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за роботу протягом 2020-2021 навчального року 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року 

№48 «Про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та 

громадськістю», я звітую перед трудовим колективом за проведену роботу в 

2020-2021 навчальному році. 

На сьогоднішній день нашій державі потрібні висококваліфіковані, 

конкурентоспроможні фахівці робітничих професій. Наш колектив наполегливо 

працює над підготовкою кваліфікованих робітників для сільського 

господарства, автомобільного транспорту, сфери обслуговування та 

громадського харчування. За останні роки існування навчального закладу 

помітно покращуються умови здобуття якісної освіти: поступово зміцнюється 

навчально-матеріальної база, впроваджуються нові педагогічні технології, 

відбуваються якісні зміни у складі педагогічних кадрів, формуються духовні 

орієнтири учнівської молоді. 

Вся моя робота, як директора ДНЗ «Уманський професійний аграрний 

ліцей», протягом 2020-2021 навчального року спрямовувалась на: 

 виконання плану набору регіонального замовлення здобувачів 

освіти; 

 зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази ліцею; 

 збереження трудового колективу, підвищення кваліфікації та 

професійної майстерності майстрів виробничого навчання та 

викладачів; 

 підвищення якості підготовки робітничих кадрів; 

 поліпшення фінансово – економічного стану ліцею; 

 покращення благоустрою в навчальному закладі та в гуртожитку. 



Протягом звітного періоду навчальний заклад працював згідно статуту, 

робота колективу регламентувалася колективним договором. Порушень умов 

названих вище документів в минулому році не було, умови праці, відповідно до 

вимог нормативних актів, а також додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством про працю, не порушувались. 

В цьому навчальному році в ліцеї налічувалось 25 навчальних груп, в яких 

освоювали професії 581 здобувач освіти за професіями: 

На базі 11 класів 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних 

засобів категорії «С1»; 

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

«А1», «А2», слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій 

автотранспортних засобів категорії «С»; 

Кухар, бармен; 

Кухар, кондитер; 

Перукар (перукар – модельєр) 

На базі 9 класів 

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

«А1», «А2», слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій 

автотранспортних засобів категорії «С»; 

Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії 

«А1», «А2», електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

водій автотранспортних засобів категорії «С1»; 

Кухар, бармен; 

Кухар, офіціант, бармен; 

Перукар (перукар – модельєр), манікюрник 

Як керівник навчального закладу, я постійно працюю над забезпеченням 

моніторингу та прогнозуванням потреб ринку праці регіону у робітничих 

кадрах з метою формування контингенту учнів. План набору учнів в 2020-2021 

навчальному році ми виконали на 100%. Це вже третій рік поспіль ми 

виконуємо регіональне замовлення на 100%. 



На даний час ми працюємо над виконанням плану набору на новий 2021-

2022 навчальний рік. Яким буде результат роботи поки що говорити зарано. 

На сьогоднішній день ліцей в повній мірі забезпечений кваліфікованими 

педагогічними кадрами, що в свою чергу сприяє висококваліфікованій 

підготовці спеціалістів, організовуємо роботу з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що сприяє росту їх фахового рівня. 

Для повноцінного функціонування навчального закладу в звітному періоді 

залучалися позабюджетні надходження. За рахунок цих коштів, по мірі 

можливості, проводилась робота по зміцненню матеріально-технічної бази 

навчальних кабінетів, лабораторій та гуртожитка. 

 

Надходження коштів на розрахункові рахунки ліцею в розрізі фондів 

Надходження від: Сума, грн. 

Загальний фонд 17 778 728 

Благодійна допомога 783 914 

Спеціальний фонд, в т.ч.: 1 648 082 

Платне навчання (контрактна основа 183500,00 грн.) 

та курси (953000,00грн) 
1 136 500 

Реалізація зернових 196 305 

Виробнича практика 167 291 

Оренда ЗАТ Київстар 60 748 

За проживання в гуртожитку 42 774 

Металобрухт 31 929 

Оренда ПП Кузьменко Ю.М. 5 431 

Реалізація меду 4 032 

Обладнання (продаж) 2 693 

Утилізація (комп’ютерна техніка) 378 

 

Видатки по ліцею в розрізі 

Видатки 
Спеціальний 

фонд 
Загальний фонд Разом 

ВСЬОГО: 1 215 690 17 778 728 18 994 418 

Заробітна плата 138 832 10 542 952 10 681 784 

Нарахування на 

заробітну плату (ЄСВ) 
28 459 2 125 336 2 153 795 

Медикаменти  11 360 11 360 

Продукти харчування  328 564 328 564 

 



Видатки 
Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 
Разом 

Комунальні послуги: 135 021 4 385 106 4 520 128 

Водопостачання та 

водовідведення 
8 975 62 635 71 611 

Електроенергія 104 607 408 226 512 834 

Газ 21 439 871 075 892 514 

Вугілля  260 417 260 417 

Стипендія та виплати при 

випуску сиротам 
 2 782 752 2 782 752 

 

КУРСОВА ПІДГОТОВКА В ЛІЦЕЇ 

Рік 

випуску 

Кількість слухачів (підвищення кваліфікації), які 

підвищували кваліфікацію за професію „Тракторист-

машиніст с/г виробництва“ 

2020 405 

2021 
259 + 105 (навчаються до 30.06.21) 

(станом на 21.05.21) 

2020-2021 н.р. Кат «В» - 90 осіб 

Станом на 1.11.2020 – 536+44к = 580 учнів 

На 01.04.2021 – 411+33к = 444 учнів 

 

За звітний період навчальний заклад має певні досягнення і успіхи в 

навчально-виховному процесі, що є результатом кропіткої роботи всього 

педагогічного колективу. 

Здобувачі освіти та педагогічні працівники ліцею протягом навчального 

року брали активну участь в усіх обласних та Всеукраїнських конкурсах: 

знавців української мови ім. П.Яцика та Т.Г. Шевченка, олімпіадах по 

загальноосвітніх предметах.  

Здобувач освіти нашого ліцею Леонід Рижій (група № 36) став 

переможцем обласного фестивалю-конкурсу «Народ мій є, народ мій завжди 

буде!» виконавши пісні «Я України син» (Павла Мережука) та «Я люблю 

Україну свою» (Анатолія Матвійчука). За підсумками проведення онлайн-

фестивалю патріотичної пісні «#ПАМ’ЯТЬ ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ» у номінації 

«Патріотична пісня» – нагороджено Леоніда Рижія за виконання пісні 

«Материнська доля».  



У обласному конкурсі «Викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки»: дипломом І ступеня нагороджено Натальченко Катерину 

Михайлівну, викладача спеціальних предметів. 

За участь в обласному конкурсі на кращий дидактичний засіб навчання, 

виготовлений здобувачами освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. у номінації «Лабораторно-демонстраційний прилад» нагороджені за II 

місце – Іван Заремба, Володимир Нестеренко. Під керівництвом Івана 

Миколайовича Кириченка, майстра виробничого навчання, створили діючу 

модель «Гідравлічна система трактора». 

У обласному конкурсі-огляду «Бібліотека – інформаційний простір 

сучасного закладу освіти» серед бібліотекарів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. За результатами у номінації «Бібліотека 

ЗП(ПТ)О – сучасний інформаційно-читацький простір» обрано бібліотеку 

нашого закладу освіти. Бібліотекар Галасун Ірина Євгеніївна. 

За результатами обласної виставки педагогічних технологій 

«Профтехосвіта Черкащини – 2021»: нагороджено дипломом Управління освіти 

і науки Черкаської обласної державної адміністрації Ірину Григорівну 

Мельник, викладача спеціальних предметів; нагороджено дипломом 

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації за 

кращу виставкову експозицію закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти Черкащини; отримали сертифікати про те, що їхні матеріали визнані 

кращими та внесені у «Каталог кращих робіт обласної виставки педагогічних 

технологій «Профтехосвіта Черкащини – 2021»: Сергій Миколайович 

Вальчевський, старший майстер; Надія Андріївна Свиридюк, викладач 

природничих предметів; Тетяна Володимирівна Старовойтова, викладач історії. 

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

кваліфікованих фахівців, плідну педагогічну діяльність та з нагоди Дня 

працівників освіти педагоги Старовойтова Тетяна Володимирівна і Шинкарук 

Петро Степанович отримали ПОЧЕСНІ ГРАМОТИ від Управління освіти і 

науки Черкаської обласної державної адміністрації. 



Колектив ліцею отримав ПОДЯКУ від міського голови Уманської міської 

ради з нагоди Дня професійної освіти та Дня міста. 

За участь у VІ Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття» 

викладача історії Тетяна Володимирівна Старовойтова, нагороджена Грамотою 

Черкаського обласного Центр туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради.  

У Всеукраїнському методичному марафоні «STEM: Інноваційні 

можливості реформування системи освіти у ЗП(ПТ)О» Елеонора Євгеніївна 

Драчук презентувала свій досвід впровадження інноваційного мобільного 

навчання на уроках іноземної мови: 

У Регіональному науково-практичному семінарі на тему: «Розвиток 

науково-методичної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у 

сучасних умовах» взяла участь Людмила Дмитрівна Швець, яка була 

нагороджена сертифікатом. 

За підтримки Європейського фонду освіти, Міністерства освіти і науки 

України спільно з Європейським фондом освіти та Міністерства цифрової 

трансформації України, наш заклад освіти брав участь у впровадженні проєкту 

SELFIE у закладах професійної (професійно-технічної) освіти! 

У нашому закладі реалізувався проєкт «Бібліотека закладу освіти – 

відкритий простір медіаграмотності», реалізація якого стала можливою завдяки 

Академії української преси у партнерстві з Міжнародною неурядовою 

організацією Internews, у співпраці з Навчально-методичним центром 

професійно-технічної освіти у Черкаській області. 

За перемогу в конкурсі «ДОНОРСТВО – ЦЕ КРУТО!», проведеного 

Черкаським обласним центром служби крові спільно з Управлінням освіти і 

науки Черкаської обласної державної адміністрації, учениць нагороджено 

цінними подарунками: за І місце – Химишинець Анну, за ІІІ місце – 

Капелюшну Вікторію  



У 2020-2021навчальному році була проведена велика робота по підготовці 

та проведенню атестаційної експертизи з професії «Бармен», яка успішно 

перебуває на завершальному етапі. 

Виховна робота протягом навчального року була спрямована на поєднання 

навчання з національно-патріотичним вихованням, впровадженням принципів 

загальнолюдської моралі і духовності, розвитком творчих здібностей, талантів 

та забезпеченням соціального захисту учнів. Щотижня в ліцеї проводились 

тематичні лінійки, виховні години, різної форми виховні заходи та свята, 

наради педпрацівників з проблем виховання молоді та профілактичні співбесіди 

з учнями та їх батьками. Важливим аспектом формування національної 

свідомості та патріотичного виховання здобувачів освіти є зустрічі з колишніми 

випускниками, які боролись за державний суверенітет України в зоні АТО, 

воїнами-афганцями та учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. 

В 2020-2021 навчальному році в ліцеї успішно пройшов опалювальний 

сезон. На сьогоднішній день також проведено ремонт котельні та всіх 

опалювальних пристроїв і установок. Таким чином опалювальна система 

закладу освіти буде повністю готова до нового опалювального сезону. 

Всі учні ліцею забезпечувались гарячим харчуванням, медичним 

обслуговуванням, проживанням в добротному гуртожитку, умови проживання в 

якому нічим не відрізняються від домашніх. 

Зроблено капітальний ремонт їдальні ліцею, також замінені вікна у 

спортивній залі. Один навчальний кабінет оснащено 10 комп`ютерами. 

Замінено запчастини на сільськогосподарській техніці для якіснішого 

проведення виробничого навчання здобувачів освіти та індивідуального 

водіння тракторів. 

Протягом навчального року приділялась допомога та підтримка 

здобувачам освіти пільгових категорій: дітям-сиротам та дітям позбавлених 

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, 

дітям-інвалідам та дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Також 

практикувалось моральне та матеріальне заохочення здобувачів освіти за певні 

досягнення в навчанні у формі грошових винагород та подарунків. Протягом 



2020-2021 навчального року в ліцеї навчалось 10 здобувачів освіти із числа 

дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків та 17 здобувачів 

освіти, які знаходяться під опікою. Для них в ліцеї створені всі необхідні умови 

для навчання, проживання в гуртожитку та виховання. Проведено всі виплати 

згідно діючого законодавства (стипендія, харчування, кошти на придбання 

одягу та взуття, навчальної літератури). 

В 2020-2021 навчальному році, в зв’язку з епідемією коронавірусу СОVID-

19, були періоди, коли колектив ліцею успішно працював в умовах карантину. 

Проводилось дистанційне навчання та організовувалась виховна робота з 

здобувачами освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних 

технологій. Завдяки злагодженій роботі всіх працівників навчального закладу, 

2020-2021 навчальний рік буде вчасно і успішно завершено. 

На закінчення хочу зазначити, що інформація даного звіту містить у собі ті 

напрямки, які адміністрація ліцею вважає пріоритетними в своїй роботі і буде 

підтримувати тенденцію їх росту з метою надання якісної кваліфікованої освіти 

в навчальному закладі. Головним завданням на наступний 2021-2022 

навчальний рік є, перш за все, виконання плану регіонального замовлення на 

підготовку робітничих кадрів, підвищення якості їх підготовки, покращення 

навчально-виховного процесу, зміцнення та розширення матеріально-технічної 

бази та господарської діяльності закладу освіти і наш колектив цілком 

спроможний вирішувати всі ті питання, завдання та плани на майбутнє. 


