
Звіт директора 

Квасилівського професійного ліцею 

Олександра САВЧУКА
за  результатами  роботи

2020-2021 навчальний рік  



Формування контингенту та 
організація професійної 

підготовки здобувачів освіти



Професії, за якими здійснювалась професійна 
підготовка учнів у 2021-2021 н.р.

№ 
з/п

Назва професії (спеціальність) Кількість 
учнів

1 електрогазозварник; рихтувальник кузовів 71

2 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 147

3 кухар; кондитер 108

4 кухар; тістороб 56

5 майстер ресторанного обслуговування; кухар 
(на базі ПСО)

39

6 електрогазозварник; рихтувальник кузовів
 (на базі ПСО)

51

Всього: 472

         Квасилівський професійний ліцей здійснює свою  діяльність згідно 
     ліцензії та згідно наказу Міністерства освіти і науки України  

від 15.07.2014 року (серія АЕ № 527937)



Кількість учнів, які отримували професійну підготовку 
упродовж 2020-2021 н.р.

Професійну підготовку отримували 472 учнів:

на основі базової середньої освіти – 382 учні

на основі повної середньої освіти – 90 учнів



Кількість здобувачів освіти, прийнятих на 
навчання у 2020-2021 н.р.

№ 
з/п

Назва професії 
(спеціальність)

Кількість 
учнів

1 електрогазозварник; рихтувальник кузовів 26

2 слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 
рихтувальник кузовів

52

3 кухар; кондитер 30

4 кухар; тістороб 30

5 Майстер ресторанного обслуговування; кухар 
(11 кл.)

24

6 електрогазозварник; рихтувальник кузовів (11 кл.) 29

Всього: 191



Кількість випускників у 2021 році 
становить 172 кваліфікованих робітника



Упродовж 2020-2021 навчального року
за власним бажанням 

(зміна місця проживання) 
відраховано 17 здобувачів освіти



Заходи щодо попередження правопорушень
 і злочинів

             створений штаб профілактики
             співпраця з КМСД РВ УМВС 
             співпраця із соціальними службами

   Загальноліцейні заходи щодо профілактики 
правопорушень і злочинів:

здійснюється контроль запізнення та відсутності учнів на уроках
питання поведінки учнів розглядаються на засіданнях батьківських зборів 
та педагогічної ради
щотижня проводяться збори учнівського самоврядування
щотижня проводяться години класного керівника
організовані засідання правового лекторію
з “важкими” учнями постійно працює практичний психолог ліцею та ін.

За період 2020-2021 навчального року учнями ліцею 

злочинів та правопорушень не скоєно 



В рамках проведення 
превентивного виховання учнівської молоді

- зустрічі з представниками поліції
- проведення інформаційних лекторій, зокрема  на тему  

«Психоактивні речовини: ілюзія безпеки»
- засідання штабу профілактики правопорушень



Комісія з питань спортивної та культмасової роботи

Комісія з питань організації побуту

Комісія з питань соціального захисту

Прес-центр

Школа становлення лідера

Волонтерський загін

Комісія з питань дисципліни та порядку

Комісія з питань навчання та професійної підготовки

Організація роботи учнівського самоврядування

Секретар

2 заступник

1 заступник

Президент



Проведення занять зі здобувачами 
освіти, віднесеними

 до спеціальних медичних груп

         Кількість оплачуваних спортивних секцій – 1
(керівник спортивного гуртка -  майстер спорту Ошманін І.М.)

Дні тижня та час проведення занять

Понеділок
(15.00 – 15.45)

Вівторок
(15.00 – 15.45)

Четвер
(15.00 – 15.45)

П'ятниця
(15.00 – 15.45)

І група ІІ група І група  ІІ група



Прийоми та методи заохочення учнів до 
занять фізичною культурою

Внутрішньоліцейні спортивні заходи

• Організовані спортивні гуртки з волейболу,   
баскетболу, міні-футболу та настільного 
тенісу

• Проводяться бесіди на теми: “Здоров’я 
підлітка”, “Фізична культура – фундамент 
здоров’я учня” тощо

• Цікаві зустрічі з майстрами спорту, 
відвідування відкритих тренувань

•   Різноманітні змагання, туристичні походи

• міні-футбол, баскетбол, волейбол, гирьовий 
спорт, армспорт, настільний теніс, шахи, 
загальна фізична підготовка, кросова 
підготовка  - 10 видів

• спартакіади  та змагання, присвячені 
державним видатним датам 



Рівень професійної 
підготовки здобувачів 

освіти





«Ми чуємо тебе, Кобзаре»
 

«День української мови»

«Шевченко і сучасність»

«Тарас Шевченко– 
художник слова і пензля»

«Андріївські вечорниці»

Позаурочна діяльність  
тематичні виховні заходи



Позаурочна діяльність
  ліцейні конкурси

конкурс гуморесок 
«Поліські пересмішники»

конкурс робіт фотоаматорів 
«Моя Україно!»

конкурс краси та грації 
«Міс ліцей»

конкурс талантів  
«Ми шукаємо таланти»



Позаурочна діяльність
              заходи учнівського

              самоврядування



Позаурочна діяльність
спортивні заходи



Конкурси фахової майстерності 

Практичні змагання – запорука 
підготовки успішного фахівця



Всеукраїнський конкурс професійної 
майстерності «WORLDSKILLS UKRAINЕ» за 

компетенцією “Зварювальні роботи” 
фінальний етап  м. Запоріжжя

 представник Квасилівського професійного ліцею 
Костянтин Лущевич, захищав честь Рівненщини



Обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
фахової майстерності серед здобувачів 

професійної (професійно - технічної) освіти за 
професією "Електрогазозварник"

Переможець – Михайло ПРУШЕК

         Наставник – Сергій КОЦЮК



“Міс ПРОФТЕХОСВІТЯНОЧКА 2021”
ІІ етап конкурсу краси

Анна ГАВЛІТІНА – ІІ Віце-Міс



Працевлаштування 
випускників



Основні партнери та роботодавці:

• ВАТ «Рівнепасвантажтранс»

• ТзОВ «Укрпрофігруп» 

• Квасилівська меблева фабрика «Морган Феніче»

• Квасилівський ливарно-механічний завод

•  ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент» 

• ТзОВ «Енерго-Еко-Консалтинг»

• ПП «Віннер Форд Рівне» 

• ППНВ «Продекологія»

•  ТзОВ «Стимул-ЛТД»

• МПзО «Квант»

• БМУ-10  м.Рівне



Кількість випускників у 2021 році становить 
172 кваліфікованих робітника



Навчально-практичні центри

 Квасилівського 
професійного ліцею



Напрямки діяльності 
навчально-практичних центрів

• Стажування педагогічних працівників системи 
професійної (професійно-технічної ) освіти 

• Проведення окремих  майстер-класів

• Проведення обласних методичних секцій

• Навчання незайнятого населення

• Практична підготовка учнів навчального закладу

• Популяризація робітничих професій



Діяльність 
навчально-практичного центру
«слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 





Діяльність 
навчально-практичного центру

«сучасних зварювальних технологій» 
Стажування педагогічних працівників 

системи ПТО України 11 осіб



Фінансово-господарська  
діяльність

 



Фінансово-господарська діяльність

 фінансове забезпечення поточної 
           виробничо-господарської діяльності

 пошук резервів збільшення доходів
 виконання фінансових зобов'язань
 контроль за ефективним, цільовим розподілом та 

            використанням фінансових 
ресурсів



Основні фінансові видатки

• Фонд оплати праці по освітній субвенції  1 567 016,52 грн.

• Фонд оплати праці по міському бюджету  4 942 295,06 грн.

з них:

• Стипендія 2 390 184,54 грн.

• Комунальні послуги 1 179 683,41 грн.

• Сиротам (компенсація за харчування, матеріальна допомога 
при працевлаштуванні) 415 903,50 грн.



Власні фінансові надходження 
упродовж 2020-2021 н.р.

Всього надійшло коштів до  спеціального 

фонду  навчального закладу 488 677, 47 грн. 
в тому числі:

•надання освітніх послуг (центри)                       19800,00 грн. 

•виробнича практика та діяльність                     450 418,53 грн.

•оренда                                                                              28 848,94 грн.



Якісний склад 
педагогічних працівників



Педагогічні працівники

Професійну та 
загальноосвітню підготовку 

здійснюють 
67 педагогічних 
працівників

Викладачі, вихователі
методисти, практичний 
психолог - кваліфікаційний 
рівень:
Вища категорія  – 13 чол.
І категорія           – 2 чол.
ІІ категорія          – 5 чол.
Спеціаліст          – 12 чол. 

Викладачі, вихователі
методисти, практичний 
психолог - кваліфікаційний 
рівень:
Вища категорія  – 13 чол.
І категорія           – 2 чол.
ІІ категорія          – 5 чол.
Спеціаліст          – 12 чол. 

Присвоєні педагогічні 
звання:
«Викладач-методист»   – 1 чол.
«Старший викладач»    – 6 чол.
Звання «Відмінник освіти 
України»                         –  2 чол.
Майстер І категорії        –  3 чол.
Майстер ІІ категорії       –  1 чол.

Присвоєні педагогічні 
звання:
«Викладач-методист»   – 1 чол.
«Старший викладач»    – 6 чол.
Звання «Відмінник освіти 
України»                         –  2 чол.
Майстер І категорії        –  3 чол.
Майстер ІІ категорії       –  1 чол.

Майстри виробничого 
навчання,
керівники гуртків -
кваліфікаційний рівень:
14 тарифний розряд  – 9 чол.
13 тарифний розряд  – 5 чол. 
12 тарифний розряд  – 5 чол.
11 тарифний розряд  – 3 чол.

Майстри виробничого 
навчання,
керівники гуртків -
кваліфікаційний рівень:
14 тарифний розряд  – 9 чол.
13 тарифний розряд  – 5 чол. 
12 тарифний розряд  – 5 чол.
11 тарифний розряд  – 3 чол.



Педагогічні працівники

Кількість педпрацівників пенсійного віку     (у відсотках)                            – 3 (4%)

Кількість педпрацівників, які були звільнені з роботи у навчальному році   – 4 

Кількість педпрацівників, які були прийняті на роботу у навчальному році – 

4



Засідання 
методичних 

комісій

Школа 
молодого педагога,

Майстер-клас

Семінари-
практикуми

Педагогічні 
читання

Взаємовідвідування 
уроків

Самоосвіта 

Курси підвищення 
кваліфікації

Обласні методичні секції

Школа педагогічної майстерності



Комплексно-методичне 
забезпечення 

освітнього процесу



Забезпеченість підручниками 
загальноосвітніх предметів – 100 %



Забезпеченість підручниками 
професійно-теоретичної 

підготовки – 97 % 



Крет Дмитро Федорович 
інженер з охорони праці    Кабінет з охорони праці 

Охорона праці



Робота по дотриманню правил 
техніки безпеки та охорони праці



Перспективний план
на 2021-2022 н.р.



 
Відкриття у 2021 році

 Навчально-практичного центру
«Сучасні транспортні технології» 

 за рахунок коштів  державного бюджету, 
на який  заплановано 2 380, 00 тис. грн.

 

За допомогою новінього устаткування в НПЦ буде 
створено найкращі умови для професійного навчання 

учнів та  інших учасників навчального процесу!



Результат - формування  
успішного професіонала, 
що прагне самореалізації, 
професійного розвитку та
кар’єрного росту в умовах 
регіонального ринку праці

Відкриття у 2021 році
навчальних СТЕМ-кабінетів

на  загальну вартість 2 млн. 321 тис. грн.



Бажаю усім  доброго здоров’я!!!
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