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Методичний паспорт  

Решетилівського художнього професійного ліцею 

2018/2019 навчальний рік 

 
1. Назва ЗП(ПТ)О:  Решетилівський художній професійний ліцей 

2. Рік створення:   1937 

3. Професії, за якими здійснюється підготовка 

 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Розряди 

Термін 

навчання 

згідно з 

навчальним 

планом 

Програма 

навчання 

(СПТУ, 

ПТУ, ТУ) 

1.  8263 

 

8263 

Вишивальник 

 

Вишивальник 

2,3,4 

 

1-2,3,4 

1,5 роки 

 

3 роки 

ТУ 

 

СПТУ 

2.  7433,8263 Кравець,Вишивальник 2-3, 

2,3 

2 роки ПТУ 

3.  7324,7432 Живописець, Килимар 2, 

2-3 

2 роки ПТУ 

4.  7324 Живописець 2,3,4 3 роки СПТУ 

5.  8263,7435 Вишивальник,Закрійник 

 

1-2,3 

4 

2 роки ПТУ 

 

4. ПІБ директора  Бігун Наталія Вікторівна 

 
Освіта, спеціальність за дипломом   вища, учитель біології 

Стаж роботи на посаді директора – 17 років 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПІБ методиста   Леус Людмила Петрівна 

 

Освіта, спеціальність за дипломом  - вища, вчитель трудового навчання 

(обслуговуючої праці), прикладної і технічної творчості, основ 

інформатики, креслення і безпеки життєдіяльності 

Стаж роботи на посаді методиста – 16 років 

Атестація (рік та результати) –2017, спеціаліст І категорії 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації –2019 

 

 

 

6.Наявність та робота веб-сайту закладу освіти 

 

Адреса веб-сайту resh-hud-lic.ucoz.net 
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З якого року функціонує 2011 

Структура(напрями 

роботи, що 

висвітлюються на сайті) 

 
  -Решетилівський  

художній    професійний ліцей  

 - Історія 

 - Новини   ліцею 

 - Фото 

 - Відео 

 - Виховна робота 

 - Методична служба 

 - Євроінтеграція 

 - Прозорість та інформаційна 

відкритість 

 - Бібліотека 

  - Психологічна служба 

 - Корисна інформація 

 - Інформація для абітурієнтів 

 - Державні закупівлі 

 - Звіт директора ліцею 

 - Зворотній зв'язок 

 - Правила прийому 

 - Онлайн – заявка на навчання 
 

 

 

  

Види контенту (текст, 

фото, відео). Відео: 

кількість та назва 

сюжетів 

Загальна кількість відео -7 

Відеороліки - 3 (профорієнтаційного змісту), відеоролик – 2 (про 

заклад), відеоролик (майстер – клас від Вакуленко Н.В). - 2 

Зворотній зв’язок 

(форуми, особисті сайти, 

блоги педагогів з 

прив’язкою до сайту 

закладу) 

 

 Онлайн – заявка на навчання  

Відповідальні за 

наповнюваність та 

функціонування сайту 

Викладач інформатики  Убийвовк В.В. 

 

7.Методичний кабінет (методичний кабінет відсутній,  є педкабінет) 

Забезпеченість: 

- Оргтехніка (комп’ютер, принтер, ноутбук, підключення до мережі Інтернет) 

 

-  Електронна база даних за напрямами методичної роботи. Перерахувати створені бази 

даних відповідно до напрямів методичної роботи. 

(атестація, методичні комісії, педагогічна рада, діагностика, навчальні фільми, звіти, 

семінари, вхідна документація, вихідна документація, методичний паспорт кабінету, 

педагогічні читання, статті педагогів, медіатека, педагоги, конкурси, професії, 

планування). 

 

 

 

 

 

http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/0-2
http://resh-hud-lic.ucoz.net/news
http://resh-hud-lic.ucoz.net/photo
http://resh-hud-lic.ucoz.net/load
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/vikhovna_robota/0-15
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/met_service
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/evrointegracija/0-30
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/prozorist_ta_informacijna_vidkritist_liceju/0-31
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/biblioteka/0-14
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/metodichni_kabineti_ta_majsterni/0-17
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/korisna_informacija/0-13
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/informacija_dlja_abiturientiv/0-20
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/derzhavni_zakupivli/0-12
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/zvit_direktora_liceju/0-29
http://resh-hud-lic.ucoz.net/index/0-3
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8. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників.  

Підвищення кваліфікації, стажування 
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Викладачі 

ПТП 

5 0 0 0 0 2019-1 

2018 1 

1 

1 
 

 

 

 

 

Викладачі 

ЗОП 

5 1 5% 0 0% 2019-2 

2018 - 1 

2 

1 
  

Майстри в/н 9 5 24% 5 24% 2019-0 0 2019-9 9 

 
Зведена діагностична карта педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

майстра в/н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Викладачі професійно теоретичної підготовки 
1 Бодня О.Г.                     
2 Голуб С.М.                     
3 Власова К.В.                     
4 Коваль М.В.                     
5 Убийвовк В.В.                     

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу 

1 Горбач 

Т.В.(сумісник) 
                    

2 Плюта О.М. 

(внутр.сумісник) 
                    

3 Невойт Ю.В. 

(внутр.сумісник) 
                    

4 Каленіченко 

А.Г. (сумісник) 
                    

5 Бур’ян Ю.О. 

(сумісник) 
                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Майстри виробничого навчання 

1 Верховод А.Г.                                                                                                                                                                                    
2 Нагорна Н.В.                     
3 Омельченко В.Б.                          
4 Козлова В.В.                     
5 Кирпотіна Т.В.                     
6 Коваленко С.А.                     
7 Шаратіна Т.І.                     
8 Шевчук П.П.                     
9 Коваль Н.В.                     
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Володію питанням – 

Хочу ознайомитись –  

Необхідно опрацювати –  

Можу поділитися досвідом –  

 

9. Робота методичних комісій (за 2018/2019 навчальний рік) 
 

№ 

з/п 

Назва 

методичної 

комісії 

Голова м/к, 

посада 

Проблема м/к 

(рік обрання проблеми) 

Результати роботи над 

проблемою 

1. МК з професій 

«Вишивальник», 
«Кравець», 

«Закрійник» 

Голуб С.М., 

викладач 

«Виховання культури 

національного спілкування 
через вивчення художніх 

традицій», 2018 

       Участь у Миколаївській 

ярмарці, участь в обласному 
фестивалі народної творчості 

«Решетилівська весна», участь у 

квесті «Україна 

вишивана».                    

       Збір і вивчення матеріалів про 

вишивку «білим по білому» для 

внесення до списків 

нематеріальної культурної 

спадщини ЮНЕСКО. 

      Участь у проведенні уроку 

громадянської освіти «Рушник 

громадянської дружби»; виступ 
викладачів і майстрів в/н на 

педчитаннях, участь у виставці на 

святі народної творчості 

«Вишиванка» в с.Малий Бакай, 

участь у виставках на обласних 

святах «Пісні бузкового гаю», с. 

Диканька, «Козацької слави-

пісенне джерело» на Шар-горі 

Козельщанського району, 

«Прийди, прийди до мене 

Неділенька зелена» с.Нові 
Санжари. 

     Провели виставку на День 

відкритих дверей у ліцеї.  

   Демонстрація виробів в «Агенції 

моделей в м.Решетилівка, 

м.Полтава, 

м.Миргород.                            Актив

но займалися створенням робіт 

виставкового та вжиткового 

призначення техніками ручної і 

машинної вишивки, зберігаючи і 

продовжуючи розвиток традицій 
українського народу, поєднуючи 

старовинні орнаменти із 

сучасністю, дотримуючись 

регіональних особливостей 

вишивки. 

2 МК по 

загальноосвітніх  

дисциплінах 

Бодня О.Г., 

викладач 

«Комплексний підхід до 

формування професійної 

компетентності педагогів», 

2018 

       Участь у ІІІ (обласному) етапі 

ХІХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені П.Яцика, 

результат у конкурсі 4 місце з 19 

можливих (08.12.2018р.). 

      Проведення педагогічних 

читань, виступ    викладачів з/о 
дисциплін на теми: « Розвиток 

професійної компетентності 
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педагогічних працівників у системі 

неперервної освіти».  

       Участь у засіданні обласної 

секції викладачів української мови 

та літератури на тему: « Шляхи 

підвищення фахової 

компетентності педагогів ЗП 

(ПТ)О. Удосконалення культури 

мовлення та медіа культури», 

16.05.2019р. 
Вивчення ППД викладача ГВПАУ   

Рой Н.В. на тему: «Удосконалення 

культури мовлення та медіа 

культури всіх учасників освітнього 

процесу». Участь у тренінгу « 

Компетентнісне    читання  - крок 

до успіху», який провела методист 

відділу суспільно – гуманітарних 

дисциплін ПОІППО імені 

М.В.Остроградського Коваленко 

О.П. 16.05.2019р. Підвищення 
кваліфікації викладачів з/о 

дисциплін на базі ПОІППО 

(дистанційна форма навчання). 

 

3 МК з професій 

«Живописець», 

«Килимар» 

Козлова В.В., 

майстер в/н 

Розвиток національної 

свідомості учнів засобами 

народних художніх 

промислів під час здобуття 

професій», 2017-2018 н.р. 

       Брали участь: у Миколаївській 

ярмарці (щорічно) та у міській яр 

марці з нагоди відкриття 

новорічної ялинки, у обласному 

фестивалі народної творчості 

«Решетилівська весна» (щорічно); 

у районних виставках «Світ очима 

чоловіка» (щорічно грудень), «Світ 
очима жінки» (щорічно березень), 

виставка до Дня м.Решетилівка – 

23.09.2018., участь у святі 

«Прийди, прийди до мене 

Неділенька зелена» с.Нові 

Санжари, участь у районних 

заходах до Великодня та у 

конкурсах з нагоди цього свята. 

      2018 рік - Дипломом І ступеня 

нагороджено переможця Х 

Міжнародного конкурсу молодих 

дизайнерів «Україна квітуча 2018» 
(МОН, Державна наукова установа 

Інститут модернізації змісту 

освіти), учні – Різник 

Ельвіра,Смаль Ольга, Мінеєва 

Руфіна, Боровенська 

Єлизавета,Захарчук Наталія, 

Дубина Анна. 

       Підвищення кваліфікації  на 

базі ПОІППО викладачів і 

майстрів в/н, та на базі 

Білоцерківського інституту 
неперервної освіти, участь в 

конференції Козлової В.В., має 

сертифікат.                       Серпнева 

обласна педагогічна конференція-

2019 презентаційна виставка 

ліцею.                                       Атест

ація педпрацівників 2018-2019 н.р 
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– Омельченко В.Б., Козлова В.В.  

       Кирпотіна Т.В. – розробник 

СП (ПТ) О з професії «Килимар». 

 

10. Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами 
 

№ 

з/п 

Установи та 

підприємства, з якими 

здійснюється 

співпраця 

З якого 

року 
Напрями співпраці Результати 

І Заклади вищої освіти 

1 Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

ім. М.В. 

Остроградського 

 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Проходження курсової 

перепідготовки 

педагогічними 

працівниками з 

отриманням відповідних 

свідоцтв. Участь у  

заходах: конференціях, 

семінарах, тренінгах. 

2 Білоцерківський 

інститут неперервної 

освіти 

 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Проходження курсової 

перепідготовки 

педагогічними 

працівниками з 

отриманням відповідних 

свідоцтв. Участь у  

заходах: конференціях, 

семінарах. 

ІІ Замовники кадрів 

1 Художня майстерня 

«Соломія» 

2010 Укладання угод про 

надання робочих місць 

здобувачам освіти для 

проходження виробничої 

практики з подальшим 

працевлаштуванням. 

Участь у розробці 

навчальних програм та 

РНП з професій 

«Вишивальник», 

«Килимар», 

«Живописець» 

Участь представників 

підприємства у 

розробленні 

кваліфікаційної 

характеристики і  

СП(ПТ)О з професії 

«Килимар» 

Договір  №8 від 

19.10.2017 року 

 

 

 

 

 

Погоджено 12.06.2018 

року, Погоджено 

20.05.2019 року 

 

 

 

  

Затверджено 

 

 

Затверджено Наказ МОН 

№212 від 14.02.2019 

року 

. 

 

2 Всеукраїнський центр 

вишивки і 

килимарства 

2019 Підготовка 

кваліфікованих робітників 

з професій «Килимар», 

«Вишивальник» 

Договір  №10 від 

15.03.2019 року 
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3 ТОВ «Говтва ТЕКС 2017 Перепідготовка 

незайнятого населення з 

професії «Кравець» 

Договір №7 від 

30.01.2017 року 

4 ПП «Гардіан - Плюс 2013 Підготовка 

кваліфікованих робітників 

з професії «Живописець» 

 

Договір №9 від 

14.06.2018 року 

ІІІ Соціальні партнери 

1. Всеукраїнський 

центр вишивки і 

килимарства 

2019 Підготовка кваліфікованих 

робітників з професії 

«Килимар», 

«Вишивальник» 

Підвищення професійного 

рівня майстрів в/н. 

Проведення майстер-

класів ,тематичних 

семінарів, тематичних 

екскурсій та виставок. 

 

  

11. Педагогічні технології, за якими працює ЗП(ПТ)О 
 

№ 

з/п 

Назва 

педагогічної 

технології 

ПІБ 

педагога(ів), 

які 

впроваджують 

технологію, 

посада 

Предмет(и) Професія Результати 

- - - - - - 
 

 

12. Новітні виробничі технології, що застосовуються  

 

13. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду на рівні закладу 
 

№з

/п 
Тема Анотація досвіду 

ПІБ педагога, 

досвід якого 

вивчається 

(впроваджуєть 

ся) 

Хто вивчає 

(впроваджує) 
Результат 

ВИВЧЕННЯ 

1 Удоскона 

лення 

культури 

мовлення та 

медіакуль 

тури всіх 

учасників 

освітнього 

процесу, 

Орієнтація іде на 

вдосконалення 

культури мовлення 

кожного учня та 

опанування 

особливостями 

медіа культури всіх 

учасників 

освітнього процесу 

Рой Н.В.,  

викладач 

ГВПАУ    

Бодня О.Г., 

викладач 

української 
мови і 

літератури       

Укладання 

словника 

термінів 

№ 

з/п 
Професія 

Назва, суть 

технології 

ПІБ педагогів, 

які 

впроваджують, 

посада 

Перелік сучасних 

матеріалів, 

обладнання, 

інструментів, 

техніки, що 

використовується 

Результати 

роботи 

- - - - - - 
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вивчає 

викладач 

української 

мови та 

літератури  

Бодня О.Г. та 

колектив 

ліцею 

 

за допомогою 

традиційних та 

інноваційний 

технологій. 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

1. «Самоосвіта – 

безперервний 

процес 

саморозвитку 

та 

самовдоскона

лення 

педагогів»  

Орієнтація іде на 

кожного 

педпрацівника, на 

вдосконалення 

професійної 

майстерності і 

компетентності за 

допомогою 

самоосвіти. 

Козлова В.В., 

майстер/н 

Впроваджу 

ють члени м/к 

з професій 

«Живописець

», «Килимар» 

- 6 педпраців 

ників 

Успішно 

підготовленні 

випускні роботи 

для курсів при 

Білоцерківськом

у інституті 

неперервної 

професійної 

освіти – 3 шт, 

при ПОІППО – 3 

(дистанційна 

форма навчання) 

 

14. Робота шкіл на базі ЗП(ПТ)О (авторських, молодого педагога, педагогічної майстерності)  
 

 

15. Участь учнів у заходах змагальницького характеру 

 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
ПІБ учасника(ів) 

ПІБ 

викладача, 

майстра в/н, 

які 

підготували 

учня 

Результат 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1 Конкурс по 

виготовленню 

фартухів з 

Березень 

2019 

Групи з професії 

«Вишивальник», 

«Кравець, 

Коваленко 

С.А., 

Шаратіна 

Переможці 

нагороджені 

солодкими 

№ 

з/п 

Назва школи Керівник 

школи, посада 

Початок роботи 

школи 

Кількість 

слухачів 

Результати роботи  

1.  Школи 

педмайстерності 

«Самоосвіта – 

безперервний 

процес 

саморозвитку та 

самовдосконален

ня педагогів» 

Козлова В.В., 

голова МК, 

майстер в/н 

2017 

 

6 Підготовлені 

матеріали  до 

атестації у 

2018/2019 році  

членами МК 

Створені порт 

фоліо, 

підготовлені 

випускні роботи 

для курсів 

підвищення 

кваліфікації. 
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оздобленням 

ручною і машинною 

вишивкою 

 

Вишивальник», 

«Вишивальник, 

Закрійник» 

Т.І., 

Верховод 

А.Г., 

Нагорна Н.В. 

призами 

2 Конкурс по 

виготовленню 

писанок 

Квітень 2019 Групи з професії 

«Живописець» 

Омельченко 

В.Б., Козлова 

В.В., Шевчук 

П.П. 

Переможці 

нагороджені 

солодкими 

призами 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1 Обласний етап ХІХ 

Міжнарод 

ного конкурсу з 

української мови 

імені Петра Яцика. 

 

08.12.2018р. Різник Ельвіра Бодня О.Г. 4 місце 

2 Участь у районних 

заходах до 

Великодня та у 

конкурсах з нагоди 

цього свята 

(організатор міська 

рада) 

 

Квітень 2019 Групи з професії 

«Живописець» 

Омельченко 

В.Б., Козлова 

В.В., Шевчук 

П.П. 

Грошова 

винагорода 300 

грн. 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1 Президенська 

стипендія 

2019 Третяк Карина, 

Парубоча Ольга 

Вакуленко 

Н.В., Коваль 

Н.В. 

Лауреати 

Президентської 

стипендії -2019 

 
 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1 Х Міжнародний 

конкурс молодих 

дизайнерів «Україна 

квітуча 2018» 

Грудень 

2018 

Різник 

Ельвіра,Смаль 

Ольга, Мінеєва 

Руфіна, 

Боровенська 

Єлизавета,Захарчук 

Наталія, Дубина 

Анна, Материнська 

Катерина, Фоміна 

Альона. 

Омельченко 

В.Б., Козлова 

В.В., Шевчук 

П.П. 

Диплом І 

ступеня  

 

16. Участь педагогів у заходах змагальницького характеру 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника(ів) 

Форма участі 

(очна/заочна) 
Результат 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1 Конкурс по 

виготовленню фартухів 

з оздобленням ручною і 

машинною вишивкою 

 

Березень 2019 Коваленко 

С.А., 

Шаратіна Т.І., 

Верховод 

А.Г., Нагорна 

Н.В. 

Очна (подані 

власні 

роботи) 

Роботи 

представлені 

на виставці в 

музеї ліцею 
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2 Конкурс по 

виготовленню писанок 

Квітень 2019 Омельченко 

В.Б., Козлова 

В.В., Шевчук 

П.П. 

Очна (подані 

власні 

роботи) 

Роботи 

представлені 

на виставці в 

музеї ліцею 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1  Мистецька виставка 

«Світ очима жінки» 

 

07.03.2019 Козлова В.В., 

Омельченко 

В.Б. 

Очна (подані 

власні 

роботи) 

Нагороджені 

грамотами 

відділу 

культури 

Решетилівської 

РДА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

- - - - - - 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

- - - - - - 

 

17. Участь учнів ЗП(ПТ)О у роботі Полтавської обласної Малої академії наук учнівської 

молоді 
 

№ 

з/п 
ПІБ учня 

Професія, 

курс 
Тема роботи 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Результат 

- - - - - - 
 

18. Виступи педагогів на обласних, всеукраїнських методичних заходах (семінари, вебінари, 

конференції тощо) 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ учасника, 

посада 
Тема виступу 

1 Регіональний науково 

практичний семінар 

«Науково – методична 

діяльність педагога 

професійної школи», 

м.Кременчук 

 

26.04.2019 Козлова В.В., 

майстер в/н 

Доповідь на тему: 

«Впровадження 

інноваційних технологій у 

професійну підготовку 

фахівців» 

2 Міжнародна 

науково – 

практична 

інтернет – 

конференція 

«Інноваційні 

технології при 

підготовці 

фахівців швейної 

промисловості» 

 

12.12.2018  Вакуленко Н.В., 

майстер в/н 

Доповідь на тему: 

«Елементи нематеріальної 

культурної спадщини 

м.Решетилівка» 

 

19. Експериментально-дослідницька робота 
 

№ 

з/п 

Вид Тема дослідження 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор), ПІБ, 

посада 

Термін 

виконання 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

- - - - - - 
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20. Інформаційно-видавнича діяльність. Інформація про створення педагогами ЗП(ПТ)О 

програмних засобів навчання, посібників, підручників, методичних розробок, написання 

наукових статей та їх публікацію тощо 
 

№ 

з/п 

Вид 

публікації 

ПІБ розробника, 

посада 

Назва творчого напрацювання Результат  

1 Стаття в 

періоди 

ній пресі 

Віта Шафорост 
 «Історія «Решетилівської весни» від 

1995 і до сьогодення»  

Реклама ліцею, 

Решетилівщина.

ua. 18.05.2019р. 
2 Стаття в 

періоди 

ній пресі 
Ірина Пальчик 

«Художній ліцей – гордість 

Решетилівської землі»,  

Реклама ліцею 

Коломацький 

край, №21, 

25.05.2019р      

 

21. Міжнародна співпраця, участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, програмах 
 

№ 

з/п 
Вид співпраці Результативність 

- - - 

 

22. Діяльність навчально-практичних центрів, створених на базі ЗП(ПТ)О 
 

№ 

з/п 
Назва центру 

Професія 

(професії) 

Рік 

створення 

Результати діяльності за 

2018/2019 н.р. 

- - - - - 

 


