
5 







 

 

 

 

 

 

 

1922  - 2016 







На  01.10.2016 

 

200 учнів 10 груп 

ТУ-64 учня 
СПТУ-136 учнів 

І курс – 85 учнів 
ІІ курс  - 61 учень 
ІІІ курс  -  54 учня 



Урок фізики в групі 39т 

  

ЕКЗАМЕНУЮТЬ  

КОНДИТЕРІВ 

  

ТИЖДЕНЬ  БЕЗПЕКИ РУХУ 

  

Надання першої долікарської 

допомоги  

постраждалим у ДТП 
  

У ВЕРСТАТНІЙ МАЙСТЕРНІ 

  

В ЕЛЕКТРОМАЙСТЕРНІ 
  



Радощам немає меж! 
  ЧАЙНЕ ДЕФІЛЕ «КРАЩЕ ЧАЮ-ЛИШЕ ЧАЙ» 

 ОСІННІЙ БАЛ 

ШОУ ДЛЯ СПРАВЖНІХ 

 ЧОЛОВІКІВ 





 



Професія “КУХАР” 



 



 



 







Професія  

“ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК” 



ЄДИНА МЕТОДИЧНА  ПРОБЛЕМА 

“ Формування  компетентного  
учня через підвищення  

професійної майстерності 
педагогів в контексті  сучасних  

освітніх  і виробничих 
технологій ” 



Викладач української мови та літератури 
Гончарова Оксана Анатоліївна 

• Викладач працює над удосконаленням професійного 
мовлення учнів. Створені методичні посібники з 

використанням професійної термінології, професійні 
тлумачні словники, роздавальний матеріал 

 



Викладач української мови та літератури 
Гончарова Оксана Анатоліївна 

• Участь у Сьомій міжнародній виставці "Сучасні заклади 
освіти - 2016" 

• За  методичний посібник для викладання української мови у 
ПТНЗ з професії плодоовочівник  "Компетентність і 
збагачення професійного мовлення плодоовочівника" 
нагороджено Дипломом 

• Учні є постійними учасниками мовних конкурсів 

 

 



Викладач хімії та біології 
Ковальова Світлана Віталіївна 

 
Участь в олімпіадах та конкурсах 

2015-2016 н.р.  -VІ місце з біології 
                               ІІІ місце з географії 

2014-2015 н.р.  - ІV місце з біології 

                               ІІ місце з географії 

2013-2014 н.р.  - ІV місце з  хімії 



Реалізовуючи діяльнісний підхід до навчання біології та хімії: 

 * навчає співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності  
       (мозковий штурм,метод прес,ігрові моменти,вправи,експрес-тести, бесіди )  

 * пропонує  учням різні форми роботи, заохочуючи самостійність 
             (капелюшна дискусія «за» і «проти», акваріум, аукціон ідей склади правила)  

  прагне зацікавити  практичною навчальною роботою    
на всіх уроках, навіть уроках вивчення нового 

матеріалу. 

Ковальова С.В., спеціаліст 
 І категорії . Викладач хімії, 
 біології, географії 



Викладач    фізики та інформатики 
 

Участь у обласних олімпіадах з фізики 
2014-2015 н. р. – Логвиненко Костянтин   – І курс  – 6 
місце. 
 

Участь у всеукраїнському фізичному конкурсі 
“Левеня”: 

2014-2015н. р. – Московко Станіслав, Котляров 
Дмитро  
2015-2016 н. р. – Логвиненко Костянтин (відмінний 
результат),      Морозова Дана 
 





 

2015-2016 н.р. 
  

Музичний конкурс «Таланти  

профтехосвіти»  “Тобі , єдина, Україно, 

натхнення , творчість і любов”. 

Учасниця  Вікторія Шуляк  посіла 5 місце 

серед сільських ПТНЗ 

  

ОБЛАСНИЙ КОНКУРСУ СЕРЕД УЧНІВ ПТНЗ 

«КРАЩІ СПРАВИ УЧНІВ-ПАТРІОТІВ» - ІІІ МІСЦЕ 
  

ДИПЛОМ ЗА  УЧАСТЬ  В КОНКУРСІ – 

ВИСТАВЦІ 

 «СУЧАСНІ ЗАКЛАДИ ОСВІТИ» ЗА 

ПРЕЗЕНТАЦІЮ ДОСЯГНЕНЬ У 

ВПРОВАДЖЕННІ ПЕДАГОГІЧНИХ НОВАЦІЙ 

У НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ПРОСТІР 

 (Кошлякова О.М.,                       Гончарова О.А.) 





Конкурс «Учень Року 2016 » 
Учасниця Швець Анна, 

учениця групи 6п I курсу за професією : 

«Продавець продовольчих товарів» 

Нагороджена  дипломом  Сумської обласної 

державної адміністрації  Департаменту Освіти 

і Науки в номінації «Елегантність» 



Велопробіг 

Підтримка акції  

«Свободу Надії 

Савченко» 

День Соборності 

Салютуємо Україні 

  

Патріотичний флешмоб в центрі 

селища 

  





Приймаємо участь 



Вшанування ветерана  

Великої Вітчизняної війни Фоменко Л.Ф. 

Зустріч з істориком –краєзнавцем Цвілодубом В.М 
Допомагаємо ветерану праці   Водоп’яновій О. С. 

  

Наш герой:  

Спартак Желєзний 

Ми– проти війни!» 

 Робота учня гр.5г.Васютенка Д. 

  



Впорядковуємо 

пам’ятник 

  

Насадження  

дерев 

  

Участь в акції «Зробимо селище чистим!», 

“Розфарбуємо місток” 

  



Гуртожиток 



Бібліотека. Читальна зала 

Адреса сайту ліцею:  
http://svesa-pal.sumy.sch.in.ua 



         ЇДАЛЬНЯ 



Співпрацюємо 

Школи району 
Районним інформаційним центром 

Центр зайнятості 

Районний відділ сім’ї, 
 молоді та спорту 

 Церковним служителем  
Миколаївської церкви 



Благочинність 



ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА СТРАТЕГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ  ЛІЦЕЮ  НА     2016-2020 

 
• НАПРЯМИ: 

 Створення ефективної системи соціального 
партнерства роботодавців і  ліцею. 

Модернізація  матеріально-технічної бази. 
 Інклюзивне  навчання. 
 Впровадження  допрофільного  навчання   для 

учнів шкіл району  на базі  ліцею. 
 Соціальний захист  учнівської  молоді. 
До вершин  професійної  майстерності- через 

здоровий спосіб життя, художню та технічну  
творчість. 
 



О мій ліцей! Твій шлях у світлу далечінь, 

Тебе тернистий шлях звитяги не лякає. 

Твоє багатство в сотнях робітничих поколінь 

І шана тисяч вихованців на тебе чекає 


