Фактично(тис.) Заплановано(тис.) Фактично(тис.) 

2017 1,9 0,6 17,5 10,3 

2018 17,8 9,1 17,8 11,8 

2019 18,1 11,5 7,6 6,9 

2020 24,2 29,3 30,7 23,4 

2021 56,0 4,6 37,7 11,2 

Всього  118,0 55,1 111,3 63,6 

 

8. Фінансово-господарська діяльність 

 

Державний професійно-технічний навчальних заклад «Сарненський 

професійний аграрний ліцей» є професійно-технічним закладом освіти, що 

забезпечує отримання професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. 

Фінансово-господарська діяльність направлена на забезпечення навчального 

процесу і здійснюється згідно з кошторисом доходів та видатків, який 

розробляється щорічно. 

ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» фінансувається з 

місцевого  бюджету. 

Кошториси ліцею складені відповідно до Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 у 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2021, підстава - 789-

2021-п. Постійно здійснюється контроль за використанням кошторисних 

призначень відповідно до кодів економічної класифікації видатків, також 

здійснюється контроль цільового спрямування коштів. Щомісячно здійснюється 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2021-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/789-2021-%D0%BF
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детальний аналіз показників бюджету кошторисних призначень, при необхідності 

вносяться зміни для недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості. 

Розрахунки проводяться своєчасно та в повному розмірі. 

Джерелами фінансування є надходження коштів місцевого бюджету, а також 

додаткових джерел фінансування відповідно до законодавчих та нормативних 

правових актів України.  

За останні п’ять років обсяг надходжень з місцевого бюджету складав: 

Рік Затверджено кошторисом 

(тис. грн.) 

Касові видатки  

(тис. грн.) 

% 

2017 11601,4 11601,4 100 

2018 13907,3 13907,3 100 

2019 15548,3 15548,3 100 

2020 18123,2 18123,2 100 

2021 11643,4 11643,4 100 

 

        

    

Додатковими джерелами фінансування є доходи спеціального фонду, який 

формується за рахунок надходжень, до складу яких входять надходження від 

виробничої діяльності, плати за надані послуги. 
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Рік  

 

 

Надійшло коштів (тис. грн..) 

 

Використано (тис. грн..) 

 

% 

2017 1340,5 1278,9 95,4 

2018 1425,1 1344,7 94,4 

2019 1340,4 1228,3 91,6 

2020 1104,2 1290,3 113 

2021 1291,5 454,8 35,2 

 

 

 

Благодійних коштів надійшло та використано  

 
 

 

Рік  

 

Надійшло 

коштів 

(тис. грн.) 

 

Викорис

тано  

(тис. 

грн.) 

 

 

% 

Витрачено на придбання: 
Предмети, 

матеріали, 

обладнання 

та інвентар 

Оплата 

послуг (крім 

комунальних) 

Оплата 

комуналь

них 

Придбання 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

2017 510,2 510,2 100 475,0 19,6 - 15,6 

2018 312,2 312,2 100 307,4 - - 4,8 

2019 409,1 409,1 100 365,0 33,9 - 10,2 

2020 514,6 514,6 100 153,6 10,9 - 350,1 

2021 26,9 26,9 100 22,2 4,7 - - 
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Надійшло коштів (тис.грн.) Використано (тис.грн.)

Благодійних коштів надійшло та використано:
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Завдяки домовленостям з роботодавцями про оплатну практику та постійним 

пошуком вигідних пропозицій для випускників, надходження від виробничої 

практики постійно зростають, а план виробничої діяльності щороку виконується.  

Усі позабюджетні надходження використовуються за цільовим 

призначенням, заборгованості за надання освітніх послуг та зданих в оренду 

приміщень немає. З метою економії водо- та теплопостачання встановлені 

лічильники, своєчасно проводиться обслуговування і профілактика сантехнічного 

обладнання. Заборгованості за комунальні послуги, виплату заробітної плати, 

стипендії немає.  

Уся господарчо-фінансова та виробничо-комерційна діяльність виконується 

згідно наказів директора ліцею. На вказані недоліки під час перевірки 

контрольно-ревізійними органами, розроблені заходи, які своєчасно виконуються. 

Фінансово-господарська діяльність в основному забезпечує умови для 

проведення навчального процесу та здійснюється відповідно до законодавчих і 

нормативних актів. Бюджетні та позабюджетні кошти використовуються згідно з 

кошторисом без порушень. Нецільове використання коштів відсутнє. Порушень 

щодо обліку, реєстрації, списання матеріальних цінностей не виявлено. 

Стан фінансування та раціонального використання фінансових ресурсів, 

також дієвість заходів, направлених на скорочення витрат на комунальні послуги, 

недопущення кредиторської і дебіторської заборгованості відповідають вимогам 

фінансово-господарської діяльності та атестації.  

 

Предмети, матеріали, обладнання…
Оплата послуг (крім комунальних)

Придбання обладнання та…
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9. Зміцнення матеріально-технічної бази 

 

В ліцеї постійно покращуються умови навчання та проживання здобувачів 

освіти: 

2017- 2018 навчальний рік: 

 приміщення котельні переобладнано у навчальний кабінет «Іноземна 

мова»; 

 відкрито меморіальну дошку випускнику ліцею 2012 року Олексію 

Кондратюку, який загинув виконуючи бойове завдання в зоні АТО біля 

м.Маріуполь Донецької області; 

 введено в дію лабораторію «Електрообладнання автомобілів та 

тракторів»; 

 придбано трактори Білорусь 1025, Білорусь 892, Білорусь 320,4, 

автомобіль Renault Sandero Stepway та п’ять одиниць 

сільськогосподарської техніки. 

 Укладено бруківку: на території біля навчального корпусу площею 1200 

м2, на території біля гуртожитку площею 300 м2; 

 Виконано капітальний ремонт підвального приміщення; 

 Виконано ремонт навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень; 

 Виконано ремонт підсобного приміщення слюсарної майстерні; 

 Замінено двері автогаражів. 

 Виконано ремонт електроосвітлення у автогаражі; 

 Виконано капітальний ремонт туалетів 2 , 3 та 4 поверхів гуртожитку; 

 Виконано ремонт кімнати відпочинку на 2 поверсі гуртожитку; 

 Виконано ремонт кімнат та коридорів гуртожитку; 

 Підведено теплу воду у приміщення кухні у гуртожитку; 

 Виконано ремонт та переобладнано підсобне приміщення на житлову 

кімнату для здобувачів освіти на І поверсі гуртожитку. 

Для облаштування побуту здобувачів освіти у гуртожитку придбано товарів 

на суму – 127 483 грн.( пральна машина, тумбочки (8 шт.), водонагрівач ( 2 шт), 

гардини, ліжка 2-х ярусні  (12 шт), плитка лицювальна 300 м2, фарба емаль - (60 

банок), фарба сніжинка (11 шт). 



44 
 

Продовж 2017 - 2018 навчального року придбано   2 ноутбуки на суму 13 739 

грн. та   2  принтери на суму 3000 грн. 

     

2018 – 2019 навчальний рік: 

 Замінено покрівлю майстерні перукарської справи. 

 Виконано капітальний ремонт підвального приміщення. 

 Виконано ремонт навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень; 

 Замінено двері у туалеті та укладено плитку біля нього. 

 Виконані роботи з підведення теплої води у здравпункт. 

 Виконано ремонт оглядової ями. 

 Виконані ремонтні роботи з освітлення 2 поверху навчального корпусу. 

 Встановлено в’їзні ворота на навчальному полігоні. 

 Замінено покрівлю гаражів для зберігання техніки. 

 Замінено покрівлю вагової. 

 Замінено двері у складське приміщення. 

 Проводиться капітальний ремонт лаболаторії №23 “Будова 

автомобілів”. 

Для облаштування побуту здобувачів освіти у гуртожитку: 

 Виконано капітальний ремонт туалету 1 поверху гуртожитку; 

 Замінено підлогу на 1 поверсі гуртожитку. 

 Виконані роботи з шпаклювання та художнє фарбування стін на всіх 

поверхах гуртожитку. 

 На 1 та 2 поверхах гуртожитку виконані роботи з ремонту 

електрообладнання. 

 Встановлені мармурові плити біля входу в гуртожиток. 

 Встановлені бардюри біля гуртожитку – 85 метрів. 

 Замінені підвіконня на всіх поверхах гуртожитку. 

 Виконано ремонт кімнат та коридорів гуртожитку. 

 Для облаштування побуту здобувачів освіти у гуртожитку придбано товарів 

на суму – 24 098 грн.: плитка лицювальна 37,6 м2; фарба емаль (64 банки), фарба 

сніжинка ( 9 шт.), проведений поточний ремонт учнівського гуртожитку) 
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Продовж 2018 - 2019 навчального року придбано:  1 ноутбук на суму 7199, 00 

грн.,  2 принтери на суму 8922, 00 грн. та  1 системний блок 2320,00 грн.  

 

2019– 2020 навчальний рік: 

 Замінено двері в актовому залі та у завідуючого господарством; 

 Замінено покрівлю в здравпункті; 

 Замінено двері в їдальні; 

 Проведений капітальний ремонт у  навчальному кабінеті №4 «Захист 

України»; 

 Виконано капітальний ремонт із заміною дверей, меблів та підлоги в 

кабінеті завідуючого господарством та охорони праці; 

 Проводиться укладання бруківки біля в’їздних воріт та гаражів; 

 Проведено оновлення огорожі на навчальному полігоні; 

 Проведений оновлення воріт складських приміщень; 

 Замінено двері евакуаційні в актовому залі 

 Для створення матеріально-технічної бази з професії «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» придбано обладнання на суму 1 028 537.16 

грн:  

 Автомобіль Renault Sandero Stepway - 1 шт.; 

 Підіймач 2-х стійковий 5т LAUNCH VAG з верхньою синхронізацією 

- 1 шт.; 

 Підіймач двохстійковий 4т електрогідравлічний з нижньою 

синхронізацією 380В - 1 шт.; 

  Автомобільний мультимарочний сканер Х-431 PRO - 1 шт.; 

 Установка для перевірки та тестування дизельних форсунок FOCUS-

DIESEL - 1 шт.; 

 Установка для діагностики і чистки форсунок CNC-402A - 1 шт.; 

  Зварювальний напівавтомат інверторний 220В, 12А, сталь 0.6-1.2, 

мідь 0.6-1.2 - 1 шт.; 

 Електромеханічне обладнання в комплекті - 1 шт.; 

  Професійний набір для електромонтажників в комплекті - 1 шт.; 

 Набір слюсарного обладнання в комплекті - 1 шт.; 
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 Тумба універсальна комбінована - 1 шт.; 

 Вимірювальна система стенду для Руук HawkEye, 3-D, 2-x камерний 

"механічний ліфт", ПО ProAlign - 1 шт.; 

 Консоль управління стенду для Руук HawkEye, 3-D, 2-x камерний 

"механічний ліфт", ПО ProAlign - 1 шт. 

Придбано:  моноблок ASUS – 10 шт. (25000.00 грн.), ноутбук – 5 шт. 

(54845.00 грн.),  принтер – 5 шт. (30425.00 грн.), принтер  на А3 – 1 шт.(26425.00 

грн.), системний блок - 2 шт.(12678.00 грн.), проектор – 2 шт. (19198.00 грн.). 

 

2020 – 2021 навчальний рік: 

 Замінено шафи в гуртожитку;  

 Проведений ремонт кімнати для прийому їжі в гуртожитку; 

 Поклеєні шпалери в усіх кімнатах гуртожитку; 

 Укладено керамічну плитку в душовій кімнаті гуртожитку; 

 Проведений капітальний ремонт кабінет №8 – кабінет для дистанційного 

навчання; 

 Виконано роботи з перекриття складів, навісів для зберігання 

сільськогосподарської техніки; 

 Встановлено постамент 80-річчю ПТО Рівненщини та 60 – річчю підготовки 

водіїв в ДПТНЗ “Сарненський професійний аграрний ліцей”;  

 Побудована альтанка на навчальному полігоні; 

 Виконано ремонт в кімнаті для сторожів; 

 Виконані роботи зі створення навчально практичного центру “Центр 

новітніх технологій сільськогосподарського виробництва”  (витрачено 

кошти у сумі 45238,86 грн.  (станом на 01.06.2021 року).  

Для облаштування побуту здобувачів освіти у гуртожитку придбано 

товарів на суму 57 898, 00 грн.( плитка лицювальна, шафи, холодильник, плита 

електрична, проведений поточний ремонт учнівського гуртожитку). 

Продовж  2020 - 2021 навчального року придбано:   монітори – 5 шт.  

 (7 500.00 грн.),  системний блок - 1 шт. (8979.00 грн.), комплект персонального 

комп’ютера – 22599.00 грн. 

У 2021 році ДПТНЗ «Сарненський професійний аграрний ліцей» переміг у 
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конкурсі проектів на створення навчально-практичного центру «Центр новітніх 

технологій сільськогосподарського виробництва». 

 

Навчальне господарство 

На навчальному господарстві ліцею вирощуємо сільськогосподарські 

культури: жито, тритикале, овес, гречку, просо, картоплю, капусту, огірки, буряк 

столовий, моркву, що дає змогу єдиним в області харчувати учнів за  

мінімальними цінами. З 12 вересня 2016 р. вартість обіду із трьох страв становить 

15-25 грн. 

Ліцей має пасіку із 15 бджолосімей, продукція якої використовується для 

харчування учнів, та реалізується працівникам, фізичним та юридичним особам.  

Чистий прибуток від виробничої діяльності навчального господарства 

становить: 

2017 р.  - 11,4 тис. грн. 

2018 р. - 15,7 тис. грн. 

2019 р. - 16,3 тис. грн. 

2020 р. - 19,9 тис. грн. 

2021 р. - 19,6 тис. грн. 

 

8,23,2

1,4
1,2

Чистий прибуток від виробничої 
діяльності навчального господарства 

становить:
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10.  Щорічний звіт про виконання умов контракту на загальних зборах 

трудового колективу 

Виконуючи наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів» від 28.01.2005 року № 55, щорічно, наприкінці навчального 

року, директор звітується на загальних зборах трудового колективу щодо 

виконання умов контракту, виконання державного замовлення на підготовку 

кадрів, результатів навчального процесу, співпрацю з партнерами, покращення 

матеріальної бази ліцею, умов соціального захисту учнів тощо. Щоразу, 

переважною кількістю голосів, колектив визнавав роботу директора суттєвою та 

перспективною за усіма напрямками. Усі звіти визнані задовільними.  

 

 


