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Курахівський професійний ліцей – це державний заклад освіти другого атестаційного рівня, що 
забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) та повної 
загальної середньої освіти. 

Курахівський професійний ліцей – заклад освіти, підпорядкований Міністерству освіти і науки 
України,  Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації,  є юридичною особою, яка має 
самостійний баланс, реєстраційні рахунки ДКСУ м. Київ, штамп, печатку з найменуванням закладу 
освіти. 

Юридична та фактична адреса ліцею: 85612, Донецька область, місто Курахове, вул. Пушкіна, 6. 
Ліцей здійснює свою діяльність відповідно Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про 
професійно-технічний навчальний заклад», «Положення про організацію навчально-виробничого 
процесу у професійно-технічних навчальних закладах», нормативно-правовим актам Міністерства 
освіти і науки України, Статуту ліцею. 

Курахівський професійний ліцей має витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, довідку ЄДРПОУ АБ № 459862 від 18.09.2012 
року, ідентифікаційний код № 02542277, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера в Єдиній 
Державній Електронній Базі з питань освіти (ЄДЕБО) від 08.10.2013 року № 001735. 



Свідоцтво про право власності на нерухоме майно: серія САВ № 945255 від 27.02.2008 року, 
витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серія ССІ № 061361 від 18.03.2008 року. 

Державний акт на право користування земельною ділянкою ЯЯ № 55984 від 26.11.2008 року. 
Витяг ЛП № 02258-000627 з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення 

освітньої діяльності закладу освіти у сфері професійно-технічної освіти (наказ МОН України від 
31.03.2017 року № 66-л (переоформлення)). Ліцей має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в 
УДКСУ Донецької області, штамп, печатку з найменуванням закладу освіти. 

Статут, розроблений згідно з Типовим Статутом державного професійно-технічного закладу 
освіти, прийнятий на загальних зборах колективу (протокол № 1 від 28 серпня 2013 року), 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2014 року № 418. Всі діючі 
статутні документи є в наявності, оформлені згідно вимог. 

Курахівський професійний ліцей створений  як Технічне училище  № 10 у 1954 році наказом № 306 
від 31.08.1954 начальника Донецького обласного управління трудових резервів. 
        ТУ № 10 реорганізовано в ГПТУ № 50 в 1963 році, ГПТУ № 50 реорганізовано в ТУ № 50 в 1971 
р.  ТУ № 50 реорганізовано в ПТУ № 129 згідно наказу № 409 от 10.08.84 р. Донецького облуправління 
профтехосвіти. 
 З 01.09.2004 р. ПТУ № 129 реорганізовано в Курахівський професійний ліцей згідно наказу 
Міністерства освіти і науки України № 518 від 22.06.2004 року. 



Забезпечення обов’язковості загальної средньої освіти 

100% здобувачів освіти охоплено навчанням 
Станоном на 01.12.2020 в Курахівському професійному ліцеї навчаються 

Здобувачі освіти 1 курсу Здобувачів освіти 2 курсу Здобувачів освіти 3 курсу 

76 здобувачів освіти 1 курсу 

44 здобувача освіти 2 курсу 

45 здобувачів освіти 3 курсу 
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2% 
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1%                                  МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЗДОБУВАЧИВ ОСВІТИ  
                                             КУРАХІВСЬКОГО  ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

 



Ліцей проводить професійну підготовку з 4 професій. Дві з них – «Електрогазозварник» та інтегрована професія «Слюсар із складання металевих 
конструкцій, електрозварник ручного зварювання» з 01.09.2018 року за наказом Міністерства освіти і науки України від 15.05.2018 року № 473 «Про 
розширення переліку професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання» - експериментальні групи з 
елементами дуальної форми навчання. 

Назви професій, за якими проводиться підготовка робітничих кадрів у Курахівському професійному ліцеї, відповідають Державному 
класифікатору професій ДК 003:2010 року.  

№ 
з/п 

Код за 
держав
ним 
класифі
катором  

Повне найменування професії Здобувачі освіти 
Терміни 
навчання 

Кількість 
груп 

Кількість 
здобувачів 

освіти 
  

1. 7141 
7133 

Маляр ; штукатур 
  

3 роки 3 48 

2. 7122 
7214 
7212 

Муляр , монтажник по монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій ; 
Електрозварник ручного зварювання 

3 роки 2 28 

3. 7233 
7212 

Слюсар із складання металоконструкцій ; 
електрозварник ручного зварювання 

3 роки 3 62 

4. 7212 Електрогазозварник 1 рік 1 28 
        9 166 

Фактично, на даний момент в закладі навчається 166 здобувачів освіти первинної професійної підготовки, що не перевищує загального 
ліцензованого обсягу прийому. 



Назва показника 2018 2019 2020 

Контингент учнів/слухачів, які пройшли навчання 209 176 166 

Кількість відрахованих з навчального закладу 5 3 3 

Відсоток випускників, які продовжують навчання у вищих 
навчальних закладах 

10% 10% 10% 

Відсоток працевлаштування випускників 98% 97% 98% 

Загальна інформація про контингент 



Основними перевагами ПТНЗ у порівнянні з іншими навчальними закладами є можливість забезпечення 
достатнім кваліфікаційним рівнем випускників, що з обумовлено не тільки значним обсягом навчального матеріалу під 
час теоретичного навчання, а й оптимально виваженими в часі періодами виробничого навчання та виробничої 
практики на підприємствах.  

Сильними сторонами Курахівського професійного ліцею є: 
- безкоштовне навчання; 
- наявність бази на високому рівні матеріально – технічної бази; 
- тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчанням; 
- підготовка за професією «Електрогазозварник», «Електрозварник 

ручного зварювання», «Слюсар із складання металевих 
конструкцій», «Муляр; монтажник із монтажу талевих та 
залізобетонних конструкцій»; «Маляр», «Штукатур» 

- працевлаштування на базові підприємства; 
- наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів 

виробничого навчання; 
- можливість випускників – вступити до закладів передвищої 

фахової освіти   
- вдале розташування ліцею у центрі міста; 
- виплата стипендії; 
- виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного 

законодавства; 

Слабкими сторонами є: 
- орендований гуртожиток 



Оцінки за: 

Кількість учнів Навчальні досягнення учнів (у балах) % якості 
знань 

(достатній 
+ високий 

рівень) 
За 

списком 
Писали 

Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

Моніторинг 16 16 - 1 3 5 2 5             0 

Оцінка в свідоцтві за базову загальну середню освіту з даного предмета 

За рік 16   - 1 3 5 2 5             0 

За 
ДПА(якщо 

була) 
                            

  

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ  
про результати вхідного моніторингу якості навчальних досягнень з історії України 

учнів І курсу групи № 15,  спеціальність за якою навчаються «Маляр, штукатур» 
Курахівського професійного ліцею (№ 129) 

 



Матеріально-технічна база, кадровий потенціал дозволяють здійснювати підготовку робітників 
на належному рівні  

 
В ліцеї постійно ведеться пошук нових нетрадиційних методів навчання і виховання учнів, виконуються заходи 
по подальшому зміцненню і удосконаленню матеріальної бази.  
 
Підготовка робітничих кадрів проводиться за прямими договорами на підготовку кадрів з :  
- відокремленим підрозділом «ДТЕК Східенерго» Курахівська ТЕС;  
- товариством з обмеженою відповідальністю «Електросталь-Курахове»; 
- товариством з обмеженою відповідальністю «Променергобуд»; 
- товариством з обмеженою відповідальністю «Свято-Іллінський  машинобудівельний завод»; 
- Товариством з обмеженою відповідальністю «Інтеренергосервіс»; 
- Товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельне підприємство «ВІКС» 



Підприємства замовники робітничих кадрів та підприємства 
партнери 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС" 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БП-ВІКС" 



Забезпечення належної 
 якості професійної освіти. 

Покращення стану матеріально-
технічної бази навчального закладу 

Мотивація викладацького складу. 

. 

Комп’юторізація навчального 
процесу 

Покращення якості освіти Яка 
надаєсться в закладі. 

Обов’язкове працевлаштування 

Інноваційна активність 
керівництва 

Продовження впровадження 
інновацій 

Конкурентоспроможність 
випускників на ринку праці. 

Збільшення рівня випускників які 
маєютьвеликі 

досягненняДосягнення 
випускників. 

Головною метою Програми розвитку є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з 
пріоритетами державної соціально- економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і 
держави.  

Реалізація Програми розвитку на наступні 5 років  полягає у здійсненні комплексу заходів інформаційного, матеріально-
фінансового характеру, спрямованих на досягнення мети програми: 



Якісний склад педагогічних працівників: кваліфікаційні категорії викладачів:  

У навчальному закладі сформований педагогічний колектив, який нараховує 22 працівника. Середній вік педагогічних 
працівників становить 44 роки. Всі педагогічні працівники ліцею періодично, відповідно до затвердженого плану, 
підвищують кваліфікацію на курсах, а майстри виробничого навчання, крім того, проходять стажування. 
 
 

                                Викладачі 
11 категорія 

 
1 

 
7 %   

1 категорія 8 57 %   
Вища категорія 3 21,42 %   
Вища категорія, педагогічне звання «старший викладач» 1 7 %   
Вища категорія , педагогічне звання «викладач методист» 1 7 %   

Майстри виробничого навчання 
Майстер виробничого навчання 12 розряду 1 11 %   
Майстер виробничого навчання 13 розряду 1 11 %   
Майстер виробничого навчання 14 розряду 3 33 %   
Майстер виробничого навчання 1 кваліфікаційної категорії  1 11 %   
Майстер виробничого навчання 1 кваліфікаційної категорії 2 22 %   

        



АТЕСТАЦІЯ 
Атестація педагогічних працівників в період з 2016 - 2020 н.р. здійснювалася за планом, 

згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітнього 
навчального закладу України. 
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6% 
5% 

5% 

7% 

66% 

11% 

Рівевень обізнаності наші випускники вступають  на подальше навчання 
до: Міністтерсво оборони України віділення військової 

піднотовки морехідного коледду національного 
універстету "Одеська Морська академія" 

Національний університет цивільного захисту України 

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститоут імені Ігоря 
Сікорського" 

Дніпровський державний технікум енергетичних та 
інформаційних технологій  

Селидівський гірничицц технікум 

Міжрегіональне вище професійне будівельне училище 
М. Краматорськ 

Красногорівський аграрний технікум 
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Динаміка працевлаштування 
випускників протягом останніх 3 років 

2018 2019 2020



Одним із основних напрямків роботи 
вважаємо національно патріотичне виховання 











Стан матеріально-технічної бази навчального 
закладу. 



Ліцей – це сучасний заклад освіти з проектною потужністю 450 осіб, 
загальною площею приміщень – 6830 м2 (на одного учня 19,5 м2). 

Ліцей розташований у сучасному комплексі, до складу якого входять: 
 - навчальний корпус;  
 - корпус навчально-виробничих приміщень зварювальних майстерень 

та слюсарно - збиральних;  
- корпус навчально  - виробничих приміщень токарної майстерні, 

слюсарної, штукатурної та малярної майстерень; 
- корпус навчально  - виробничих приміщень мулярної майстерні; 
- гуртожиток;  
- зварювальний полігон 
- монтажний полігон;  

     - спортивний майданчик. 

Стан матеріально-технічної 
бази навчального закладу. 



Для забезпечення підготовки і перепідготовки та підвищення 
кваліфікації робітничих кадрів ліцей має:  
- 14 навчальних кабінетів; 
- 8 майстерень; 

- спортивна зала ліцею; 
- тренажерна зала для юнаків; 
- тренажерна зала для дівчат; 
- лекційна зала ліцею; 
- конференційна зала ліцею; 
- тренінгова кімната; 
- буфет; 
- бібліотека; 



Продовжувати оснащувати  навчальні кабінети та 
майстерні сучасною комп’ютерною технікою 

Комплект  
Екран + комп’ютер+ проєктор 

встановлено у  актовому та 
конференц - залі ліцею 

Комплект  
Екран + комп’ютер+ проєктор 

встановлено у  8 кабінетах 

Інтерактивна панель – 
 2 кабінети  

Комплект  
Екран + комп’ютер+ проєктор 

встановлено в 
  4 майстернях 



Продовжувати партнерські стосунки 



Продовжувати залучати інвестицій для 
покращення матеріально – технічної бази 

• 8 років партнерства 

-        Проект тренажерна зала для дівчат 35000,00 
-        Проект «Кконеренц  - зал «Альянс» на суму  
-        Проект «Лінгва» 01.08.2017 на суму 55 000,00 
-        Проект «Сучасне оздоблювальне обладнання» 01.08.2017 на суму 55 000,00 
- Проєкт «Зварювання в сучасному просторі» 01.08.20217 року на суму 55,000,00 грн.; 
- Проєкт «Створення спортивного скеледрому «Стіна only up» 01 червня 2017 р. на суму 250,000,00 

грн.; 
- Проєкт «Енергетика – за безпеку на робочому місці» 01.01.2019  року на суму 50,000,00 грн.; 
- Проєкт «Сучасне спортивне середовище» 01.08.2020 року на суму 80,000,00 грн.; 



ПРОДОВЖУВАТИ РОБОТУ ПО ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ 
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» надає технічну допомогу і со-інвестиційну 
підтримку мікро-, малим і середнім підприємствам (ММСП), провайдерам фінансових послуг, місцевим 
НУО, навчальним закладам, містах і об'єднаним територіальним громадам  

Підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) надасть можливість партнерам 
отримувати і використовувати передові технології, будувати бізнес і розширювати його на нові ринки, 
підвищувати його потенціал, використовувати новітні рішення в сфері IT та обміну інформацією. 
Програми будуть здійснюватися партнерами, бізнес-моделі, стратегії зростання і повноваження яких 
відповідають завданням Проекту USAID, і які демонструють свою готовність до їх реалізації. Діяльність 
Проекту USAID зосереджена на трьох основних завданнях: стабілізація економіки, підтримка сталого 
розвитку ММСП, і зміцнення довіри до економіки Східної України 

3,684,460.00 грн 900 000,00 грн 



В існуючій зварювальній майстерні ми проводимо виробниче навчання, 
конкурси фахової майстерності, профоріентаційні заходи та паралельно 

проводим ремонтні роботи для покращення умов для навчання 













































Продовжувати роботи по вдосконанлення  
оснащенню зварювальної майстерні  

• Заміна вікон на металопластикові 
• Заміна дверей на металеві 
• Ремонт підлоги, нанесення плиткового покриття 
• Ремонт стелі  
• Заміна опалення 
• Встановлення сантехнічних систем 
• Встановлення захисних ролетів 
• Ремонт стін 

 



Виконати ремонт майстерень закладу до 2026 року  
№

з/
п 

  
  
Наймену
вання 
завдання 

  
  

Найменування заходу 

  
  

Термін 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
завдань, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансуван
ня 
(державний, 
місцевий 
бюджети 
інші 
джерела) 

Відпові
дальни
й 

 Відмітка про 
виконання 

1. Забезпе
чення 
належн
ої 
якості 
професі
йної 
освіти 

Оснащення державних стандартів професійно 
- технічної освіти, з професій: 

- Електрогазозварник 
- Слюсар із складання металевих конструкцій; 

електрозварник ручного зварювання; 
- Маляр; штукатур; 
- Муляр; монтажник сталевих та 

залізобетонних конструкцій; електрозварник 
ручного зварювання  

До 2026    благоді
йні 
внески 
від 
фізичн
их та 
юриди
чних 
осіб; 
спец. 
фонд 

дирек
тор 
Чорна 
О.І. 

  

Заміна вікон на металопластикові До 2026 800 тис 
Заміна дверей на металеві До 2026 100 тис 
Ремонт підлоги, нанесення плиткового 
покриття До 2026 200 тис 
Ремонт стелі  До 2026 200 тис 
Заміна опалення До 2026 500 тис 
Встановлення сантехнічних систем До 2026 150 тис 
Встановлення захисних ролетів До 2026 100 тис 
Ремонт стін До 2026 300 тис 



Виконати ремонт навчальних кабінетів закладу 
№

з/
п 

Наймену
вання 
завдання 

 Найменування заходу   
 Термін 

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
завдань, 
тис. грн. 

Джерела 
фінансування 
(державний, 
місцевий 
бюджети 
інші 
джерела) 

Відповідальн
ий 

  

Відмітк
а про 

виконан
ня 

1. Забезпеч
ення 
належно
ї якості 
професі
йної 
освіти 

Ремонт навчальних кабінетів: 
- Кабінет Захист України; 
- Кабінет української мови; 
- Кабінет математики; 
- Кабінет фізики 

До 2026    благодійні 
внески від 
фізичних 
та 
юридичних 
осіб; 
спец. фонд 

директор 
Чорна О.І. 

  

Заміна дерев’яних вікон на 
металопластикові До 2026 800 тис 
Заміна дверей на металеві До 2026 100 тис 
Заміна підлоги До 2026 200 тис 
Ремонт стелі  До 2026 200 тис 
Заміна світильників До 2026 500 тис 
Встановлення захисних ролетів До 2026 100 тис 
Ремонт стін До 2026 300 тис 



Реконструкції навчальних приміщень, кабінетів, майстерень 
виробничого навчання закладу. 



Реконструкції навчальних приміщень, кабінетів, майстерень 
виробничого навчання закладу. 

















Виконати ремонт фасаду ліцею сучасними матеріалами та 
утепленням 



Завершити ремонт штукатурної майстерні та оснастити її 
сучасними інструментами, приладдям  



  
Джерело фінансування 

Орієнтовний обсяг 
фінансування, тис. грн. 

У тому числі за роками 

2017 2018 2019 2020 2021 

Обласний 
бюджети 

32039,2 4552,8 5647,7 6371,1 7065,9 8401,7 

Позабюджетні 
кошти 

2365,9 248,7 624,1 420,3 949,8 123.0 

Усього: 34405,1 4801,5 6271,8 6791,5 8015,7 8524,7 

 ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 
 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів, 
орієнтовану на задоволення потреб ринку праці в повному обсязі; 

  модернізувати матеріально-технічну базу ліцею у відповідності до 
сучасних вимог виробництва; 

  удосконалювати роботу з впровадження інноваційних технологій у 
навчально-виробничий процес; 

  враховувати регіональний компонент при визначенні напрямів та 
обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб 
ринку праці; 
забезпечити розвиток соціального партнерства; 
підвищити престижність робітничих професій 
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