
1 
 

      

 
Методичний паспорт  

Решетилівського художнього професійного ліцею 

2019/2020 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 – 18 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 – 17 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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Рік створення 2011 

На якій платформі СМS розроблений сайт ЗП 

(ПТ)О 

Ucoz 

 

Відповідальні за наповнюваність та 

функціонування сайту 

Викладач інформатики  Убийвовк В.В., 

бібліотекар Бур’ян Ю.О. 

Оновлення структури вебсайту за 2019/2020 

н.р. (вкладки, меню, розділи) 

Нові розділи – «Правила прийому», 

«Портфоліо», «Методичний паспорт»;  при 

відкритті сайту з’являється «бігучий рядочок», 

де яскравим кольором розміщується важлива 

інформація 

Зворотній зв’язок (форуми, особисті сайти, 

блоги педагогів з прив’язкою до сайту 

закладу) 

 

 Онлайн – заявка на навчання  

 

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 у 

2019/2020 н.р.бази даних відповідно до напрямів методичної роботи)   доповнено 

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

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

педагогічні читання, медіатека, педагоги, конкурси, професії, планування). 

 

8. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників.  

Підвищення кваліфікації, стажування 
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Викладачі 

ПТП 

5 0 0 0 0 2019-0 
2020-0 

0 
0 

0 

 

 

 

0 

Викладачі 

ЗОП 

5 2 10% 0 0% 2019-1 

2020- 0 

1 

0 
0 0 

Майстри в/н 8 4 20% 4 20% 2019-0 

2020- 2 

0 

2                   

0 0 

 
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  

 Викладачі професійно – теоретичної підготовки 

1 Бодня О.Г.                

2 Голуб С.М.                
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3 Власова К.В.                

4 Коваль М.В.                

5 Убийвовк В.В.                

Викладачі загальноосвітньої підготовки 

1 Горбач 

Т.В.(сумісник) 

               

2 Плюта О.М. 

(внутр.сумісник) 

               

3 Шибіко В.М.. 

(внутр..сумісник) 

               

4 Каленіченко А.Г. 

(сумісник) 

               

5 Бур’ян Ю.О. 

(внутр. сумісник) 

               

Майстри виробничого навчання 

1 Верховод А.Г.                

2 Омельченко В.Б.                

3 Козлова В.В.                

4 Кирпотіна Т.В.                

5 Коваленко С.А.                

6 Шаратіна Т.І.                

7 Шевчук П.П.                

8 Коваль Н.В.                

 

 

Володію питанням – 

 

Потребую методичної допомоги –  

 

Можу поділитися досвідом –  

 

9. Робота методичних комісій (за 2019/2020 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» 

Голуб С.М., 

викладач 

«Виховання культури 

національного 

спілкування через 

вивчення художніх 

традицій», 2018 

      Участь у Миколаївській 

ярмарці, участь у квесті 

«Україна вишивана», у 

районних виставках «Світ  

очима  

чоловіка», «Світ очима жінки

», виставка до Дня м. 

Решетилівка       

    Проведення педагогічних 

читань, виступ викладачів та 

майстрів виробничого 

навчання на теми: «Самоосві
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та одна з умов професійного 

росту педаго 

гічногопрацівника» 

   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» ,участь у виставці 

на святі народної творчості «

Вишиванка», участь у вистав

ках.  Провели виставку на 

День відкритих дверей у 

ліцеї.  

Демонстрація виробів в 

«Агенції моделей в м. 

Решетилівка, м. Полтава. 

 Активно займалися  

створенням робіт 

виставкового та 

вжиткового призначення 

 техніками ручної і машинної 

вишивки, зберігаючи і продо

вжуючи розвиток традицій у

країнського 

народу, поєднуючи 

 старовинні  

орнаменти із сучасністю,  

дотримуючись регіональних 

особливостей вишивки. 

Приймали активну участь 

у Міжнародному конгресі 

«Європейський вектор розви

тку українського етнодизайн

у». Викладачі та майстри 

ліцею відвідали 

розширене засідання  

Науково-методичної комісії з 

дизайну Міністерства освіти 

і науки України.  

       Атестація  

педпрацівників 2019-2020н.р 

– Голуб С. М., Коваленко 

С.А. ШаратінаТ. І, 

 Верховод А. Г. 
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2 МК по 

загальноосвіт 

ніх  

дисциплінах 

Бодня О.Г., 

викладач 

«Комплексний підхід 

до формування 

професійної 

компетентності 

педагогів», 2018 

    10 вересня  2019р. -

  засідання   обласної   секції 

 

викладачів   української  мов

и  та  літератури. 

Місце   проведення – 

Полтавський  професійний  л

іцей. Викладачі  разом  з 

кандидатом  педагогічних   н

аук, 

доцентом   кафедри  методик

и  змісту 

освіти  ПОІППО  ім..М.В.Ост

роградського  Зоєю 

Канівець   обговорили   нову 

 

редакцію  «Українського   пр

авопису». 

   7 грудня  2019 

року   на   базі  ЗОШ  №38 

м.Полтави  відбувся  III 

(обласний) етап XX 

Міжнародного   конкурсу   у

країнської  мови 

ім..П.Яцика,  в  якому  взяли 

 участь 25 учнів  ЗП (ПТ)О 

області. 

Результат  участі  у  цьому  к

онкурсі  - 5 місце  з 10 

можливих. 

   13 січня 2020 року – 

участь  викладачів з/о 

дисциплін у 

педагогічних  читаннях , 

які   були  проведені  в 

ліцеї  на тему: 

«Самоосвіта  педагогічного  

працівника як дієвий  засіб 

формування професійної 

компетентності». 

  Виступи  викладачів 

загальноосвітніх   дисциплін 

 на  засіданнях МК  на теми: 

«Використання ІКТ 

як  засобу  формування 

ключових  компетентностей  

учнів», «Освітня та 

самоосвітня 

діяльність  викладача у 

контексті  розвитку його 
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інноваційного  потенціалу»,  

«Використання між 

предметних  зв’язків  на  уро

ках  математики»,  «Упровад

ження нестандартних   форм 

проведення  уроків- одна  з 

можливостей  реалізації 

формування 

творчої  компетентності  учні

в, «Онлайн-платформи 

для  підготовки  до ЗНО-2020 

здобувачів   освіти». 

   Проходження     підвищенн

я  кваліфікації  викладачів   з

агальноосвітніх  дисциплін 

на базі ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградського: 

викладач 

української  мови  та  літерат

ури Бодня О.Г. (5.09.2019р-

17.12.2019р) – 

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 щорічній 

Миколаївській ярмарці , яку 

для мешканців району і 

області організовує наш 

Решетилівський художній 

професійний ліцей,  де 

проводиться лотерея з 

призами-виробами учнів та 

майстрів ліцею,  у міській 

ярмарці з нагоди відкриття 

новорічної ялинки, з метою 

профорієнтації та мотивації 

учнівської молоді займатися 

улюбленими справами, які 

можуть бути прибутковими. 

Брали участь у районній 

виставці «Світ очима жінки» 

(щорічно лютий - березень). 

Кілька років поспіль є 

учасниками 

Полтавської  обласної 

виставки-конкурсу з 

декоративно-ужиткового та 
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образотворчого мистецтва 

"Знай і люби свій край". 

Маємо: розділ "Графіка", 

старша група : диплом 1 

ступеня- Клюшник Анна, 

розділ "Живопис": диплом ІІІ 

ступеня - Андрушко Марія, 

розділ "Художнє ткацтво": 

Снігур Оксана диплом - 1 

ступеня , розділ "Художня 

вишивка": Чумакова Дар’я          

- диплом  1 ступеня. Разом з 

молодим педагогом 

Власовою К. В. учні взяли 

участь у марафоні з коротких 

замальовок 7 днів-7 тем-

7малюнків у Іnstaram i 

Facebook.  

       Протягом навчального 

року підвищення 

кваліфікації  на базі 

Білоцерківського інституту 

неперервної педагогічної 

освіти  здійснила майстер 

виробничого навчання 

Омельченко В. Б. 

Педагогічні працівники під 

час дистанційного навчання 

були учасниками 

різноманітних 

вебінарів, конференцій, 

семінарів ( з метою 

самоосвіти) і мають 

сертифікати.  Майстер - клас 

з живопису, організований 

НМЦ ПТО у Полтавській 

області, проводила майстер 

в/н Омельченко В. Б. у м. 

Полтава.            Атестувалися

 майстри в/н – Омельченко 

В.Б., Козлова В.В., викладач 

Власова К. В. 

 

 

   

 
 

10. Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами  
 

№ 

з/п 

Установи та 

підприємства, з якими 

здійснюється 

співпраця 

З якого 

року 
Напрями співпраці Результати 
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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 освітніх 

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 

 

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 
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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.  Освітні технології, що використовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2019/2020 н.р. 
 

№ 

з/п 

Назва 

педагогічної 

технології 

ПІБ 

педагога(ів), 

які 

впроваджують 

технологію, 

посада 

Предмет(и) Професія Результати 

- - - - - - 
 

 

12. Новітні виробничі технології, що застосовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2019/2020 н.р. 

 

 

 

13. Організація освітнього процесу з елементами дистанційних технологій   

    

№ 

з/п 

Створення і використання навчального 

контенту для учнів (відео уроки, ігри, 

тренажери, ментальні карти) 

Використання 

ресурсів для 

організації 

ефективної 

взаємодії та 

співпраці (для 

колег, учнів, 

батьків) 

Web-ресурси 

для 

систематизації 

і оцінювання 

знань учнів 

(тести, анкети, 

опитування) 

Персональні 

сайти/блоги 

педагогічних 

працівників 

(адреси) 

1  
Онлайн квест в соцмережі як засіб 
систематизації та оцінювання знань 

 

 
 

e-mail 

 

 
Google форми 

 

 

 

 

- 

2 Власний запис відео(аудіо) уроку з 
подальшим відтворенням 
 

 
Zoom 

 
Classroom 

- 

3 Тематичні челенджі в соцмережі 

 
Viber 

 
PROPROFS 

 
- 

4 Тематичні відеоуроки на платформі youtube Telegram 

 
Kahoot 

 
- 

5 Онлайн квест в соцмережі як засіб 
систематизації та оцінювання знань 
 

Messenger 
(кімната) 

 

 
Classmarker 

- 

№ 

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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  WhatsApp 
 

Moodle 
- 

  Skype Quizlet 

 
- 

 

14. 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, 

вивчає 

викладач 

української 

мови та 

літератури  

Бодня О.Г. та 

колектив 

ліцею 

 

Орієнтація іде на 

вдосконалення 

культури мовлення 

кожного учня та 

опанування 

особливостями 

медіа культури всіх 

учасників 

освітнього процесу 

за допомогою 

традиційних та 

інноваційний 

технологій. 

Рой Н.В.,  

викладач 

ГВПАУ    

Бодня О.Г., 

викладач 
української 
мови і 
літератури       

Укладання 

словника 

термінів 

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) 

 

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

№ 

з/п 

Назва школи Керівник 

школи, посада 

Початок роботи 

школи 

Кількість 

слухачів 

Результати роботи  

1.  Школи 

педмайстерності 

«Самоосвіта – 

Козлова В.В., 

голова МК, 

майстер в/н 

2017 

 

8 Підготовлені 

матеріали  до 

атестації у 
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16. 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 

новорічних 

прикрас на 

ялинку, 

пов’язаних з 

професією 

 

19.12.2019 

р. 

Групи з професії 

«Вишивальник», 

«Кравець, 

Вишивальник», 

«Живописець», 

«Живописець, 

Килимар» 

Коваленко 

С.А., 

Шаратіна 

Т.І., 

Верховод 

А.Г., Коваль 

Н.В., Голуб 

С.М., 

Козлова 

В.В., 

Омельченко 

В.Б., 

Шевчук 

П.П. 

Переможці 

нагороджені 

солодкими призами 

2 І етап Х 

Міжнародного 

мовно-

літературного 

конкурсу 

учнівської та 

студентської 

молоді імені 

Тараса Шевченка 

10.10.2019 

р. 

Учні І та ІІ курсів Бодня О.Г. Переможці 

нагороджені 

солодкими призами 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1 Обласний етап 

ХХ Міжнарод 

ного конкурсу з 

української мови 

імені Петра 

Яцика. 

 

07.12.2019 

р. 

Андрушко Марія Бодня О.Г. 5 місце 

2 Обласна 

виставка-конкурс 

20 лютого 

2020 року 

Клюшник Анна Омельченко 

В.Б. 

Диплом І 

ступеня Розділ 

безперервний 

процес 

саморозвитку та 

самовдосконален

ня педагогів» 

2019/2020 році  

членами МК 

Створені порт 

фоліо, 

підготовлені 

випускні роботи 

для курсів 

підвищення 

кваліфікації. 
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декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва ,,Знай 

і люби 

свій край”  

,,Графіка” 

 

3 Обласна 

виставка-конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва ,,Знай 

і люби 

свій край”  

20 лютого 

2020 року 

Снігур Оксана Кирпотіна 

Т.В. 

Диплом І 

ступеня Розділ 

,,Художнє 

плетіння, ткацтво” 

 

4 Обласна 

виставка-конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва ,,Знай 

і люби 

свій край”  

20 лютого 

2020 року 

Чумакова Дар’я Коваленко 

С.А. 

Диплом І 

ступеня Розділ 

,Художня вишивка” 

 

5 Обласна 

виставка-конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва ,,Знай 

і люби 

свій край”  

20 лютого 

2020 року 

Андрушко Марія Омельченко 

В.Б. 

Диплом ІІІ 

ступеня Розділ 

«Живопис» 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1 Президенська 

стипендія 

2020 Третяк Карина, 

Холодович Ірина 

 Коваль Н.В. Кандидати на 

отримання 

Президентської 

стипендії -2020 

 
 

2 Всеукраїнська 

виставка - 

конкурс 

декоративно - 

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва "Знай і 

люби свій край". 

Липень 2020 

р. 

Снігур Оксана Кирпотіна 

Т.В. 

Диплом І ступеня 

за роботу 

сувенірний 

килимовий виріб 

"Мелодія осені", 

3 Всеукраїнська 

виставка – 

конкурс 

декоративно - 

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва "Знай і 

Липень 2020 

р. 

Чумакова Дар’я Коваленко 

С.А. 

Диплом ІІІ ступеня 

за роботу "Фартух 

святковий",  
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люби свій край". 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

- - - - - - 

 

17. 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 

новорічних прикрас, з 

представленням 

професії, якої навчають 

 

Грудень 2019 

р. 

Викладачі 

спецдисциплін, 

майстри в/н 

Очна (подані 

власні 

роботи) 

Роботи 

представлені 

на  

Миколаївській 

ярмарці 

      

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1  Мистецька виставка 

«Світ очима жінки» 

 

06.03.2020 р. Козлова В.В., 

Омельченко 

В.Б. 

Очна (подані 

власні 

роботи) 

Нагороджені 

грамотами 

відділу 

культури 

Решетилівської 

РДА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

- - - - - - 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

- - - - - - 

 

18. 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 

- - - - - - 
 

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

конференції тощо) 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ учасника, 

посада 
Тема виступу 

1 Обласна конференція 

до Дня працівників 

легкої промисловості 

„Сучасна підготовка 

кваліфікованих 

робітників легкої 

промисловості у 

закладах професійної 

(професійно-

технічної) освіти”. 

 

12.06.2020 р. Омельченко В.Б., 

майстер в/н 

Доповідь на тему: 

«Решетилівський художній 

професійний ліцей – оберіг 

духовності України » 

2 V Міжнародний 25.11.2019 Бігун Н.В., Доповідь на тему: « Творча 
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конгрес 

«Європейський 

вектор розвитку 

українського 

етнодизайну» 

директор діяльність Решетилівського 

художнього професійного 

ліцею» 

 

20. Експериментально-дослідницька робота 
 

№ 

з/п 

Вид Тема дослідження 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор), ПІБ, 

посада 

Термін 

виконання 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

- - - - - - 

 

21. 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 

 

Юрій Іванов 
 «Не встигла схопитися, як потроху 

моє хобі переросло в справжнє 

ремесло…» 

Реклама ліцею, 

Решетилівщина.

ua. №9 

27.02.2020 року 
 

2 

 

Стаття в 

періоди 

ній пресі 

Педколектив 

ліцею 

«Решетилівський  художній 

професійний ліцей - заклад, що 

береже духовний код нації» 

Рекламна 

сторінка про 

ліцей 

«Решетилів 

ський вісник», 

31.07.2020 року      

 

3 

 

Стаття в 

періоди 

ній пресі 

Надія Діденко 
«Ми навчаємо успішних людей, які 

вміють робити руками…» 

Реклама ліцею, 

Решетилівщина.

ua. 2 липня 2020 

року 

 

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

№ 

з/п 
Вид співпраці Результативність 

- - - 

 

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

№ 

з/п 
Назва центру 

Професія 

(професії) 

Рік 

створення 

Результати діяльності за 

2019/2020 н.р. 

- - - - - 

 


