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Розгmmyвши подання управління освіти від 09.07.08 р. за Ни 729 , 
відповідно ДО П.п. 2, З, 4 Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 05.04.1994 р. 
<dIpo порядок створенни, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів», 
п.п. 1.4. - 1.7. наказу Міністерства освіти і науки Украіни від 17.10.2002 р. «Про 
затверджевня Тимчасового положення про професійні ліцеї», ст. ст. 5, 19 Закону 
України <<Про професійну освіту», ст. СТ. 40, 41 Закову Украіни <<Про освіту», з 
метою залучення учнівської молоді до здобyrrJl професійної освіти, керуючись 
п.зо ст.26 Закону України <<Про Ndсцеве самоврядуваиня в Украіні», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Броварська міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Створити професjйний ліцей технологічного профілю у складі Навчально
виробничого центру творчості молоді Броварської міської ради з 01.09 2008 
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2. Затвердити ПоложеННJI про про ec~ лu:tеи теХНОЛОГІЧНОГО про шю 

Навчально-виробничого центру ТВОРЧОС:1 МОЛОДІ, що дода~~J1... . 
3. Вважати таким, що втратило чинність, РШІеННJI БроваРСЬКОl МІСЬКОl ради В!Д 

15.04.2004 р. <<Про реорганізацію Навчально-виробничого центру творчоСТІ 
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ПРО ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ шехнопо~ічво~о профіаа 
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ПрофесіЙНИЙ ліцей технологічног . . 
структурним підрозділом Цен о :РОфlЛ~ (далІ - Професійний ліцей) є 
виробничого центру творчості мо тру . рофеСlино-технічноі освіти Навчально-

. З. ЛОДl, заснований на ко .... ф . 
віДПОВІДНО до акОНІВ У країни «Про . муналЬНІИ ОрМl власності 
професійно-теХНічну освіту» Пол ОСВІТУ», «Про загальну середню освіту», <<Про 

, оженНJI про профе .... . й 
заІОІад, Тимчасового ПОложення про П офе .... .. . ~и~о-теХНІЧНИ навчальний 
україни, нормативно-правових ДОкуме р. мсl.и~ии ЛІцеи, ІНШИХ законодавчих актів 

НТІВ ІНІстерства освіти і науки України. 

І.НАЙМЕНУвАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ 

I.І.Повне найменування професійно· .... .. го Лlцею: ПрофеС1ИНИЙ ліцей 
теХНОЛОГіЧНОГО профІЛЮ Навчально-виробничого центру . · 
Б КИ·· .. ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ 

М. рова ри lВСЬКОl області. 

1.2.Мова навчання: українська. 

l.3.Мїсце знаходження професійного ліцею: 
07400, Україна, Київська область, М. Бровари, вул. М.Лагунової, 17 А, тел. 6-13-14 

2.ЗАСНОВНИІ<И ПРОФЕС!ЙНОГО JПЦEЮ 

Засновником професійного ліцею є Броварська міська рада. Професійний ліцей 

B~e~ь до комунальної власності територіальної громади міста. Професійний 
лщеи шдпорядковаиий управлінню освіти Броварської міської ради. 

3.l\1ETA ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСП 

3.1. Професійний ліцей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, заковів України, актів Президента Украіни, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, рішень Броварської міської ради, ЇЇ 
ВИlCонавчого комітету, розпоряджень міського голови, цього положения. 

3.2. Метою діяльності професійного ліцею є: 
• забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх 

поЮІИКань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у 
кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітників; 

• забезпечення реалізації потреб учнів та фізичних осіб в одержанні професійно
технічної освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, 
kВаліфікацією відповідно до іх інтересів, здібностей, стану, здоров'я та у 
відповідності з державним замовлеННJIМ кадрів; 

• Формування соціально зрілої особистості громадянина Украіни, його 
національної свідомості, ГPOM~CЬKOЇ позиції; 

• створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку дітей та підлітків, іх трудового виховання і професійного 
самовизначення· 

• СТВорення умов ~ здобynя учнями освіти понад державний освітній мінімум; 



• створення умов ДЛЯ оволодіння учнями . ... практичними УМІННЯМИ і н 
наУКОВО1, ДОСЛІдно-експериментальної коне .. . авичками 
раціоналізаторської діяльності досягн' .ТРУК:ОРСЬКОІ, . ВИНaxtДницької, 

. ' ення ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ професіин" 0·1· 
ПІДГОТОВКИ; 

• задоволення потреб учнів 8-11(12) . 
підготовки; клаСІВ у поглибленні базової трудової 

• оновлення змісту освіти розроб· б· . . . ф ,ка І апро аЦІЯ нових педагОГІЧНИХ технологій 
меТОДІВ І орм навчання та виховання· ' , 

• формування в учнів адекватного сприйняття життєвих проблем, розуміння освіти 
як головного засобу досягнення результату особистої праці; 

• формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової 
діяльності. 

4.ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ 

. ~.l.~~офесіЙниЙ ліцей здійснює підготовку робітників високого рівня 
квamф1кацll, як правило, з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 
OCHOB~ базової чи. повної загальної середньої освіти, а також підготовку, 
переп1ДГОТОВКУ та ПІдвищення кваліфікації робітників і незайнятого населення. 

4.2.ПрофесіЙниЙ ліцей може здійснювати допрофесійну підготовку учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, впроваджувати діяльність щодо розвитку 
здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів 

професійного спрямування. 
4.3.ПрофесіЙниЙ ліцей, як правило, здійснює ступеневу професійно-технічну 

освіту з одного або декількох напрямів підготовки з робітничих професій. 
4.4.ПрофесіЙниЙ ліцей розпочинає свою діяльність, пов'язану з підготовкою 

кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, за наявності ліцензії 
на право надання освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

4.5.ПрофесіЙНИЙ ліцей може мати відділення, філії, навчально-виробничі, 
навчально-комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші 
підрозділи; утворювати в установленому порядку разом з іншими юридичними 
особами навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань 
ЮРИДИЧНИХ осіб. Створення філій та інших відокремлених структурних підрозділів 
здійсmoється у порядку, встановленому законодавством Украіни. 

4.6. Умови та порядок створення, реорганізації і ліквідації Професійного 
ліцею визначаються законодавством Украіни. 

4.7. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-
побутової бази забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення 
соціальних та i~ питань працівникіВ, учнів, слухачів, Професійний ліцей може 
УІОІадати відповідні угоди (договори) з підпр~~ствами, ус;анов.ами та 
організаціями, для яких здійснюєтьсЯ підготовк~ квалlфlКОВан~ р~бlТНИКlВ. 

48 в· ·дно до угод укладених 13 загальНООСВІТНІМИ навчальними .. ІДПОВІ ' .. п Ф . .. .. . .. 
закладами, підприємствами, установами, ор~~IЗ~lЯМИ, ро е~IИНИИ Лlцеи ~o~e 
здійснювати, починаючи з 8 класу, допрофеСlйН)' ПІДГОТОВКУ УЧНІВ загалЬНООСВІТНІХ 



навчальних ЗаІОІадів, впроваджувати д. ... 
поглиблення знань з окремих нав lЯЛЬНIСТЬ щодо. розвитку ~дібностей молоді та 
професіЙНУ підготовку учнів старш :.альних предметІВ профеСІЙНОГО спрямування 

.. 01 школи. ' 
4.9. ВІДПОВІДНО ДО угод укладе 

підприЄМСТВами, установами,' оргаНіз:~:~:ИriИМИ н~~ч~ьн~~ заклад~, а також 
цільову підготовку учнів . ' рофеСIИНИИ Лlцеи може ЗДІИСШQвати 

, слухаЧ1В з наступним ЇХ нав 
закладах за узгодженими навчальними п чанням у вищих навчальних 

410 П Ф . ланами. 
. . ро еСІЙНИЙ ліцей самостійно б .. ... .•. .. розро ляє органlзацlИНУ структуру і 

погодхсує ІІІЗ упраВЛ.l~НЯМ освіти Броварської міської ради. 

4.1.1. : ~р~фе~IИНОМУ ліцеї можуть створюватись: 
. - ЛlцеИНI ВІДДІлення (групи), що забезпечують здобуття професійно-технічної 

ОСВІТИ з одночасним здобуттям повної загально· 1· сере .. .. . . ДНЬОl ОСВІТИ, 

- . ~Іддше~ня з одного або декількох напрямів професійної підготовки 
профес1И (спеЦІальностей); , 

. -. ві~~ення підготовки, курсової підготовки, перепідготовки та підвищення 
квamфlкацll; 

- відділення. допрофесійної, професійної підготовки учнів загальноосвітніх 
навчальних закладІВ; 

- філії, інші відділення та структурні підрозділи, необхідні для реалізації 
завдань професійного ліцею. 

5.0РГ AНlЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО ПРОЦЕСУ 

5.1. Навчальний процес у Професійному ліцеї - це система організаційних, 
педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і 
завдань загальної середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно 

до державних стандартів та вимог. 

Навчальний процес у Професійному ліцеї rpунтується на засадах 
гуманістичної, демократичної, громадянської свідомості, незалежності від 
політичних, громадських, релігійних об' єднань; інтегративності, єдності навчання, 
виховання і професійної підготовки, спільної діяльності педагогічних працівників, 
учнів, слухачів та батьків, представників підприємств, установ, організацій в . 
штересах особистості, суспільства, держави. 

5.2. Навчальний процес у Професійному ліцеї ВКJПOчає природничо
математичну, гуманітарну, загально-технічну, професійно-теоретичну, професійво
ПРактичну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями, слухачами і здійсlПOЄТЬСЯ 
згідно З робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами, 
РОзробленими на основі Типових навчальних планів і Типових навчальних програм . 
І затвердженими в установленому порядку, а також з урахуванням вимог 

нормативно-правових та навчально-методичних документів з професійно-технічної 
та загальної середньої освіти. конкретні терміни навчання та зміст навчального 
ПРоцесу безпосередньо визначаються робочими навчальними планами та робочими 
навчальними програмами. ...... .. 

5.3. Прийом на навчання до ПрофеСIЙНО,ГО ЛІцею ЗДІИС~ЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО до 
ЗВJIв та угод з юридичними і фізичними особами в межах ЛІцензованого обсягу в 



порядКУ, установленому навчальним заЮ: .. . 
прИЙОМУ до професійно-технічних на адом на ПІдставІ Д1ЮЧИХ Типових правил 

5 
4 У . . вчальних закладів Украіни 
.. ЧНІ, ЯКІ мають базову загал .. 

набyтrям професії здобувають повну ьну середню ОСВІТУ,. як правило, одночасно з 
або в іншому загальноосвітньому навзагальну cepeДH~ ОСВІТУ у Професійному ліцеї 

5 3 
. чальному закладІ 

5.. агалЬНООСВІТНЯ підготовк . .... . 
стандартів загальної середньої ~ УЧНІВ ЗДІИСНЮЄТЬСЯ відповідно до державних 

ОСВІТИ з урахуванням профіль . 
специфіки. YМ~B набуття робітничої професії. НОСТІ навчання та 

УЧНІ ЯКІ З певних причин , не можуть одночасно з набyтrям професії здобути 
повну з~альну сереД.ню освіту або не мають базової загальної середньої освіти а 
також ТІ особи, ~KI потребують соціальної допомоги і реабіліт ії мо ' 
здобувати лише роБІТНИЧУ кваліфікацію. ац, жуть 

5.6. П~офесійно-:ехнічна освіта здійснюється у Професійному ліцеї за 
денною, веЧІ~НЬОЮ (ЗМІННОЮ) формами навчання з відривом і без відриву від 
вир?бництва . ІЗ можливим з.астосуванням дистанційного та модульного навчання 
учиш, слухаЧІВ, та при неоБХІдності - за індивідуальними навчальними планами. 

5.~. Навчальний рік у. Професійному ліцеї розпочинається, як правило, 1 
вересня І завершується в теРМІНИ, встановлені робочими навчальними планами. 

. для окремих категорій учнів, а також під час організації перепідготовки і 
ПІДВищення кваліфікації робітників та незайнятого населення, занятrя 

розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терміни, 
погоджені із замовниками робітничих кадрів. 

для учнів, які навчаються понад 1 О місяців, встановлюються канікули 
загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні - у зимовий та 9 - у літній 

періоди. 
5.8. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і 

здійснення заходів, не пов' язаних із процесом навчання, забороняється, крім 
випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів Украіни. 

5.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 
передбаченого для виконання робочих навчальних програм професійно-технічної 
освіти. Обліковими одиницями навчального часу є : 
- академічна година тривалістю 45 хвИЛИН, з перервами між ними не менше 10 хв.; 
- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин; 
- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 aкaдeMi~ годин; 
- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 акадеМІЧНИХ годин; 
- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним пл~ом; 
- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних ТИЖНІВ. 

Навчальний (робочий) час учнів, слухачів у період проходження виробни:ої :а 
передвиnyскної (переддипломноі1 практики вс:ано.~лю~ься .в залеЖНОСТІ ВІД 
реЖИМу роботи підприємства, установи, органlзацll ЗГІДНО I~ ... законод~ством 
УКРаїни. Відвідування занять учНЯМИ, слухачами ПрофеСIИНОГО ЛІцею є 
Обов'язковими. . 

5.10. Учні, слухачі Професійного ліцею к~мплектуються У нав;альш групи з 
теоретичної підготовки за професіями чисеЛЬ~IСТЮ 15 - 20 ЧОЛОВІК. Виробниче 
навчання проводиться в групах по 12 -15 чоЛОВІК. 



У разі організації підготовки . .. 
робіТНИкіВ та незайнятого населення ' переПІДГОТОВКИ 1 ПІДВ~Щ~ННЯ кваліфікації 
Професійний ліцей може з за угодами з юридичними 1 ф1ЗИЧНИМИ особами 

а погодженням із з б· . 
встановлювати чисельність уч . . амовником ро ІТНИЧИХ кадр1В 
нормативну. НІВ, слухаЧІВ у навчальних групах нижчу за 

5.11. Професійно-технічна освіта· .. 
перепідготовка і підвищення кваліфікації р УЧб. НІВ . та СЛУХ~Ч1В, П1ДГОТОВКа, 

... . о lТНИК1В та незаинятого населення 

ЗДІИ~lПОф. ється за ПРОб~еСІЯ~И, згідно з державним переліком професій з підготовки 
XВВJI1 1КОВаних ро lТНИК1В у пр Ф ... . . о еСІино-теХНIЧНИХ навчальних закладах та 

державним клаСИфlкат.~ром про~е:іЙ дкооз - 95 відповідно до отриманих ліцензій . 
. 5.12. У Про~е~IИНОМУ Лlцеl може здійснюватися допрофесійна підготовка 

УЧН1В загалЬНООСВІТНІХ навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої 

ШК~ЛИ, починаю:~ з 8 ~acy, можуть поєднувати здобуття загальної середньої 
ОСВІТИ з допрофеСIИНОЮ ПІДГОТОВКОЮ у Професійному ліцеї. 

. 5.1!. 3 числа випу~~ИКів. базового загальноосвітнього навчального закладу, 
ЯКІ про~и допро~еСIИНУ ПІДГОТОВКУ у Професійному ліцеї, можуть бути 
сформован1 навчалЬНІ ГРУПИ, в яких вони за скороченими робочим навчальними 
планами і скороченими робочими навчальними програмами можуть продовжувати 

навчання для набуття відповідної робітничої кваліфікації. 
5.14. у процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час учні 

Професійного ліцею можуть надавати послуги населенню, виготовляти продукцію, 
товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку. 

5.15. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Професійного ліцею 
здійсlПOЄТЬСЯ за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних 
досягнень учнів (слухачів) у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 
закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання. 

5.16. Перелік форм контроJПO знань, умінь і навичок учнів, слухачів та 
критерії іх кваліфікаційної атестації встаноВJПOЮТЬСЯ робочими навчальними 
ШІанами. 

3 метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на 
окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за 
наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, 
категорія). 

Особи, які з різних причин не завершили .. ~овноГО н~чаль~ого кyp~y'. але. за 
результатами поетапної кваліфікаційної атестацll здобули В1ДПОВЩНУ КВ8JІ1ф1Кац1Ю, 
мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації BCT~o~eH?;O ~?азка. ... . 

5.17. До складання державної квалlф~ацlИНО1 aTeCTaц~1 допускаються УЧН1, 
СЛУХачі, які закінчили повнИЙ курс навчання 1 мають навчалЬН1 до~ягнення не нижче 
4 балів з усіх навчальних предметів, що входять У ~o~aTOK до СВ1доцтва (.диплому) 
КВаліфікованого робітника та професійно-практичнО1 П1ДГОТОВКИ. ... . 

5.18. У ПрофесійноМУ ліцеї здійсlПOЄТЬСЯ ступеневе профеС1ино-теХН1чне 
навч . · КоЖНИЙ ступінь навчання визначається теоретичною та 

ання УЧИ1В, слухаЧІВ. б· .. 
пра_.,.. .. П1·дтверджУЄТЬСЯ присвоєнням випускникам ро lТНИЧОl 
~а.п,НОЮ завершеН1СТЮ 1 . 

квan.ф. .... б'rrтxми професіЙJIИМИ знанНЯМИ, УМІННЯМИ, навичками та 
1 lкац11 ЗГ1ДНО З на J А."'·--



супроводжується видачею Учням сл а 
освіту встановленого зразка. ,ух чам документа про професійно-технічну 

5.19. Учням, слухачам Професійного лі . 
кваліфікаційної атестації . цею, яКІ виконали вимоги державної 

ПІСЛЯ завершення навч . . 
"кваліфікований робітник" з .. . .. ~ня п~исвоюється квалІфІКація 
класу) та видається свідоцтво ::БУТОІ профеСll ~ІДПОВІДНОГО розряду (категорії, 

. першому ступеНІ професійно-технічної освіти та 
диплом на дpyг~мy ступеНІ професійно-технічної освіти, зразки яких 
затверджуються КаБІнетом Міністрів України. 

5.~ ... 0. ДИпл~м квалі~ікованого робітника з відзнакою видається випускникам 
ПрофеСIИНОГО л~цею, ЯКІ мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень 
B~COKOГO (IV) РІ~НЯ (10,11,12 балів) з усіх предметів та професійно-практичної 
ПІДготовки, а з lН~ИХ предметів, що зазначаються у додатку до диплому, -
ДOCT~T~OГ~ (~II) PIB~~ (не нижче 8 балів), і за результатами державної 
КВ8ЛІфІкацIИНОI атестацll мають високий (lV) рівень (10,11,12 балів) . 

. ~.21 .. ?c~~aм, які ~~ ~акінчили повного курсу навчання, але за результатами 
КВ8ЛlфlкацlИНОl атестацll ІМ присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та 
учням, слухачам, які пройшли індивідуальне чи курсове навчання, видається 
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого 

зразка. Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли 
кваліфікаційної атестації, видаються довідки встановленого зразка. 

5.22. Випускникам Професійного ліцею, які здобули повну загальну cepeдmo 
освіту, видається відповідний документ встановленого зразка про повну загальну 

середшо освіту. 
За досягнення високих успіхів з предметів загальноосвітньої підготовки 

випускник Професійного ліцею, який здобув повну загальну середню освіту, може 
бути нагороджений в установленому порядку золотою медаллю "За високі 
досяmеНWI у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні". 

5.23. Особам, які навчались у групах із здобуттям повної загальної середньої 
освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка (табель) про 
навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого зразка. 

5.24. Мова навчання У Професійному ліцеї визначається відповідно до вимог 
Конституції Украіни, законодавства Украіни про мови. 

5.25. Навчально-метоДИЧНУ організацію навчального процесу У Професійному 
ліцеї здійсшоє методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну 
ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних 
працівників. 

6.ПЕДАГОГИЧНІ прАЦІВНИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ЛЩЕЮ 

6 1 П . сад педагогічних працівників Професійного ліцею, їх права, .. ереЛІК по ... З у .. 
обов' . . ність та соціальні гаранТll визначаються аконами кра1НИ 
с ЯЗКИ, ВІДПОВ1Даль .. " сеп . " 
СП ро .ту" сеп офесійно-теХВIЧНУ ОСВІТУ, ро загальну cepeдmo ОСВІТУ , 

ОСВІ , ро пр ...... . 
Положенням про професійно-техвіЧНИИ навчальнии заклад ~a. ІНШИМИ 
за~о У а~·ни нормативно-ПРавовими документами МіНІстерства 
оч\. НОДавчими актами кр'" , 



освіти і науки України, Тимчасовим поло 
положенням. женням про професійний ліцей та цим 

6.2. Приймає на посади та звільняє з по .. 
виробничого ~eH~y творчості молоді. сад працІВНИКІВ директор І:Іавчально-

ПедаГОГІЧНІ працівники Професій . 
адання з ними тр Д •• ного ЛІцею працевлаштовуються шляхом 

укл 6.3. професій~и~В~~ у;:ди або контракту згідно із з~онодавством України. 
виробництва викладачів В~Щ може залучати до ~едаГОГІЧНОЇ роботи спеціалістів 

, их навчальних закладІВ вчених . 
чи погодинної оплати п а і ,на умовах СУМІсництва 

р Ц у п~ряд~, встановленому законодавством України. 
6.4. ~я визна:е~ня ... ВІДПОВІдності педагогічних працівників займаним 

посадам ~~ РІВНЯ квалlфlкаЦI1 проводиться Їх атестація. Періодичність атестації та 
п?рядок 11 прове~ ... ен~~ вст~н~~люється Міністерством освіти і науки України. 
РІшення атестацlИНОІ КОМІСll є підставою для присвоєння . . .. ... ... педагОГІЧНОМУ 
працІВНИКОВІ ВІДПОВ~ДНОІ катеГОрl1 або звільнення його з роботи згідно із 
законодавством УкраІНИ. 

6.5. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною 
характеристикою та посадовими обов'язками, що затверджуються в установленому 

порядку. 

6.6. Педагогічні працівники ліцею несуть дисциплінарну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Украіни. 

7. УЧЕНЬ, СЛУХАЧ ПРОФЕСІЙНОГО JIЩEЮ 

7.1. Учень Професійного ліцею - це випускник, як правило, основної або 
старшої загальноосвітньої школи, зарахований до Професійного ліцею на навчання 
за програмами професійно-технічної освіти. 

7.2. Слухач Професійного ліцею - це особа, зарахована до цього навчального 
закладу для навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, а також учні загальноосвітніх навчальниХ закладів, які 
проходять допрофесійну та професійну підготовку, отримують поглиблені знання з 
окремих предметів професійної підготовки. 

7.3. Права, соціальні гарантії, обов' язки, відповідальність та заохочення учня, 
слухача і випускника Професійного ліцею визначаються Законами України "Про 
освіту", "Про професійно-техніЧНУ освіту" , "Про загальну середшо освіту" , 
Положенням про професійно-техніЧНИЙ навчальний заклад, іншими законодавчими 
актами України, нормативно-правовими дoкyмe~aм~ ~Hi~Tepcтвa освіти і науки 
УКРаїни, Тимчасовим положеННЯМ про профеСIИНИИ mцеи, цим положенням та 

Статутом нвцтм. 

8.УІ1РАВЛІННЯПРОФЕС!ЙНИМJIЩEЄМ 

8.1. Керівництво ПрофесіЙНОГО ліцею з~ійсlПOЄ ~eктop, який .?р~нач~ється 
на посаду та звільнюєтьсЯ з посади управліННЯМ ОСВІТИ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради 
відповідно до законодавства України. 



8.2. Повноваження та обов' яз ~ 
закоНОМ Украіни "Про профеСI.И" ки дире~ора Професійного ліцею визначаються 

но-теХНІЧНУ о ." . актами Украіни. СВІТУ та ІНШИМИ законодавчими 

ТА МАТЕРІ~IНAНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬmсть 
НО - ТЕХІОЧНА БАЗА ПРОФЕСІЙНОГО JПЦEЮ 

9.1. Фінансово-господарська діяльність ... . 
відповідно до законодавства та цього п ПрофеСIИНОГО ЛІцею проводиться 

. оложення. 

9.2. ФІнансово-господарська діяльніст П ф." . . .. 
рахунок бюджетних асигнуван ь ро еСІИНОГО ЛІцею ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за 

. ь, а також за рахунок додаткових джерел 
фІНансування, не заборонених діючим законодавством 

9.з. Додатковими джерелами формуванuп кошт· . П Ф ... . бути: пп ІВ ро еСІИНОГО ЛІцею можуть 

• кошти, отримані ~a надання платних послуг відповідно до переліку 
за~в~рдженого Каб~Нет~м Міністрів України, та у порядку, встановлено~ 
~HICTepCT~OM ОСВІТИ І науки України, за погодженням з Мінфіном та 
МінеКОНОМІКИ; 

• кошти гуманітарної допомоги; 

• добровільні грошові внески (в тому числі батьківські пожертвування, 

спонсорські кошти, благодійні внески), матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян; 

• кошти підприємств, установ та організацій, що надходять на підставі 

відповідних угод на підготовку спеціалістів; 

• кошти, одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших робіт на 
замовлення підприємств, установ і організацій; 

• доходи від реалізації видавничої продукції, навчальних та наочних 

посібників; 
• кошти, одержані від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна; 
• КОШТИ від реалізації продукції майстерень, лабораторій, ділянок і цехів по 

випуску продовольчих і непродовольчих товарів, будматеріалів, ремонту 
авто-, мото-, та побутової техніки, транспортного обслуговування, надання 
послуг підприємствам, організаціям і громадянам; 

• добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, 
установ, організацій, іноземних юридичних та фізичних осіб; 

• інші надходження. 
9.4. Кошти, отримані Професійним ліцеєм від надання платних ОСВІТН1Х 

послуг, використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим 

Положенням. 
9.5. Кошти, що надходять на спецр~ок в результаТі .. надання ~атних 

послуг та від реалізації товарної ПРОДУКЦ~1 навч~них маисте~.ень зг~дно з 
YkJIаденими угодами можуть бути використанІ для ЗМІцнення ~aCHOI ~атеРlально
технічної бази та на господарські потреби, розвитку влаСНОl мереЖІ СПОРТИВНО-



оздоровчих, профільних таборів 10 
молоді. ' туристичних баз для оздоровлення учнівської 

9.6. Матеріально-технічна база П '.. . 
споруди, обладнання засоби з ' рофеСIИН?ГО ЛІцею включає приміщення, 
нерухоме майно що ~еребу в я~ку, траНСПОРТНІ засоби, земельні ділянки, рухоме і 

, ває в иого користуванні 
9.7. для проведення навчально-виховної ' .. 

спортивно-оздоровчої р бп'" ' вироБНИЧОI, навчально-тренувальної та 
о оти рофеСIИНОГО . 

користування спортивні об' . ЛІцею надаються в тимчасове 

б . єкти, КУЛЬТУРНІ, оздоровчі та інші заклади безоплатно 
а о на ПІЛЬГОВИХ умовах Порядок . . надання зазначених об' єктів у користування 
визначаєrься МІсцевими органами викона .. . . . ВЧОІ влади та органами МІсцевого 

самоврядування ВІДПОВІДНО до законодавства. 

9.8. Професійний ліцей самОСТІ'и"но . . . планує свою ДІЯЛЬНІСТЬ І визначає 

пе~спек:иви максимальн~го задоволення потреб всіх сфер народного господарства 

У. ВІДПОВІДНИХ K~p~. ~. ЦIЄ~ метою для забезпечення підготовки, перепідготовки і 
П1двищення квалlфlкаЦl1 роБІТНИЧИХ кадрів Професійний ліцей повинен мати: 

• навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними засобами навчання; 
• навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, полігони 

(для кожної професії чи групи професій), обладнані необхідною навчальною 
;ехнікою, верстатами, машинами, механізмами, матеріалами, інструментами, 

1НПІИМИ засобами навчання; 

• приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для фізичного 
виховання, секційної роботи. 

• бібліотеку, читальний, спортивний та актовий зали, приміщення для 
медичного обслуговування, їдальшо, спальні приміщення для проживання 
учасників семінарів, олімпіад, змагань та інші, обладнані відповідно до 
діючих нормативів та санітарних норм. 

• Приміщення і споруди для інженерно-технічного та навчально-допоміжного 
персоналу Професійного ліцею обладнуються та використовуються 
відповідно до вимог законодавства про охорону праці, правил пожежної 
безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

9.9. Працівники Професійного ліцею, учні, іх батьки, або особи, що іх 
замінюють, несуть у встановленому порядку матеріальну відповідальність за 
п~ування будівель, споруд, приміщень, YCTaткyв~ та .інвен:rарю ~рофеСійного 
лщею у відповідності до укладених угод про матеРІальну ВІДПОВІдалЬНІСТЬ. 

9.10. Збитки, завдані учнями май~ Проф~СіЙН~ГО ліцею відшкодовуються за 
рахунок ЇХ батьків, або осіб, що їх замІШОЮТЬ, ВІДПОВІДНО до чинного законодавства. 

10.КОНТРОЛЬ ЗА дrяльШСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

10.1. Контроль за забезпеченням ПрофесіЙНИМ ліцеєм Державних стандартів 
рівня професійно-техніЧНОї освіти, виконанням покладених на нього завдань 
здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

10.2 О ю формоЮ контролю за діяльністю Професійного ліцею є . сновно .. 
державна атестація, яка проводиться У порядку, встановленому МіНІстерством 

освіти і науки УкраіНИ. 



10.3. У період між атестаЦІ.ЄЮ аа 
. ~ . ПРОВОДJIТЬся· . 

npофеСIИНИМ Л1цеєм з питань, пов'язаних _. переВІРКИ (Інспектування) 
зміст, види і періОдичність цих . з 11 навчально-виховною діяльністю. 
навчально-виховної роботи ал пеР~ВlРОК визначаються залежно від стану 

, е не чаСТІше 1 2· . . -
не пов'язаних з навчально-виховно . -. разІВ на РІК. ПереВІРКИ з питань, 
міською радою відповідно до зако ю Д1JlЛЬНІСТЮ, проводяться Броварською 

нодавства. 

11. ОБJПК ТА ЗВІТШСТЬ. 

Професійний ліцей здійснює б .... .. . ухгалтерськии оБЛІК результатів своєї роботи, 
веде статистичну ЗВІТНІСТЬ І подає ії В установленому б . .. 
статистики, податковим та фінансовим органам. 

о СЯЗІ органам державно 1 

12.МІЖНАРОДНЕ СІПВРОБІТНИЦТВО. 

~жнарод~е сп!~робітництво. T~ зовнішньоекономічна діяльність 
профеСIИНОГО ЛІцею ЗДІИСНЮЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО до вимог Законів України "Про 
освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", інших 
законодавчих актів України. 

lЗ.СТВОРВШІЯ, РВОРГ AlПЗАЦІЯ, JПКВlДАЦІЯ 

lЗ.l. Створення, реорганізація, ліквідація професійним ліцеєм здійснюється за 
рішенНJIМ Броварської міської ради у відповідності з чинним законодавством. 

lЗ.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію- професійним ліцеєм приймає 
Броварська міська рада. Реорганізація професійним ліцеєм відбувається шляхом 
злиття, приєднання, поділу, виділення. Шквідація проводиться ліквідаційною 
комісією, призначеною Броварською міською радою, а у випадках ліквідації за 
рішенНJIМ господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим . . . .".. . ... .. 
органом. 3 часу призначення Л1КВlдац1ИНОl КОМ1Сll до неІ переходять повноважеНIUI 
щодо управління НВК. 

lЗ.З.ЛіквідаціЙНа комісія оцінює наявне майно професійним ліцеєм виявляє 
його дебіторів і кредиторів і розраховуєrься з НИМИ, складає ліквідаційний баланс і 
представляє його засновнику. 

lЗ.4. У випадку реорганізації права та зобов'язання професійним ліцеєм 
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 

Визначених навчальНИХ закладів. 



Подання: 

Начальник управлівия освіти 

Погоджено: 

Виконуючий обов' язки 
заступника міського голови -
керуючий справами ВИІСонкому 

В.І. Онищенко 

В.П.ДворсьКИЙ 



~r1J 

сol ~ oq·o m 
1- о-- БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ЮlїВськоl ОБЛАСТІ 

УПР АВЛІВВЯ ОСВІТИ 
07400 м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, Тел (294) 5-14-81(ф.), 5-14-82, 7-23-79 

від 11'-f)r, аР р N!! ~J!I 
НаМ! Г за --

Про внесенвя питань до порядку 
денного чергової сесії 

МіСЬКОМУ голові 
В.О. Антоненку 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

УправліlПlJl освіти просить вюпочити до порядку денного чергової 
сесії Броварської міської ради питamnI: 

1. Про створення ліцею технологічного npофimo на базі 
НавЧ8JIЬно-виробвичого центру творчості молоді. 

Начальних управліввя освіти В.І.Онищенко 

.. . .. 
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