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 директора ДНЗ «Ніжинський професій ний аграрний ліцей  

Чернігівської області»  

Єлізарова Ю.П. 

про роботу ліцею 

з 02 липня 2021 року по 28 червня 2022 року 

  

Шановні присутні! 

   На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  № 55 від 

28.01.2005 року "Про запровадження звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів", № 178 від 23 

лютого 2005 року «Про затвердження примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних 

навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», 

відповідно до графіка затвердженого управлінням освіти і науки 

Чернігівської облдержадміністрації,  сьогодні  звітую  про діяльність ліцею з 

02 липня 2021 року по 28 червня 2022 року.  

   Як керівник закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я 

керувався Статутом ліцею,  Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними 

актами, що регламентують роботу керівника закладу професійної 

(професійно-технічної ) освіти. 

 

 1.Загальна інформація про ліцей 

         ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» є 

державним закладом професійної (професійно-технічної ) освіти другого 

атестаційного рівня і забезпечує реалізацію права громадян на здобуття 

професійно-технічної та повної загальної середньої освіти. 

          У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Законами 

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

середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України. 

         Ліцей є юридичною особою, має самостійний баланс, штампи, печатку і 

бланки з найменуванням навчального закладу, користується символікою 

МОН України. 

 ДНЗ «Ніжинський  професійний аграрний ліцей Чернігівської» діє на 

підставі Статуту,  затвердженого Міністерством освіти і науки України 

13.11.2018року за № 1238 розробленого відповідно до законодавства 

України, «Положення про професійно-технічний ліцей» затвердженого 

постановою кабінету Міністрів України від 17.10.2002 року № 587,  і не 

суперечить їм.  

        Ліцей має довідку № 508447    про включення до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України (дата включення до ЄДРПОУ – 

31.05.2012), ідентифікаційний код № 02548794, свідоцтво про Державну 

реєстрацію юридичної особи (серія АО1 № 333999), Державний Акт  та 

Витяг на право постійного користування землею (серія ЯЯ № 375996) від 22 



квітня 2010року, (серія ЯЯ № 376066) від 22 червня 2010року, (серія ЯЯ № 

375995) від 22 квітня 2010року, (серія ЯЯ № 377326) від 14 вересня 2012року, 

(серія ЯЯ № 377327) від 14 вересня 2012року, (серія ЧН № 00000165) від 03 

жовтня 1995року, (витяг №20428504) від 12.05.2017р.   та свідоцтва на право 

власності на нерухоме майно закріплене за ліцеєм наказом МОНУ від 27 

березня 2019 р. №403.  Форма власності – державна.  

        Для організації навчального процесу ліцей має навчальний комплекс 

проектною потужністю  - 1080 учнів. Загальна площа приміщень складає 

26717 кв.м, в тому числі навчальна - 18493 кв. м, спортивні зали площею 168 

кв.м., 274 кв.м. і 200.6 кв.м. 

      Навчальна площа на одного учня складає -17,1 кв. м. 

      До складу навчального комплексу входять: 

- триповерховий навчальний корпус № 1, в якому розташовані 

навчальні кабінети, методичний кабінет,  спортивна зала,  

приміщення адмінперсоналу; 

-   чотириповерховий навчальний корпус №2.  

-    чотириповерховий навчальний корпус №3, в якому розташовані 

навчальні кабінети, навчальні майстерні, спортивна та актова зала, 

їдальня; 

- одноповерховий лабораторний корпус, де знаходяться лабораторія 

тракторів, будови автомобіля, сільськогосподарських машин, пункт 

технічного обслуговування,  зварювальна майстерня; 

- одноповерховий пункт технічного обслуговування автомобілів; 

- 5- поверховий гуртожиток, розрахований на проживання  400 учнів ; 

-   5- поверховий гуртожиток, розрахований на проживання  120 учнів ; 

- одноповерхова їдальня, для харчування  учнів 136 посад. місць; 

- одноповерхова слюсарна майстерня. 

            Ці забудови  мають цегляні приміщення капітального типу з 

центральним  опаленням, водопостачанням та каналізацією, освітленням.  

     У ліцеї є майданчики для підготовки водіїв транспортних засобів та 

трактористів загальною площею 1.4 га, з усіма навчальними елементами. 

Будівлі  розташовані на території, що займає площу   9.7926 га, площа 

навчального господарства-193.2 га. та база відпочинку – 0.0533 га. 

Всі приміщення є державною власністю і знаходяться на балансі ліцею, 

відповідають санітарно-гігієнічним вимогам і щорічно підтверджується 

актом готовності навчального закладу до навчального року. Частина вільних 

площ, які не задіяні в навчальному процесі, згідно договорів, здана в оренду.                                     

Загальна площа зданих приміщень у оренду становить – 2312,13 м2 . 
 

2.Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 
Навчально-виховний процес у Ніжинському  професійному аграрному 

ліцеї забезпечують 65 педагогічних працівників, з них: 

- директор 

- 2 заступники директора,  

- 2 старших майстра,  



- 2 методиста,  

- 21 викладач (з них: 18 мають вищу категорію, 8 має педагогічне 

звання «Старший викладач», 1– педагогічне звання «Викладач-

методист»),  

- 32 майстри виробничого навчання ( з них: 5 має педагогічне 

звання «Майстер виробничого навчання І категорії», 3 – 

«Майстер виробничого навчання ІІ категорії»), 

- 3 вихователі ( 1 має звання «Вихователь-методист»), 

- 1 практичний психолог. 

          Середній вік педагогічних працівників складає 49,3 років.  

 

3.Навчально-виробнича робота 

    Планування, організація і контроль навчально-виробничого процесу 

здійснювався в звітному періоді на підставі наказу Міністерства освіти 

України від 30.05.2006р. № 419 «Про затвердження положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах» та інших діючих законодавчих і нормативних актів. 

Відповідно до вимог цих документів своєчасно був розроблений  та 

педагогічною радою затверджений план роботи педагогічного колективу на  

навчальний рік.  

        Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється згідно з розкладом 

занять, який складається згідно діючих затверджених робочих навчальних 

планів. У розкладі враховано чергування теоретичних, лабораторно-

практичних та навчально-виробничих занять згідно з робочими навчальними 

планами.  Ведеться журнал обліку замінених уроків.   

Навчальний заклад в основному забезпечений робочими навчальними 

місцями для якісного засвоєння програм як професійно-теоретичної так і 

професійно-практичної підготовки. Навчальні плани і програми з 

професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки з предметів і 

практичного водіння автомобіля виконані в повному обсязі. Практичне 

водіння автомобіля проводиться згідно з графіком індивідуального навчання 

водінню на навчальних маршрутах,  які розроблені для кожної категорії, 

кожної вправи та погоджені з відповідними службами . 

      Уроки теоретичного навчання проводяться в 22 кабінетах за напрямками. 

 Забезпечення професійно-практичної підготовки учнів, слухачів 

здійснюється в навчально-виробничих майстернях та лабораторіях: 

(зварювання-2,   слюсарна -2,  технічного обслуговування автомобілів – 1 , 

будови тракторів -1, автомобільного крану – 1,сільськогосподарських 

машин–1,будови автомобілів –1,  пункт технічного обслуговування та  

ремонту тракторів – 1, лицювальників-плиточників – 1, монтажників ГК – 1, 

майданчик для водіння автомобілів і тракторів - 1)    

 В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно-методичного 

забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими 

матеріалами.  



        Навчання в ліцеї завершується державною кваліфікаційною та державною 

підсумковою  атестацією та присвоєнням робітничої кваліфікації відповідно 

до «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» наказ 

№188/02 від 21.09.2015р. «Про проведення  проміжних  та державних 

кваліфікаційних  атестацій учнів (слухачів)  в 2015-2016 н. р. 

      У 2021 році заклад освіти в повному обсязі виконав план набору здобувачів 

освіти, всього було зараховано до ліцею 275 осіб. 

             За звітний період відраховано із  закладу  освіти  з різних причин 26 

осіб; випуск  становить 241 особу. 

В звітному періоді за договорами з фізичними та юридичними особами 

пройшли професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації- 315 

слухачів, а за направленнями центрів зайнятості- 1 слухач. 

 

Виховна робота 

У відповідності до концепції національного виховання в Україні 

організація виховної діяльності ліцею здійснювалась за Примірним 

положенням про організацію і проведення виховної роботи у професійно-

технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН 

України від 16.04.2002 № 257), перспективними планами роботи на 

навчальний рік та іншими нормативно-правовими документами. 

Виховна робота здійснювалась згідно з річним планом роботи 

педагогічного колективу на навчальний рік (розділи: V. Виховна робота, VI. 

Фізична підготовка, XII. Профорієнтаційна робота), планом роботи 

бібліотеки, практичного психолога, гуртків, календарем спортивних змагань 

на рік, методичної комісії класних керівників, вихователів у гуртожитку (на 

рік, місяць, день). На підставі річних планів підрозділів виховної роботи були 

розроблені місячні плани, на основі яких класні керівники разом із 

майстрами в/н розробляли плани виховної роботи навчальної групи на 

місяць. 

 Протягом 2021 – 2022 н.р. відбулося 10 планових засідань 

методичної комісії класних керівників, на яких заслуховувалися доповіді з 

досвіду роботи: «Система превентивного виховання як один із важливих 

аспектів у формуванні та розвитку духовно багатої особистості» (Хомич 

В.В.), «Правове виховання та педагогічна профілактика девіантної поведінки 

неповнолітніх » (Різка Г.В.), « Виховання в учнів розуміння гендерної 

рівності» (Кривошей О.В.), «Запобігання та протидія булінгу» (Гальченко 

О.М.), «Виховання толерантності учнівської молоді» (Кошель Т.А.), 

«Формування в учнів патріотичних і громадянських якостей особистості 

через висвітлення ролі волонтерства в боротьбі за незалежність і 

територіальну цілісність України» (Самойленко С.І.), «Відродження 

національних цінностей минулого як складова національно-патріотичного 

виховання» (Скрипець О.І.), «Організація принципів здорового способу 

життя» (Іллюшко В.М.), «Етапи підготовки  та проведення батьківських 



зборів» (Дейнека І.П.), «Важливість спорту у подоланні агресії» (Остапець 

Н.В.). 

 Обговорювалися показові виховні заходи: «Ми проти булінгу» 

(Балабайко Н.М.), «Новорічна гра-квест» (Шевченко Т.І.), «Права людини 

понад усе» (Бабко М.Л.), «Від козаків до кіборгів» (Скрипець О.І.), «Майдан 

– незагоєна рана», «Моя Соборна Україна» (Гальченко О.М.). 

25 листопада 2021 р. згідно плану НМЦ ПТО у Чернігівській області 

на базі Ніжинського професійного аграрного ліцею у вигляді вебінару 

відбулась планова секція голів МК класних керівників  ЗПО області. На тему 

«Протидія насиллю та булінгу як необхідна умова створення  безпечного 

освітнього середовища». 

Посилена робота велась у напрямку реалізації  Концепції національно 

– патріотичного виховання. З цією метою в ліцеї проводились такі заходи: 

1

. 

01 вересня 2021 р. проведена святкова лінійка присвячена Дню 

знань і проведення першого уроку «Україна починається з тебе».  

2

. 

14 вересня 2021 р.  Покладання квітів до Памʹятного Знаку – 

воїнам-землякам у роки Другої Світової війни з нагоди відзначення 78-ї 

річниці визволення Ніжина від фашистських загарбників та перемоги над 

нацизмом. 

3

. 

20 вересня 2021 р. для мешканців гуртожитку вихователі провели 

екскурсію «Познайомтеся, місто Ніжин…». 

4

. 

04 жовтня  2021р. показова виховна година «Європейський день 

мов» (кл. кер. Койдан Н.М.). 

5

. 

07 жовтня 2021 р. відбулася Козацька Рада, посвята старост 

новонабраного контингенту у козаки. 

6

. 

10-14 жовтня 2021 р. участь учнів ліцею у онлайн-фестивалі 

юнацької творчості «#Єднаймосябраттявкозацькуродину» 

7

. 

07 листопада 2021 р. учениця ліцею Коваль Альона, як лідер 

бібліотечного активу, взяла участь у форумі лідерів бібліотечних активів 

«Українська мова – державна». 

8

. 

22 листопада 2021 р. вихователі гуртожитку підготували 

відеоролик-заклик мешканців гуртожитку долучитися до Всеукраїнської 

акції «Запали свічку». 

9

. 

19 грудня 2021 р. з нагоди християнського свята День Святого 

Миколая майстер ліцею Ющенко О.Г. вітав учнів та працівників ліцею зі 

святом. 

1

0. 

18 січня 2022 р. - показова виховна година «Від козаків до 

кіборгів». 

1

1. 

21 січня 2022 р. – показова виховна година "Соборна, вільна і єдина 

моя квітуча Україна". 

1

2. 

29 лютого 2022 р. представники активу учнівського самоврядування 

Ніжинського професійного аграрного ліцею Володимир Кожедуб та Нікіта 

Харицький у складі Молодіжної ради Ніжина долучилися до відзначення 

104-ї річниці бою під Крутами та вшанували пам'ять Героїв 

1 16 лютого 2022 р. - учні Ніжинського професійного аграрного ліцею 



3. долучилися до відзначення в Україні Дня єднання - провели патріотичний 

флешмоб "Разом ми - Україна!". 

1

4. 

Участь учнів та працівників ліцею у патріотичному онлайн-челенджі 

#Поетична_профосвіта (соц. мережа Фейсбук, група «Учнівське 

самоврядування закладів ПТО Чернігівщини), Інстаграм, Тік Ток 

Загальноліцейні виховні години: 

- «Шляхи, якими йшла війна»; 

- «Окраєць хліба – то святе»; 

- «Ми – майбутні захисники України» 

- «Народжені бути вільними» (до Дня Гідності і Свободи); 

- «Пам'ять жива вічно»; 

- «Чорнобиль – трагедія, подвиг, пам'ять»; 

- «Європа і Україна – одна міцна родина».  

Значна увага протягом навчального року приділялась профілактиці та 

попередженню правопорушень серед учнів. В ліцеї наполегливо працює 

Рада профілактики правопорушень. У 2021-2022 н. р. було проведено 9 

засідань (онлайн та офлайн), на яких за участі батьків розглядалась поведінка 

та навчання 22 учнів. Особлива увага приділялась виконанню заходів, 

спрямованих на профілактику злочинності, вживання алкоголю, наркотичних 

засобів, паління цигарок, пропусків занять без поважних причин. 

На внутріліцейному обліку у поточному навчальному році стояло 16 

учнів - за пропуски занять без поважних причин, порушення правил 

поведінки у громадських місцях, в гуртожитку, на уроках та виробничому 

навчанні, підозру на вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів. На всіх 

учнів практичним психологом були складені індивідуальні психолого-

педагогічні картки, класні керівники вели щоденники спостереження.  

На підставі висновку психолога розроблялися рекомендації та 

індивідуальні програми занять і бесід з учнями, які потребують підвищеної 

уваги педагогічного колективу. 

Протягом 2021 - 2022 н.р. учнями ліцею не було вчинено  ні 

кримінальних злочинів, ні адміністративних правопорушень. 

Значна увага протягом першого семестру приділялалася правовому 

вихованню учнів.   

Вже традиційно у листопаді - грудні кожного року в Україні проходить 

всеукраїнська акція «16 днів проти  насильства», а також тиждень права. То 

ж в рамках їх проведення в нашому ліцеї відбулися такі заходи: 

1. Акція «Червону стрічку носять небайдужі» (практичний психолог 

Музиря Н.В.). 

2. Година психолога «Розірви коло – зупини насильство» (практичний 

психолог Музиря Н.В.). 

3. Година спілкування «Права в житті людини» (бібліотекар Шень С.А.). 

4. Виховна година «Ми за світ без насилля» (вихователі гуртожитку). 

5. Показова виховна година «Сім’я – простір без насилля» (кл. кер. 

Деружинська С.М.); 



6. Показова виховна година «Ми проти булінгу» (кл. кер. Балабайко Н.М., 

майстер в/н Єрмак Ю.В.) 

7. Бесіда «Що варто знати про кібербулінг?» (завідуюча бібліотекою –

філією № 2 НМЦБ Ніна Івасенко). 

8. Показова виховна година «Права людини понад усе» (кл. кер. Бабко 

М.Л.) 

9. Протягом жовтня – листопада 2021 р. учні ліцею брали участь у проєкті 

«Підвищення обізнаності молоді щодо безпечної міграції та 

працевлаштування. 

10.  Загальноліцейні виховні години: 

- «Не переступи межу. Адміністративна та кримінальна 

відповідальність неповнолітніх»; 

- «Що потрібно знати про права людини»; 

- «Що таке злочин? Його види, відповідальність»; 

- «Права і закони у твоєму житті»; 

- «Конституція – основа моєї держави». 

Запрошували представників поліції провести захід щодо 

адміністративних та кримінальних правопорушень, але так ніхто і не 

відгукнувся. 

  

 Не менш важливою ланкою виховного процесу є превентивне 

виховання. З цією метою проводилися такі загальноліцейні бесіди:  

- «Торгівля людьми – найактуальніша проблема сучасності»; 

- «Що приховує в сбі термін «шкідливі звички?»; 

- «Кібербулінг. Як діяти?»; 

- 01 грудня 2021 р. - Інформаційний калейдоскоп «СНІД: цікаві факти 

про інфекцію»; 

- «Серйознні розмови про тютюнопаління»; 

- «Профілактика венеричних захворювань». 

Чільне місце у виховному процесі  протягом навчального року займало 

естетичне, етичне та моральне виховання. З метою долучення учнів до 

категорії прекрасного проводилися такі заходи:  

1

. 

05 жовтня 2021 р. відбулася виставка «Осінній Фест». 

2

. 

06 жовтня 2021 р. учні ліцею піж керівництвом Койдан Н.М. 

долучилися до благодійної акції «Монетки дітям». 

3

. 

03 грудня 2021 р. учні ліцею піж керівництвом Койдан Н.М. 

долучилися до благодійної акції «Марафон добра». 

4

. 

22 грудня 2021 р. відбулася виставка новорічних поробок «Зимові 

фантазії».  

5

. 
23 грудня 2021 р. – показова «Новорічна гра-квест» (кл. кер. 

Шевченко Т.І.) 

6

. 

24.12.21 – 07.01.22 р. – участь членів гуртка «Джерело» у музичних 

онлайн привітаннях « #На_порозі_Новий_рік!». 

7 Учениця Коваль Альона (гр. 2110), та Раструба Тетяна Віталіївна, 



. керівниця гуртка "Джерело", взяли участь у ІІ Міжнародному фестивалі-

конкурсі  дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва і здобули 

високий результат: Альона - Диплом ІІ ступеня, а Тетяна Віталіївна - щиру 

Подяку. 
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. 

Загальноліцейні виховні години:  

- «Без толерантності немає дружби»; 

- «Добро врятує світ». 

Протягом семестру велика увага приділялася охороні і безпеці 

життєдіяльності учнів:  
1. 29 вересня 2021 р. – проведено  виховний захід «Запобігти. 

Врятувати допомогти» (вихователі гуртожитку). 

2. Загальноліцейні бесіди: 

- «Безпечна дорога»; 

- «Безпечні канікули». 

 

Достатня робота проводилася у напрямку фізичного вихованням 

молодого покоління та формуванням здорового способу життя.  

У 2021-2022 н.р. було проведено такі заходи: 

1

. 

29 вересня 2021 р.  – першість ліцею з легкоатлетичного 

кросу.  

2

. 

11 жовтня 2021 р.. – участь у обласних змаганнях з 

легкоатлетичного кросу (ІІІ – тє командне місце і учениця 

Романько В. (гр. 2105) – ІІІ-тє місце). 

3

. 

У жовтні 2021 р. - участь учнів ліцею у обласних змаганнях із 

шашок. 

4

. 

1-3 грудня 2021 р.  члени гуртків «Пауерліфтинг» і «Джерело» 

долучалися до обласної акції « #Ми_молоді_а_значить_сильні» 

5

. 
20 і 21 грудня 2021 р. – першість ліцею з настільного тенісу 

Активну роботу в поточному навчальному році проводила з учнями 

практичний психолог Музиря Н.В. окрім діагностик, анкетувань, 

проводилися години психолога (попередньо зазначалося по різним напрямам 

виховання) та тренінги. Також в умовах військового стану практичний 

психолог надавала індивідуальну психологічну підтримку учням та батькам. 

У гуртожитку ліцею вихователі проводили показові виховні заходи 

(вже про них згадувалося). Щопонеділка та за потребою на поверхах 

проводилися загальні збори, були обрані Ради поверхів, які активно 

допомагали вихователям у повсякденному вирішенні нагальних проблем. 

Вихователі проводили індивідуальну роботу з учнями, які потребували 

особливого контролю. Неодноразово протягом поточного навчального року 

ми ставали свідками порушення правил проживання в гуртожитку з боку 

учнів (запізнення, стан алкогольного сп’яніння різної тяжкості, куріння в 

туалеті, кімнаті, неохайність, нанесення матеріальних збитків). З такими 

учнями постійно проводилися бесіди у кабінеті заступника із виховної 

роботи, викликалися для проведення профілактичної роботи батьки даних 



учнів. Всі бесіди фіксувалися у журнал «Індивідуальна робота з учнями та 

батьками». Постійно проводилися бесіди з різних напрямів виховання. 

Протягом грудня 2021 – лютого 2022 вихователі Репа О.М., Овдієнко 

Т.П., Максименко Н.М. брали участь у творчо-пошуковому проєкті 

«Вихователь гуртожитку нової формації» і були нагороджені Подякою 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Чернігівській 

області. 

 Батьківські збори були проведені лише у жовтні 2021 р. 

Для розгляду подань класних керівників і майстрів в/н для призначення 

стипендії учням за результатами успішності була створена і діяла протягом 

навчального року стипендіальна комісія. 

Всі іногородні учні згідно з їх заявами та заявами батьків 

забезпечувалися ліжко-місцями в гуртожитку, а також гарячим харчуванням 

у їдальні ліцею. 

Бібліотека ліцею є інформаційним центром із забезпечення навчально-

виховного процесу. Бібліотекар Шень С.А. проводила заходи у відповідності 

до плану роботи бібліотеки на рік.  

З метою всебічного розвитку особистості та організації дозвілля на базі 

ліцею створено та працювало десять гуртків: «Декоративно-ужиткове 

мистецтво», «Джерело»,  «Пауерліфтинг», «Автомоделювання», «Школа 

конструкторів», «Українська іграшка», «Комп’ютерний геній», «Художня 

обробка деревини», «Школа успіху». Всього за звітний період гуртковою 

роботою було охоплено 228 учнів. До гурткової роботи були залучені всі 

учні-сироти та учні, позбавлені батьківського піклування, а також учні 

соціально – незахищених категорій. Протягом карантину керівники гуртків 

працювали з учнями дистанційно. 

Представники учнівського самоврядування ліцею брали участь у роботі 

Молодіжної Ради м. Ніжина, зокрема у міських заходах «Форум молодіжних 

ініціатив» та «Молодіжні ініціативи на розвиток громадим»,  

Учениця групи 2005 Жимань Анна стала стипендіатом Ніжинської 

міської ради, як представник обдарованої молоді міста у номінації «Лідер 

студентського самоврядування». 

 Протягом звітного періоду проводилася робота  у напрямку 

професійної орієнтації учнівської молоді, це такі заходи: 

1. Профорієнтаційний захід «Світ робітничих професій» (Гімназія 2 м. 

Ніжин, Ніжинська ЗОШ № 10); 

2. Майстер класи «3-D квіти в желе» для учнів ЗОШ м. Ніжина; 

3. Відкриття на базі ліцею Центру професійної кар’єри; 

4. Профорієнтаційні прямі ефіри в Інстаграм із викладачами та 

майстрами виробничого навчання (від ліцею брав участь майстер 

в/н Єфанов М.М.); 

5. Профорієнтаційний захід «День відкритих дверей». 

 

  

5. Методична робота 



Педагогічний колектив  ліцею  у 2021-2022  навчальному році розпочав 

роботу (організаційно-теоретичного етап)  над науково-методичною 

проблемою  «Розвиток компетентностей здобувачів освіти шляхом 

використання цифрових технологій». У ході роботи над проблемою, 

вирішувалися такі завдання: 

- розгляд  теоретичних аспектів  проблеми (аналіз інтернет видань, 

періодичних видань); 

- удосконалення інформаційно-методичного супроводу освітнього 

процесу; 

- робота над удосконаленням сучасного уроку на компетентнісній основі; 

- підвищення мотивації педагогів ліцею до використання цифрових 

технологій. 

 У роботу методичних комісій  були включені питання  щодо організації 

самоосвіти педагогічних працівників над визначеною проблемою. Були 

проведені  педагогічні читання на тему: «Формування ключових компетенцій 

як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу». У порядок 

денний педагогічної ради, яка була проведена у листопаді 2021 року було 

включено питання «Розвиток компетентностей здобувачів освіти шляхом 

використання цифрових технологій». Методистами ліцею розроблені 

рекомендації для педагогічних працівників «Модель структури уроку у 

контексті компетентнісного підходу». Викладачі і майстри в/н при 

плануванні уроків звертали увагу на формування предметних, ключових 

комптентностей здобувачів освіти. 

З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти у ліцеї було розроблено «Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти у ДНЗ «Ніжинський 

професійний аграрний ліцей Чернігівської області» У цьому навчальному 

році проводилось  самооцінювання (опитування та анкетування) якості 

освітньої діяльності за напрямом «Освітнє середовище». Анкетування  

учасників освітнього процесу  здійснювалось у Google Формах.  

У 2022 році навчальний заклад проходив державну атестацію з професії 

«Зварник». 

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією,  а з 24 лютого 2022 року з 

веденням воєнного стану в Україні,  освітній  процес був організований з 

використанням технологій дистанційного навчання, що потребувало від 

педпрацівників ліцею створення та використання інформаційно-освітнього 

середовища, зокрема використання хмарних технологій, використання 

освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів 

"Viber»,«Telegram», програми Zoom та інше. Викладачі загальноосвітньої 

підготовки активно користувалися платформою "Всеукраїнська школа 

онлайн", що містить відеоуроки, конспекти, тестові завдання.  Оцінювання 

результатів навчальної діяльності здійснювалось у синхронному або 

асинхронному режимі.  

Згідно складеного плану  проходили засідання 5-ти методичних комісій 

(60% у режимі он-лайн). Працювала школа педагогічної майстерності та 



школа розвитку ІТ компетентності. Були проведені: практичний  тренінг 

«Використання додатку Google Jamboard в організації дистанційного 

навчання учнів»; методична майстерня  «Формування індивідуальної 

освітньої траєкторії педагога»;  майстер – клас «Застосування програми Excel 

для педагога». Методист ліцею Лариса Петрова провела тренінг 

«Самозанурення», під час якого педагоги відпрацювали  цікаву техніку арт-

терапії (монотипію), озброїлись практичними навичками при використанні 

аромамасел, глибше пізнали себе за допомогою тестування. 

Значну роль в підвищенні мотивації до навчання, в поглибленні знань 

учнів  відіграють предметні тижні. Упродовж навчального року були 

проведені предметні тижні та тижні професій:  біології, іноземної мови, 

української мови та літератури, історії України, охорони праці,  кухарів, 

перукарів. Всі матеріали  розміщувалися на сайті ліцею та НМЦ ПТО. 

Здобувачі освіти ліцею брали участь: у  І етап  олімпіад із базових 

загальноосвітніх предметів;  міських олімпіадах з 8 предметів; І та ІІ  етапи  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка; І, ІІ, ІІІ етапи Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика.  Найкращі результати олімпіад були з 

історії та математики, а учень Солдатенко Андрій зайняв 4  місце у ІІ етапі 

обласної олімпіади з математики, змагаючись з кращими учнями шкіл та 

ліцею м. Ніжина. Здобувачі освіти з професій «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій», «Зварник» під керівництвом  майстра в/н Пархоменка Ю.П. 

брали участь у Всеукраїнському конкурсі проєктів «Мій заклад професійно-

технічної освіти будує енергоефективну Україну!», який проходив у жовтні 

2021 року (онлайн) та отримали сертифікати-учасників конкурсу.  26 

листопада 2021 року на базі ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей 

Чернігівської області» був проведений конкурс професійної 

майстерності «Робітнича професія – крок до успіху» з професії 

«Електрогазозварник» та І етап Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності “WorldSkills Ukraine 2021” з компетенції  «Зварювальні 

роботи». У конкурсі брали участь здобувачі освіти ДПТНЗ «Чернігівський 

професійний будівельний ліцей», Чернігівського професійного ліцею 

залізничного транспорту, КП «Прилуцький професійний ліцей» та ДНЗ 

«Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області», робітники 

Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Прогрес» та 

ТОВ «Паритет-К». За  рішенням компетентного  журі    І місце посів 

здобувач освіти нашого ліцею Ромазан  Станіслав Євгенович. 

Методична робота позитивно впливає на якість навчального процесу та 

на діяльність педагогічних працівників. У  Ніжинському професійному 

аграрному ліцеї  активно впроваджується модель компетентнісного підходу  

з урахуванням STEM-технологій в організації освітнього процесу. З цією 

метою   з 13 грудня по 17 грудня  2021 року  був проведений  STEM - 

тиждень "Таємниці води.  Він  був насичений подіями та заходами, 

спрямованими на розвиток наукової та технічної творчості учнів, 

поглиблення їх знань зі STEM - предметів, а також збагачення фахового 



досвіду педагогів. Творча група у складі викладача Деружинської С.М., 

Зайко Л.О. та здобувачів освіти з професії «Кухар», «Кондитер» брали участь 

у створенні проекту «Кулінарне натхнення – готуємо по-новому» і були 

нагороджені дипломом ІІ ступеня.  

Підвищенню професійної компетентності викладача та майстра в/н 

сприяє проходження курсів підвищення кваліфікації та стажування. У 2021-

2022 році 6 майстрів виробничого навчання і 2 викладача професійно-

практичної підготовки пройшли стажування на виробництві. Курси 

підвищення кваліфікації на базі Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти пройшли 7 викладачів професійно-практичної підготовки 

і  7 викладачів загальноосвітньої підготовки на базі  Чернігівського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського. 

Плідно працювали педагоги ліцею над своєю самоосвітою, 8 викладачів 

оволоділи  сучасними педагогічними технологіями пройшовши курси на 

платформах онлай-курсів «Прометеус» і «Едера». 

Аналіз результатів методичної роботи за рік показав, що методична 

робота сприяла: 

- модернізації змісту освітнього процесу, втіленню педагогічних 

інноваційних технологій;  

- удосконаленню професійної майстерності педагогічних працівників 

шляхом організації роботи методичних комісій, проведення методичних,  

предметних тижнів, тижнів професій, школи педагогічної майстерності 

школи розвитку ІТ компетентності, тренінгів, майстер-класів; 

-  формуванню  компетентностей здобувачів освіти засобами сучасних 

форм і методів роботи; 

створенню умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних 

інтересів, здібностей, потреб здобувачів освіти. 

 

6. Робота з безпеки життєдіяльності. 

У відповідності до Закону України «Про охорону праці» та з урахуванням 

нормативно правових документів інженером з охорони праці були 

переглянуті  та приведені до норми існуючі  інструкції з охорони праці для 

працівників ліцею за професіями та видами робіт. 

В  ліцеї постійно працює  комісія з перевірки  знань працівників з питань 

охорони праці. До її складу входять 6 осіб, що пройшли навчання в 

Чернігівському експертно-технічному центрі та отримали відповідні 

посвідчення. Також працює постійно діюча комісія з випробування 

приставних драбин та стрем’янок в кількості 3 осіб. 

 В поточному році розглядалася оцінка стану охорони праці в кабінетах, 

лабораторіях та майстернях ліцею , надана допомога по забезпеченню 

інформацією з  питань охорони праці та пожежної безпеки. 

У гуртожитку  був проведений День цивільного захисту, де були 

відпрацьовані необхідні заходи по вдосконаленню теоретичних та 

практичних знань і умінь  в умовах надзвичайних ситуацій. 



 Також,  згідно «Прогнозованого плану-графіку проходження навчання з 

питань охорони праці працівниками навчального закладу на 2021-2022 н.р.» 

були проведені  навчання та перевірка знань : 

    - 3 працівників навчального закладу, членів постійно діючої комісії 

по перевірці знань працівників з питань охорони праці; 

    - 7 працівників закладу щодо допуску їх до роботи в електроустановках 

напругою до 1000 Вт; 

    - 4 працівників закладу , з Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання. 

Були проведені інструктажі з безпеки життєдіяльності  для учнів.  

     Були оглянуті і приведені до готовності первинні засоби пожежогасіння. 

За звітній період виробничий травматизм учнів під час навчально-

виробничого процесу та виробничої практики відсутній. 

На жаль, зафіксований один випадок виробничого травматизму. 

Всі проведені заходи сприяють покращенню умов праці, зниженню 

травматизму та збереження  стану здоров’я,  як працівників так і учнів. 

 

Фінансово-господарська  діяльність. 

Фінансово-господарська діяльність  ліцею була направлена на 

забезпечення освітнього процесу, покращення матеріально-технічної бази  і 

здійснювалась згідно з кошторисом доходів і видатків. 

Додатковими джерелами фінансування ліцею були: підготовка та 

перепідготовка робітничих кадрів відповідно до укладених договорів з 

фізичними особами та центром зайнятості ; доходи від реалізації продукції 

навчально-виробничих майстерень, навчального господарства та інші кошти, 

що отримані ліцеєм за надання платних послуг, перелік яких затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2015року №305 “Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 

навчальними закладами”. 

Обсяг надходжень  - 36478,9 тис. грн. 

1. З обласного бюджету за звітний  період  з 1 липня 2021 року по 

27.06.2022 р. становить 30 612,2тис.грн. 

2. Надходження спеціального фонду за звітний  період  з 1 липня 

2022 року по 27.06.2022 р. становить 5866,7 тис. грн., а саме: 

              - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю – 2266,6тис. грн., 

             - від додаткової (господарської) діяльності – 969,3 тис. грн., 

             - від оренди майна бюджетних установ – 181,6 тис. грн., 

             - від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) – 3,1тис. грн. 

    - централізоване фінансування – 2446,1 тис.грн., 

Заборгованість по заробітній платі та стипендії на звітну дату відсутня також 

відсутня заборгованість з оплати за комунальні послуги. 



Ліцеєм розроблені дієві заходи щодо скорочення витрат за рахунок економії 

тепло-, водо- та енергоресурсів.  

Ліцеєм раціонально та ефективно використовується позабюджетні кошти 

згідно кошторису. 

Кошти, що надходили до ліцею від здійснення діяльності, передбаченої 

Статутом, є коштами спеціального фонду і спрямовувалися на видатки згідно 

із кошторисом, затвердженим в установленому порядку. 

Витрати загального фонду бюджету за звітний період становлять 30 612,2 

тис. грн., в тому числі на заробітну плату – 22 067,7 тис. грн.(72%), 

стипендію учням –  3 462,3 грн.( 11 %),  витрати на комунальні послуги –

4 069,1 тис. грн.(13%), харчування та виплати дітям-сиротам – 617,2 тис. 

грн.(2%), витрати на послуги (крім комунальних) - 42,0 тис. грн (0,8%),  

укріплення МТБ – 353,9 (1,2%).  

Витрати спеціального фонду бюджету за звітний період становлять – 5335,8 

тис. грн., в тому числі на заробітну плату – 854,7 тис. грн.( 16%), стипендія – 

537,0тис.грн. (10%), укріплення МТБ – 3406,7 тис. грн.( 64%), господарські 

витрати – 381,0  тис. грн.( 7 %), витрати на комунальні послуги –  50,6 тис. 

грн.(1%), харчування учнів – 105,8 тис. грн.(2%). 

 

Керуючись Законом України «Про благодійництво та благодійні організації», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 року № 1222 « 

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і 

пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та 

фізичного виховання для потреб їх фінансування», листом МОН від 15.04.11 

№ 1/9-289 « Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних 

та спонсорських внесків» на розвиток матеріально-технічної бази ліцею за 

звітний період було залучено  561,3 тис. грн, з них витрачено: 

- на учнівський гуртожиток (46,1 тис. грн), 

- бензокосарка (4,1 тис. грн), 

- на їдальню (4,2 тис. грн. ), 

- 5584 літрів бензину (199,3 тис. грн) , 

- 7702 літрів дизельного пального (287,2 тис. грн), 

 - 385 кг. дизельного масла(20,4тис. грн). 

 ПММ витрачені для забезпечення індивідуального навчання водіїв 

автотранспортних засобів та трактористів. 

У ліцеї кожного року проводилась інвентаризація матеріальних цінностей. З 

особами, відповідальними за зберігання матеріальних цінностей, укладені 

особисті угоди про матеріальну відповідальність. Облік та збереження 

основних засобів та матеріальних цінностей ведеться згідно наказу 

Головного управління  Державного казначейства України і Міністерства 

фінансів України від 05.10.2005 року № 184 “Про затвердження інструкції з 

інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу 

бюджетних установ”, а списання матеріальних цінностей проводиться 

відповідно до наказу Державного казначейства України і Міністерства 



фінансів України від 29.11.2010 року № 447 “Про затвердження Типової 

інструкції про порядок списання майна  бюджетних установ ”. 

           Проведена інвентаризація нерухомого майна державної форми 

власності, що перебуває на балансі ліцею , інформацію внесено до Єдиного 

реєстру об’єктів державної власності. 

  

 

 

 

 

 

 


