
Державний навчальний заклад «Радивилівський професійний ліцей» є 
закладом професійної освіти другого рівня атестації, забезпечує права 
громадян на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів та 
здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки у 
кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників. 

До складу матеріально-технічної бази входить 22 окремих будівлі і 
споруди. У них розміщено 30 навчальних кабінетів загальною площею 
1 822,5 м2  на 900 учнівських місць; 21 навчально-виробнича майстерня –  
2 113,8 м2  на 252 учнівських місця; пункт технічного обслуговування 
автотракторної техніки – 247,7 м2; майданчики для початкового навчання 
водінню транспортними засобами – 4190 м2; учнівський гуртожиток на          
320 місць площею 4 095 м2; інші будівлі, споруди, приміщення.  

Навчальний заклад атестований Державною атестаційною комісією у 
2016 р., протокол № 123, Свідоцтво про атестацію РД № 040961. 

Первинна професійна підготовка кваліфікованих робітників 
здійснюється відповідно до ліцензії АЕ № 527028 від 01.09.2014 у межах 
ліцензованого обсягу за професіями: 
№ 

з/п 

Код за 

Державним 

класифікатором 

України 

Назва професії Види підготовки 
Ліцензований 

обсяг 

1 7122 
7133 
7232 

Муляр 
Штукатур 
Лицювальник-плиточник 

Професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 
підготовка 

60 

2 7124 
7129 

Столяр будівельний 
Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій 

Первинна 
професійна 
підготовка 

60 

3 8331 
 
 

7233 
 

8322 

Тракторист-машиніст сільського 
сподарського виробництва 
(категорія “А1”, “А2”,  “В1”) 
Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування 
Водій автотранспортних засобів 
категорії “В”,  “С1” 

Первинна 
професійна 
підготовка 

60 

4 5122 
7412 

Кухар 
Кондитер 

Первинна 
професійна 
підготовка 

60 

5 4121 
 

4112 

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних 
Оператор комп’ютерного набору 

Професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 
підготовка 

60 

6 7231 
8322 

Слюсар з ремонту автомобілів 
Водій автотранспортних засобів 
категорії “В”,  “С1” 

Професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 

60 



підготовка 

7 7133 
7129 

Штукатур 
Монтажник систем утеплення 
будівель 

Курсове 
професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 
підготовка 

30 

8 7245 Монтер кабельного виробництва  Первинна  
професійна 
підготовка 

30 

9 7122 
7133 

 

Муляр 
Штукатур 
 

Професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 
підготовка 

30 

10 7436 Швачка Професійно-
технічне навчання, 
первинна 
професійна 
підготовка 

45 

Для кожної професії розроблені навчальні плани, погоджені з 
роботодавцями. З підприємствами і організаціями укладені договори про 
надання робочих місць для проходження учнями виробничої практики. 

Кваліфіковані робітники готуються для потреб будівельної галузі, 
сільського господарства, транспортної галузі, громадського харчування, 
сфери обслуговування на основі угод з юридичними особами та приватними 
підприємцями регіону.  

Відсоток працевлаштування випускників становить 88-91 %. Майже          
14 % випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах. 

Фінансування ліцею здійснюється з обласного та державного бюджетів. 
Додатковими джерелами формування бюджету є кошти від виробничої 
практики учнів, надання послуг населенню, добровільні внески від 
юридичних і фізичних осіб. 

Бюджет загального фонду навчального закладу на 2018 та 2019 роки, 
станом на 01.06.2019 (грн.) 

№ з/п Назва статті 2018 2019 

1 Оплата праці 9 143 100,00 4 099 839,00 
2 Нарахування на заробітну плату 2 029 250,00 905 760,00 
3 Медикаменти -- -- 
4 Предмети, матеріали, обладнання, 

інвентар 
60 100,00 40 655,00 

5 Продукти харчування 275 400,00 109 868,00 
6 Оплата послуг 22 600,00 9 613,00 
7 Видатки на відрядження -- -- 
8 Оплата електроенергії 340 700,00 169 557,00 
9 Оплата природного газу 16 400,00 4 356 
10 Оплата інших енергоносіїв 988 000,00 546 943,00 



11 Стипендія 3 025 700,00 1 178 423,00 
12 Інші поточні трансфери населенню 105 600,00  11 526,00 
13 Інші поточні видатки -- -- 

Разом: 16 006 850,00 7 076 540,00  

 
Надходження та видатки спеціального фонду, станом на 01.06.2019 

(грн.) 

№ з/п Назва  2018 2019 

1 Надійшло коштів, отриманих, як плата за 
послуги 

370 525,00 379 070,00 

2 Надійшло коштів, отриманих за іншими 
джерелами власних надходжень 

440 335,00 78 643,00 

3 Інші надходження спеціального фонду 570 154,00 -- 
 Разом: 1 381 014,00 457 713,00 
4 Використано коштів, отриманих, як плата 

за послуги 
365 982,00 329 546,00 

5 Використано коштів, отриманих за 
іншими джерелами власних надходжень 

440 335,00 76 943,00 

6 Використано інших надходжень 
спеціального фонду 

570 154,00 -- 

Разом: 1 376 471,00 406 489,00 

 
Професійний ліцей використовує доходи, отримані від виробничої 

практики учнів,надання послуг, благодійних внесків від фізичних і 
юридичних осі. Фінансування здійснюється в межах виділених лімітів. 

Кошти витрачались на заробітну плату та стипендії, придбання товарів 
та послуг, капітальний та поточний ремонти, придбання будівельних 
матеріалів, обладнання, інвентарю, ремонту автотракторної техніки, 
покращення умов навчання, виховання, відпочинку та облаштування побуту 
учнів. 

Прийом та випуск за державним, регіональним замовленням 
№ 
з/п 

Напрям економічної діяльності Прийом, 2018 Випуск, 2019 

1 Будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні 
роботи 

64/26 74 

2 Загальні професії для всіх галузей економіки 29 19 
3 Сільське господарство 30 30 
4 Автомобільний транспорт 26 24 
5 Громадське харчування 30 30 
6 Швейне виробництво 8 5 

Разом: 187 182 

 
Соціально незахищені учні 

№ 
з/п 

Категорія учнів Прийом, 2018 Випуск, 2019 

1 Дітей-сиріт 8 3 
2 Напівсиріт 15 9 
3 З розумовими та фізичними вадами 16 9 
4 З неповних сімей 8 13 



5 З неблагополучних сімей 41 23 
6 З малозабезпечених сімей 10 3 
7 Постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС 2 1 

Разом: 100 61 

 
Працевлаштування випускників у розрізі професій у % 

Професія  
2018 

2019, 
прогнозовано 

Тракторист-машиніст с/г виробництва. Слюсар з 
ремонту с/г машин та устаткування. Водій 
автотранспортних засобів  

89,7 92,3 

Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник 88,5 89,2 

Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій 

84,6 85,1 

Обліковець. Оператор комп’ютерного набору 81,5 83,4 

Кухар. Кондитер 100 100 

Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних 
засобів 

84,0 92,3 

Штукатур. Монтажник систем утеплення будівель 81,8 87,1 

Муляр. Штукатур (спецгрупа) 33,3 100 

Швачка  (спецгрупа) 40,0 100 

Разом: 76,0 92,1 

 
Постійно проводяться дослідження і вивчення ринку праці з метою 

визначення попиту робітничих професій, організовуються різного роду 
рекламні заходи. Тісна взаємодія з центром зайнятості, відділами освіти.  

Здійснюються спільні виїзди з працівниками центру зайнятості по 
селах регіону, де проводиться популяризація професій різних напрямків, 
майстер-класи. 

За педагогічними працівниками закріплені загальноосвітні заклади 
регіону з метою профорієнтаційної та консультативної роботи. Учні беруть 
участь у спортивних змаганнях, концертах і інших заходах, які проводяться в 
місті і в районі. Публікуються рекламні оголошення в засобах масової 
інформації, довідниках, інтернетсайтах. Поширюються запрошення серед 
випускників шкіл. Проводяться екскурсії для наших учнів на підприємства, у 
заклади вищої освіти (завод ЕКУ, університет м. Київ, коледж м. Львів). Це 
профорієнтаційні заходи, які показують зв’язок ліцею з ними. Обладнано 
окремо куточок професійної кар’єри.  

Із залученням учнів шкіл регіону проведено День відкритих дверей у 
три етапи (І етап – 07.03.2019 – свято краси та жіночності «Міс профліцею 
2019»;  ІІ етап – 29.03.2019 – «Ярмарка професій»; ІІІ етап – 01.05.2019 – 
інтелектуально-розважальне шоу «КВК – світ професій»). Також в рамках 
Дня відкритих дверей проводились спортивні змагання, екскурсії, виставки-
продажі, конкурси професійної майстерності. Кожного разу показувались 
навчальні кабінети, майстерні, лабораторії, техніка і обладнання. 

Психолог, соціальний працівник проводять анкетування учнів першого 
року навчання, випускників з метою отримання інформації про мотиви 



вибору професії, задоволеність учнів умовами навчання, рівнем професійної 
підготовки, якістю забезпечення роботодавцями робочих місць під час 
проходження виробничої практики, про наміри у працевлаштуванні після 
закінчення ліцею. 

Педагогічні працівники використовують передовий досвід інших 
професійно-технічних навчальних закладів, постійно працюють над 
вдосконаленням навчально-матеріальної бази кабінетів, майстерень, 
лабораторій. 

Навчальний процес в ліцеї забезпечують 63 педагогічних працівники, з 
них: викладачів – 24, майстрів виробничого навчання – 23, вихователів – 4,             
методист – 1, практичний психолог – 1, педагог соціальний – 1 керівників 
гуртків – 2. 

Серед них мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 
категорії» – 17 чол., «Спеціаліст І категорії» – 3 чол., «Спеціаліст ІІ 
категорії» –  4 чол., педагогічне звання «Старший викладач» – 4 чол., 
«Майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 1чол., «Майстер виробничого 
навчання І категорії» – 11чол. 

Колектив ліцею продовжував працювати над зміцненням навчально-
матеріальної бази закладу освіти. 

Створено та переобладнано три навчальні кабінети і клас для 
автотренажера. 

Виконано ремонтно-оздоблювальні роботи коридору будівлі 
виробничих майстерень і лабораторій, коридору третього поверху, двох 
кімнат самопідготовки, душової, частини даху учнівського гуртожитку. 
Всього на суму 220,7 тис. грн. 

Укладено 335 м2 бруківки, облаштовано частину зовнішньої огорожі, 
встановлено 40 погонних метрів бордюрів і 5 захисних бетонних тумб. 
Всього на  суму 93,7 тис. грн. 

На завершальному етапі створення малої актової зали в учнівському 
гуртожитку, закінчення ремонтно-оздоблювальних робіт кімнати 
самопідготовки, утеплення двох житлових кімнат в учнівському гуртожитку. 
Вартість робіт 46,7 тис. грн.  

Види робіт: бетонування, цегляна кладка, в’язання арматури 
штукатурки (звичайні і декоративні), опоряджувальні, укладання плитки, 
столярні (дверні, віконні блоки, меблі із ДСП), покрівельні, укладка 
бордюрів, малярні та інші. 

Виготовлено столярних виробів на суму 38,4 тис. грн. Витрачено 
коштів на придбання обладнання і матеріалів на суму 131,3 тис. грн. 
Проведено ремонт сільськогосподарської техніки і автомобілів на суму 8,6 
тис. грн. 

Встановлено окремі прилади, запірну арматуру, обладнання з 
енергозберігаючих технологій котельного господарства. Проведено 
вибірковий ремонт внутрішньої і зовнішньої теплотрас, водопроводу. В 
центральному колодязі замінено кінцевики труб тепломережі і запірну 
арматуру. Вартість робіт становить 57,4 тис. грн. 



Надаються послуги фізичним та юридичним особам з виготовлення 
офісних меблів, виконання ремонтно-оздоблювальних робіт, послуги 
автотракторною технікою. 

Продовжуються роботи по влаштуванню системи водовідведення. 
Роботи мають закінчитися до опалювального сезону (870 тис. грн.) 

Робота з охорони праці проводиться згідно окремого плану і входить 
розділом в загальний план та колективний договір. Оновлені інструкції з 
охорони праці на всі посади та види робіт, які проводяться протягом року. 
Інструкції затверджені, зареєстровані, видані під розписку керівникам 
підрозділів та вивішені на видних місцях. 

Всі виробничі майстерні, лабораторії та відповідні кабінети обладнані 
медичними аптечками. 

Щорічно проводиться перевірка технологічного устаткування та лінії 
електропередач на заміри опору ізоляції освітлення та силової 
електромережі. 

Територія закладу освіти утримується в належному санітарно-
естетичному стані. 

За 2018-2019 навчальний рік випадків виробничого травматизму серед 
учнів і працівників не було. 

Відповідно до єдиного плану методичної роботи педагогічні 
працівники взяли участь у підготовці і проведенні педагогічних рад, 
методичних рад, інструктивно-методичних нарад, методичних комісій. Згідно 
планів проводилися навчання у школі професійної адаптації, професійної 
майстерності, семінару-практикуму з майстрами виробничого навчання, 
школи здоров’я, заняття психолого-педагогічного лекторію.  

Згідно Перспективного плану розвитку ліцею на 2018-2022 роки 
педагогічний колектив працює не тільки над оновленням матеріально-
технічної бази, а й створенням двох навчально-практичних центрів за 
професіями «Слюсар з ремонту колісних автомобілів» з приєднанням пункту 
технічного обслуговування автомобілів (мийка, рихтування, зварювання, 
пофарбування) і «Кухар» з приєднанням учнівської їдальні. 

При наявності коштів відбувається закупівля сучасних інформаційних 
засобів, використання електронних підручників, нових ІТ технологій, 
мультимедійних засобів навчання. Хочемо створити комп’ютерний 
читальний зал та фонд навчальної літератури на магнітних носіях. 
Розпочалась робота по створенню електронного розкладу. 

Продовжується оновлення матеріально-технічної бази за професією 
«Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» за рахунок придбання нового 
обладнання та інвентаря. 

З метою отримання більшої і конкретної інформації, оперативного 
вирішення питань запровадили проведення спільних засідань методичних 
комісій загальноосвітніх дисциплін із методичними комісіями відповідного 
професійного профілю. 

З метою підвищення рівня знань та інтересу до вивчення предметів 
викладачами проводились інтегровані уроки, уроки-дослідження, уроки-



зустрічі, вікторини, круглі столи, поетичні і виховні години, екологічні акції, 
виставки та фотозони, конкурси олімпіади та інше. 

Професійна підготовка учнів здійснюється для шести галузей за 8-ма 
інтегрованими професіями. З них із 6 професій (штукатур, лицювальник-
плиточник, слюсар з ремонту с/г машин і устаткування, тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва, кондитер, швачка) робочі плани 
розроблено на модульно-компетентісній основі. Навчання за даними 
професіями проводиться на І курсі. В 2019-2020 навчальному році 2 групи за 
професіями «Штукатур» і «Кондитер» будуть навчатися за дуальною 
формою навчання. 

Учні приймали участь в обласних конкурсах, у Всеукраїнських онлайн-
олімпіадах «На урок», «Олімпус. Осіння сесія», «Грінвіч», «Левеня», в 
написанні ХVІІІ Всеукраїнського диктанту всеукраїнської єдності.  
Викладачі – в обласному Інтернет-семінарі на тему: «Пошук ефективних 
форм, методів організації навчально-виробничого процесу, розробка, 
моделювання та реалізація освітніх технологій»; у Всеукраїнському 
поетичному конкурсі «Гайвороння»; в Міжнародному інтелектуальному 
конкурсі «50 слів»; у Всеукраїнських онлайн-проектах «На урок», 
«Всеосвіта» та опублікували свої авторські матеріали.  

В журналі «Профтехосвіта» ( № 7 (115), липень 2018) був 
опублікований бінарний урок із матеріалознавства та української мови на 
тему: «Штучні камені для облицювання» (Сеньчук В.А., Борисевич І.П.). 

В рамках підготовки до видання енциклопедії «Професійна освіта 
України: початок ХХІ століття» направлені авторські матеріали (підручники, 
посібники, навчально-методичні матеріали) викладачів Борисевич І.П., 
Зубкевич С.Б., Довбети О.Д., Марковича Ю.А. та Целюха І.Я. 

До друку у журнал «Профтехосвіта» передана методична розробка 
інтегрованого уроку «Я пізнаю глину у праці і мові» з предметів 
«Матеріалознавство» і «Українська мова» (викладач спецпредметів Сеньчук 
В.А., викладач української мови та літератури Борисевич І.П.). 

Загальна успішність по ліцею  становить 7,2 бала. Середній бал 
успішності з профтехциклу – 7,8, загальноосвітнього циклу – 6,6.                         
25 випускників є кандидатами на отримання диплома з відзнакою. 

Виховний процес здійснювався згідно з перспективним планом роботи 
педагогічного колективу на навчальний рік. В ліцеї працюють гуртки двох 
напрямків: художньо-естетичного і декоративного. 

Досягнення учнів в обласних конкурсах: 
1. Обласний етно-фестиваль «Вифлиємська зірка» (гурт «Обрій») – 1 місце; 
2. Конкурс читців-декламаторів «Поліські пересмішники» - 2 місце; 
3. Конкурс патріотичної пісні «Поліська Січ» (гурт «Обрій») – 3 місце; 
4. Фотоконкурс «Моя Україна»: 

- номінація «Позажанрове фото» - 2 місце; 
- номінація «Пейзаж» - 3 місце; 
- номінація «Мікрофотографія» - 3 місце; 



5. Обласний конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край»: 

- номінація «Бісероплетіння» - 3 місце; 
- номінація «Витинання» - 3 місце; 

6. Обласний конкурс «Міс Профтехосвітяночка» - титул «Міс 
Екстравагантність». 

Здоровий спосіб життя в учнів формується на уроках фізичної культури 
та під час проведення позаурочних заходів. Спортивно-масові заходи та 
змагання проводяться згідно календаря змагань. 

Учні відвідують 7 спортивних секцій: настільний теніс, вільна 
боротьба, баскетбол, волейбол, атлетична гімнастика, футбол, аеробіка. 

Прийняли участь в обласних змаганнях з: загальної фізичної 
підготовки, волейболу, баскетболу, шахів, настільного тенісу. 

Протягом навчального року виготовлено два спортивних тренажери. 
Практичним психологом ліцею організовано та проведено ряд заходів 

колекційного, профілактичного та просвітницького напрямку у тісній 
співпраці з викладачами, майстрами виробничого навчання, адміністрацією 
закладу, громадськими та державними організаціями (зустрічі, флеш-моби, 
благодійні акції, екскурсії, конкурси тощо). 

Соціальним педагогом проводилась робота із забезпечення 
конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації учнями 
ліцею, профілактики негативних явищ в ліцеї, а також розвитку повноцінної 
особистості учня та відповідального громадянина. 

Згідно Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини було 
оформлено соціальні паспорти по групах та на підставі них – соціальний 
паспорт ліцею, який дав змогу відобразити специфіку учнівського складу 
ліцею та побачити особливості роботи соціального педагога. 

Проведено 10 засідань штабу профілактики, за участі адміністрації 
закладу освіти, класних керівників, майстрів виробничого навчання, 
викладачів та батьків, на яких розглядалася поведінка учнів, що порушили 
дисципліну, правила проживання в учнівському гуртожитку, правила 
внутріліцейного розпорядку. 

Рада учнівського самоврядування працювала згідно розробленого і 
затвердженого плану роботи, який включає в себе: інформаційну, екологічну 
частини, патріотичне виховання, соціальний захист, розділи дисципліни та 
порядку, спорту, навчальної та виробничої діяльності, дозвілля. 

Кожного року частково оновлюються меблі, м’який інвентар, 
утеплюються житлові кімнати. 

Укладено договори про повну матеріальну відповідальність за 
збереження цінностей з матеріально-відповідальними особами і договори про 
використання цінностей для забезпечення навчально-виробничого процесу. 
Щороку проводиться інвентаризація державного майна.  

На нараді при директору щотижня розглядаються питання навчально-
виховної роботи, виробничої практики, дотримання законодавства, розвитку 
матеріально-технічної бази, роботи експлуатаційної служби. 



Між адміністрацією і профспілковою організацією ліцею прийнятий на 
загальних зборах трудового колективу та зареєстрований Управлінням праці 
та соціального захисту Радивилівської районної державної адміністрації 
колективний договір, який є нормативно-правовим документом у закладі 
освіти та регулює прийняті сторонами зобов’язання у виробничих, трудових і 
соціально-економічних відносинах працівників. 

Вимоги, передбачені колективним договором, виконуються в повному 
обсязі – вчасно виплачується заробітна плата згідно тарифних ставок, 
посадових окладів і соціальних пільг, надаються основні і додаткові 
відпустки працівникам, створені умови для стабільного розвитку 
професійного ліцею, здорові та безпечні умови праці, надається матеріальна 
допомога на поховання близьких, на лікування, до ювілеїв.  

В ліцеї налагоджений контроль за виконанням посадових обов’язків, 
режиму роботи ліцею та вимог внутрішнього розпорядку. Дані питання 
розглядаються на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради, 
методичних комісій, батьківських зборах. 

Протягом року випадків втрати документів, несвоєчасного реагування 
на вхідні документи не відзначено. Усі документи зареєстровані у день 
надходження, розглянуті, доведені до виконавців у визначений термін.  

Нами розроблені плануючі документи: «Модель перспективного 
розвитку професійного ліцею», «Бізнес-план закладу освіти». Відповідно до 
них педагогічний колектив, враховуючи різного роду зміни як в нормативних 
документах, так і в суспільстві, продовжує працювати. 

Для прикладу. Біля міста має будуватися завод-комплекс (з трьох 
окремих заводів) з будівництвом нового житлового мікрорайону, середньої 
школи, дитячого садочка, будівель торговельно-побутового призначення. 
Вже розроблено і передано на затвердження техніко-економічного 
обґрунтування. За їх рахунок зроблено генплан двох сіл з прив’язкою до 
заводу. Ми почали моніторити ситуацію по даному питанню. Які тут будуть 
професії – ще не знаємо. Тут будуть робити вироби для повної комплектації 
салону автомобіля. 

Для зміцнення, розширення навчально-практичної бази будівельників 
працюємо над отриманням ліцензій: 

- «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»; 
- «Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель». 

Ця професія потрібна у першу чергу для виконання заявок ОСББ, 
комунальних служб, об’єднаних громад. 

Паралельно будемо готувати документи на створення навчально-
практичного центру будівельного профілю. 

Для підкріплення умов створення практичного центру за професією 
«Слюсар з ремонту колісних автомобілів» працюємо над отриманням ліцензії 
за професією «Рихтувальник кузовів». 

 


