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Шановні присутні! 

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №48 «Про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

перед педагогічним колективом та громадськістю», я звітую перед трудовим колективом за 

проведену роботу в 2019 - 2020 навчальному році 

 

1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації 

навчально-виробничого процесу у ПТНЗ  

 

Як директор Курахівського професійного ліцею, у своїй діяльності протягом звітного 

періоду я керувалася Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими обов’язками директора навчального закладу, законодавством України, іншими 

нормативними актами, що регламентують роботу керівника ПТНЗ.  

Намагалася  протягом року активно працювати за всіма напрямками своєї діяльності, 

особливу увагу приділялася створенню у навчальному закладі належних умов для забезпечення 

якісної освіти. Відповідно до стратегії гуманітарного розвитку України спрямовувала зусилля на: 

удосконалення навчального середовища на засадах безпеки, стабільності та створення умов для 

функціонування демократичної культури, формування вільної фізично і духовно розвинутої 

особистості тощо 

Вся моя робота, як директора Курахівського професійного ліцею, протягом  2017-2018 

навчального року спрямовувалась на: 
 виконання плану набору учнів ( 73%); 
 зміцнення та поновлення матеріально-технічної бази ліцею ( придбано обладнання для 

зварювальної майстерні ; 
 збереження трудового колективу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

майстрів виробничого навчання та викладачів; 
 підвищення якості підготовки робітничих кадрів; 
 поліпшення фінансово – економічного стану ліцею; 
 покращення благоустрою в навчальному закладі та в гуртожитку; 
 впровадження енергозберігаючих технологій. 

На сьогоднішній день Україні потрібні висококваліфіковані, конкурентоспроможні фахівці 

робітничих професій. Наш колектив наполегливо працює над підготовкою спеціалістів для 

будівельного та промислового напрямку.   

За 2019 – 2020 навчальний рік помітно покращилися умови здобуття якісної освіти: 

поступово зміцнюється навчально-матеріальної база електрогазозварювальної майстерні, 

спортивного залу, конференц – зали та інше. Впроваджуються нові педагогічні технології, 

відбуваються якісні зміни у складі педагогічних кадрів, формуються духовні орієнтири учнівської 

молоді. Навчальний заклад у 2019 році пройшов успішно атестацію навчального закладу 
 

2. Вжиті директором  Курахівського професійного ліцею  заходи щодо охоплення 

навчанням учнів 

           Формування учнівського складу ліцею проводиться виходячи з потреб підприємств та 

організацій регіону та міста Курахове в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, 

ліцензійного обсягу прийому на навчання згідно електронної ліцензії ЛП № 02258 – 000627  від 

31.03.2017  р. та відповідно Правил прийому до ліцею, які розроблені на підставі «Типових правил 

прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України № 441 від 06.06.2006 року. Кожного року Правила вступу 

доповнюються та затверджуються згідно чинного законодавства.  

Освітня діяльність закладу здійснюється відповідно до установчих документів. На першому 

етапі учні проходять навчання у навчальних майстернях закладу, на ІІ етапі – на виробництві. Для 
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цього укладені угоди про надання робочих місць з різними організаціями, установами, 

підприємствами, які мають сучасне технологічне оснащення, що забезпечує виконання навчальних 

планів і програм. Такі угоди укладаються також за місцем проживання учнів.  Під час 

проходження виробничого навчання на підприємствах для учнів виділяються окремі робочі місця. 

Учні працюють за режимом роботи підприємства. Виробнича та переддипломна практика учнів 

проводиться на підприємствах згідно з укладеними договорами . Основними замовниками кадрів 

ліцею є ТОВ «ЕЛЕКТРОСТАЛЬ», ТОВ «ПРОМЕНЕРГОБУД»,  ТОВ «Свято – Іллінський 

машинобудівельний завод», ТОВ «Інтеренергосервіс» 

В цьому навчальному році в ліцеї налічувалось 10 навчальних груп, в яких освоювали 

будівельні  та промислові професії   177 учнів: 

1. 7212 Електрогазозварник – 24 учнів 

2. 7214, 7212 Слюсар із складання  металевих конструкцій; електрозварник  ручного 

зварювання – 67 учнів 

3. 7141, 7133 Маляр; штукатур – 49 учень 

4. 7122, 7214, 7212 Муляр; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; 

електрозварник ручного зварювання - 37 учнів 

 

Також, з 01 вересня 2019 навчального року   проводилась платна підготовка групи по 

професії  «Електрогазозварник ».  

 

3. Виконання функціональних обов'язків щодо забезпечення обов'язковості загальної 

середньої освіти 

Курахівський професійний ліцей є державним закладом освіти другого атестаційного рівня, 

що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної ) та 

повної загальної середньої освіти.      

Навчально – виховний та навчально-виробничий процес в ліцеї зорієнтований на якісну 

підготовку майбутніх  робітників професій будівельного та промислового напрямків, стимулює 

педагогічний колектив до творчої активності, реалізації своїх професійних інтересів і 

можливостей.  

Робочі навчальні плани та програми розроблені з урахуванням вимог Державних стандартів 

професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій на підставі Типової базисної 

структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

навчальних закладах, змісту освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників, 

кваліфікаційних характеристик професій. 

 Структура робочих навчальних планів враховує ступеневість здобуття професійно-технічної 

освіти та рівень загальної середньої освіти, яку мають учні або яку отримують в процесі 

навчання.   Навчальний заклад забезпечений державними стандартами ПТО з потрібних професій 

в електронному та друкованому варіантах, іншими нормативними та інструктивними матеріалами 

Організація навчально-виховного процесу в ліцеї здійснюється відповідно до Типової 

базисної структури (наказ МОН України від 13.10.2010 р. № 947), ДСПТО та Державних 

стандартів у сфері загальної середньої освіти.  

У робочому навчальному плані передбачені предмети суспільно-гуманітарної та 

природничо-математичної підготовки, фізична культура, захист Вітчизни.  

   В закладі 9 груп які, отримують повну загальну середню освіту, забезпечені підручниками з 

загальноосвітніх предметів. Навчальні кабінети, що необхідні для виконання циклу 

загальноосвітньої підготовки в робочих навчальних планах, обладнані відповідно до вимог.  

30 червня 2020 року здобувачі ліцею пройшли зовнішнє незалежне оцінювання  

 

4. Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження 

інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес  
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Сьогодення вимагає від викладача нових, креативних та нестандартних методик.  Так, 

наприклад, директор Чорна Олена Іванівна працює над методичною проблемою: «Втілення 

інноваційних технологій  при викладанні предметів професійного циклу». На уроках використовує 

різні види робіт, застосовуючи наочність, технічні засоби навчання; надає можливість і право всім 

і кожному учневі висловити власну точку зору.  Має свій сайт і постійно його наповнює 

(https://kpl129.com/) 

Творчо працює в групах викладач «Технології зварювальних робіт» Геревенко Андрій 

Михайлович, він має електронні плани уроків, власну електронну бібліотеку. На уроках 

використовує ІТ - технології, застосовує тестові методики, мультимедійні технології.  

Креативно працюють  викладачі: Ткаченко Людмила Вікторівна (викладач української мови 

та література), Бобриш Ірина Василівна (викладач іноземної мови), Кувакіна Ганна Олександрівна 

(викладач інформатики) над реалізацією міжнародного проекту eTwinning «A Poet (a writer) is a 

national symbol of your country / Поет (письменник) – національний символ вашої країни», де 

відбувається спілкування з країнами – партнерами  з Литви, Латвії, Польщі, Грузії, Азейбарджану, 

Туреччини, Молдови,  Словаччини, Сербії, Чеської Республіки за допомогою засобів . 

Викладач хімії та біології Лебедь Наталія Анатоліївна та викладач іноземної мови Бобриш 

Ірина Василівна розпочали реалізацією міжнародного проекту eTwinning з хімії «100 % натурал!» / 

«100% Natural!»  

      Міжнародна діяльність Курахівського професійного ліцею здійснюється  за 

такими напрямами: 

 співпраця з міжнародними освітніми організаціями, фондами, громадськими 

організаціями; 

 партнерство із закладами освіти з інших країн; 

 участь закладів освіти у міжнародних освітніх програмах, проектах. 

Заклад працює у напрямі розширення ділових контактів із урядовими і неурядовими 

організаціями, і як результат – налагоджено співпрацю з UNISEF, USAID, E–Twinning Plus 

 Успішною є співпраця із зарубіжними колегами за такими напрямами: 

  Проект Європейського Союзу «E–Twinning Plus» – навчальна програма Європейської 

Комісії. Протягом 2019/2020 н.р. Курхівський професійний ліцей  активно співпрацює зі школами 

Європейського Союзу в мережі eTwinning, реалізовуючи різноманітні проекти. Так, викладачі 

Ткаченко Л.В., Боьриш І.В., Лебедь Н.А процюють над проектами за різною тематикою 

відповвдно до своєї спеціалізації. Наприклад:  

Проєкт "European day of languages 2019" / "Європейський день мов" 

Проєкт "The Solution is Less Pollution" Проект викладача хімії та біології Лебедь Н.А. з 

турецькими партнерами отримав Національний знак якості 

Проєкт "Beni de Farket " Викладач Курахівського професійного ліцею Наталя Лебедь разом 

з учнями долучилися до міжнародного проєкту "Beni de Farket" на меті якого є привернути увагу 

суспільства до дітей хворих на аутизм. Нашою головною метою було привернути увагу до людей з 

обмеженими можливостями, підвищити обізнаність про їх потреби в конкретних ситуаціях і 

змусити інших людей визнати , що ці люди є частиною суспільства. Учні групи 15 Інесса 

Чернобай та Янна Некрасова в рамках проекту склали плакати та новорічний електронний 

календарь присвячений проблемі аутизму.  

Проєкт "Aromatic Herbs Of Mediterranean Countries" 

Проєкт "WE MIND THE NATURE" Наш проект спрямований на підвищення обізнаності з 

причин виникнення та правильної поведінки під час стихійних лих. Учні нашого ліцею створили 

листя дружби з привітаннями та надіслали їх турецьким друзям, які у відповідь записали нам відео 

зі словами вдячності. Згідно з останніми дослідженнями, людська діяльність, землетруси, шторми, 

повені, зсуви і обвали Землі можуть бути небезпечними , оскільки зростання населення і 

урбанізація роблять людей беззахисними проти стихійних лих. Викладач біології та хімії Лебедь 
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Н.А. разом з учнями Курахівського Професійного ліцею працюють над міжнародним проєктом 

"WE MIND THE NATURE". 

Climate change conference – проект викладача хімії та біології Лебедь Н.А  та учнів ліцею  

направлений на збереження клімату. 5 грудня викладачі Курахівського професійного ліцею 

Андрій Михайлович Геревенко, Ірина Василівна Бобриш та Наталя Анатоліївна Лебедь разом 

викладачем Сучасного Освітнього Комплексу (Азербайджан) Алією Сулеймановою організували 

та провели міжнародну конференцію на тему "Глобальна зміна клімату". Конференція розпочалася 

зі слів привітання директора Курахівського професійного ліцею Олени Іванівни Чорної .Потім 

учні України та Азербайджану представили свої доповіді. Учні Курахівського професійного ліцею 

Вероніка Бищенко, Дарина Марченкова та Карина Маляева розповіли про глобальну зміну 

клімату, негативні наслідки та причини цього явища. Інеса Чорнобай звітувала про вклад нашої 

країни та нашого міста в справу збереження природи. Друзі з Азербайджану доповідали про 

забруднення планети пластиком та іншими відходами людської діяльності, про механізми, які 

створює людина ,щоб захистити природу. Впродовж трьох місяців учні Курахівського 

професійного ліцею та викладач біології Наталя Анатоліївна Лебедь разом з турецькими 

партнерами брали участь у міжнародному проекті «Нуль відходів», який очолює перша леді 

Туреччини Ердоган. Проект направлений на скорочення об’єму відходів, які не підлягають 

переробці. За виконання усіх поставлених задач та за гарну командну роботу були отримані 

сертифікати. 

Проєкт «100 % Натурал!» / “100% Natural!”, проект викдадача хімії та біології Лебедь Н.А 

та учнів ліцею направлений на вживання  натуральної їжі та використання 100 % натуральних 

речей у побуті 

Gender Equality For All! створення електронних книг різної тематики (згідно плану 

проєкту), до яких увійшли роботи всіх дітей - учасників країн-партнерів.  

Проект «У світі казок / В мире сказок» 6 червня 2020 року викладач Курахівського 

професійного ліцею Ткаченко Людмила Вікторівна взяла участь в онлайн-зустрічі вчителів-

партнерів європейських країн ( Грузія – Ірма Куртанідзе, Литва - Дайнора Лебединська, Латвія – 

Людмила Сумлянінова, Польща – Ядвіга Ростонієць, Україна – Людмила Ткаченко), які разом з 

учнями працювали в eTwinning-проєкті «У світі казок / В мире сказок» (засновник проєкту – 

вчителька Грузії – Ірма Куртанідзе). Під час заходу колеги поділилися враженнями, підвели 

підсумки роботи в eTwinning-проєкті, а також окреслили спільні задачі, над якими будуть 

працювати в наступному навчальному році. 

17 грудня 2019 викладачі Бобриш І.В., Ткаченко Л.В та Чорна О.І відвідали Национальная 

конференция ETwin Plus Uk в Київі 

Отже, розвиток співпраці з міжнародними організаціями, участь у міжнародних програмах і 

проектах – важливий напрям здійснення процесів європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Забезпечення повноправного представництва освітян закладу у міжнародних форумах, програмах, 

що проводяться під егідою міжнародних організацій, дає змогу підвищувати фаховий рівень 

педагогів і набувати досвіду впровадження інформаційних технологій в освіті в рамках реалізації 

міжнародних проектів і програм. 

 
Професійно – практичний напрямок 

01.10.2019 Конкурс «Кращий зварник/дефектоскопист ББ Генерація». Місце проведення- 

Курахівський професійний ліцей (зварювальна майстерня).Організатори ДТЕК СХІДЕНЕРГО. День 

перший - 19.09.19р. На конкурсі «Кращий зварник/дефектоскопист ББ Генерація» також були присутні 

представники компанії ТОВ «Самміт», вони презентували сучасне зварювальне устаткування Фінської 

фірми КЕМРРІ та зварювальні матеріали. Кожен бажаючий мав змогу спробувати налаштувати та 

виконати зварювання на професійному зварювальному апараті та отримати дуже цікаві рекламні 

матеріали, особливо плакат «дефекти зварювання». 

15 квітня 2020 підписано договір в рамках проекту USAID “Економічна підтримка Східної 

України” (Проєкт USAID) . Проєкт USAID сприятиме створенню зварювального навчального центру 
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та забезпечить його зварювальним обладнанням, електрообладнанням, інструментами, комп’ютерною 

технікою, меблями. Вартість цього обладнання складає 3 мільйони 684 тисячі гривень. “Нового 

обладнання наш заклад не отримував двадцять п’ять років. За цим грантом від Проєкту USAID ліцей 

отримає 16 сучасних зварювальних апаратів, повітряно-плазмове різання, інше обладнання для 

зварювального процесу, 11 комп’ютерів та меблі. Усе це допоможе отримати студентам практичні 

навички під час навчання. Випускники ліцею будуть конкурентоспроможними на ринку праці міста та 

Донецької області. Цей центр залучить не лише учнів шкіл, але й незайняте населення міста та регіону 

для перепідготовки кваліфікованих робітників, навчання та стажування на новому обладнанні . Також 

в навчальному корпусі ліцею створять комп’ютерну лабораторію для проведення теоретичних курсів. 

Завдяки новому обладнанню ліцей зможе в майбутньому створити центр для професійної підготовки 

працівників місцевих підприємств, навчати безробітних завдяки співпраці з місцевим центром 

зайнятості.  

Зараз, працюємо над створенням «Центру зварювальної освіти», на базі якого передбачається 

створення нової професії «Зварювальник», яка об’єднає декілька новітніх спеціалізацій 

Спорт 

28 листопада 2019 року команда учнів Курахівського професійного ліцею у складі здобувачів 

освіти Профатілова Івана, Авраменка Микити, Сахарова Дениса, Прищепи Кирила, Соболя Олексія під 

керівництвом керівника фізичного виховання Ушаня Віталія Анатолійовича посіли ІІ місце у ІІ етапі 

зональних змагань Спартакіади до Дня Зброєних сил украхни серед учнів закладів професійної освіти 

у м. Покровськ. 

10 грудня 2019 року команда учнів Курахівського професійного ліцею: Авраменко Микита, 

Шевченко Олександр, Копилов Кирило, Прищепа Кирило, Яковлев Даніїл, Соболь Олексій, Шендрик 

Денис, Сахаров Денис під керівництвом керівника фізичного виховання Ушаня Віталія Анатолійовича 

брала участь у фінальному змаганні 11 етапу Спартакіади загальної фізичної підготовки з нагоди 

відзначення Дня Збройних Сил України серед учнів закладів професійної освіти Донецької області. 

Фінал спартакіади відбувся у місті Краматорськ у спортивному залі Краматорського вищого 

професійного торгово-кулінарного училища (вул. Ювілейна, 6). Команда посіла 4 місце. Вітаємо 

переможців. 

 

5. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи 

В поточному  навчальному році продовжено впровадження  Програми виховної діяльності 

ліцею  «Крокуємо разом», яка розрахована на період з 2017 по 2021 рік.  

Основні завдання з виховання підростаючого покоління визначено: Концепцією «Нова 

Українська школа»,  законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту»; указами 

Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 

12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016-2020 роки» , наказами Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 

«Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних 

закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти»; 

Основні орієнтири виховання учнів затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 31.10.2011 № 1243, визначають головним завданням педагогічної практики 

створення виховного простору розвитку особистості. «Виховний простір – це не тільки 

середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток 

особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм 

життя. Це простір соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, яка формується в різних 

виховних середовищах (академічне, клубне, середовище творчих майстерень тощо)» – 

зазначається в  документі.     
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Національно-патріотичне, громадянське виховання  учнів на сьогодні є провідним напрямом 

виховної діяльності. Виховна діяльність була організовано упродовж  семестру:  «З Україною 

назавжди» та другого семестру « Громадянин і патріот України». 

Аналіз відвіданих заходів свідчить про якість, високий науково-методичний рівень   

виховних  заходів, виконавську  майстерність учнів. Збільшилася кількість виховних заходів, що 

проведено на високому рівні. Вихованню найкращих рис патріота, громадянина України  сприяли 

заходи: 

- Перший урок  «Поважаю європейські цінності  - будую сучасну Україну»; 

- Уроки мужності до Дня партизанської слави; 

- Цикл заходів, присвячених Дню міста; 

- Цикл заходів до Дня захисника України: тематичний вечір  «Історія українського козацтва»; 

- Цикл заходів до Дня міста; 

- Тематичний вечір : «Наша армія непереможна»; 

- Виховна година «Мова наша солов’їна» 

Всі вищезазначені заходи формують почуття патріотизму, виховують свідомість, повагу до 

Конституції і законів України, соціальну активність та відповідальність за доручені державні та 

громадські справи, формують прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідним рівнем 

фізичної підготовки та витривалості. 

Морально - правове  виховання спрямоване на формування і розвиток міцних переконань і 

потребу поводити себе згідно з моральними нормами, які склалися у суспільстві.  

Спільно із відповідальними за виховну роботу в ліцеї Рудаковй Л. В та Бобриш І. В було 

проведено тиждень протидії  торгівлі людьми (тематичні виховні години «Торгівля людьми як 

порушення прав людини»; перегляд та обговорення фільму «Станція призначення – життя»);  

-  тиждень правової освіти та Всеукраїнський тиждень права проходили відповідно до плану. 

Цікаво та змістовно пройшли: 

-  05.12.2019 р у Курахівському професійному ліцеї відбувся круглий стіл в рамках 

Всеукраїнського тижня права, з учнями зустрілися запрошені гості: Райвич Володимир 

Володимирович - старший інспектор з ювенальної превенції Мар'їнського району; Кобижча 

Лариса Іванівна - фахівець із соціальної роботи Мар'їнського районного центру соціальних служб 

для сім'ї, дітей та молоді; Кобзар Ганна Анатоліївна - спеціаліст у справах дітей Курахівської 

міської ради; Завгородня Катерина Василівна - спеціаліст служби у справах дітей -  В рамках 

відзначення Всеукраїнського тижня права та з метою реалізації загальнонаціонального 

правопросвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ ПРАВО!» відбувся 

круглий стіл з питання «Булінг» 

- 7 грудня 2019 року з учнями Курахівського професійного ліцею провели цікаву бесіду Хрупіна 

Юлія Іванівна – старший інспектор з питань соціальної роботи Мар'їнського районного відділу з 

питань пробації та Бєлоус Олена Миколаївна – фахівець відділу з метою підвищення рівня 

правової культури учнів ліцею, а також поінформованості учнів щодо їхніх конституційних прав, 

обов’язків та можливостей їх реалізації та захисту-   проведення акції «16 днів проти насильства» : 

- зустріч з представниками ювенальної превенції  «Сучасне рабство - торгівля людьми» 

- відкритий тренінг «Профілактика булінгу» (січень 2019); 

- лекції  практичного психолога «Насильство у побуті 

Одним із напрямків виховної роботи є робота з  учнями, схильними до правопорушень, 

дітьми девіантної поведінки.  

Навчальний рік Кількість учнів, на внутрішньліцейсьму 

обліку 

Кількість учнів, на 

обліку 

в поліції 

2017/2018 5 0 

2018/2019 5 0 

2019/2020 5 0 

Аналізуючи дані таблиці слід визначити, що в поточному році  учнів , які стоять на  
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внутрішньоліцейському  обліку не збільшується, тому в майбутньому необхідно посилити роботу з 

учнями схильними до девіантної поведінки та їх батьками всім суб`єктам навчально-виховного 

процесу. 

Протягом року траплялися випадки порушення статуту ліцею. 

Недостатня робота з порушниками дисципліни та правопорядку потребує активізації зусиль 

майстрів  виробничого навчання усіх учасників освітнього процесу з метою недопущення випадків 

у майбутньому. 

Аналізуючи виховну діяльність з родинного виховання, слід відмітити заходи  

- свято до Дня Миколая; 

- участь у концерті до Всесвітнього Дня інваліда   

- новорічні свята та новорічні вогники. 

 Формуванню ціннісного ставлення до культури і мистецтва сприяли заходи: День 

відкритих дверей, загальноліцейські заходи: «Ліга сміху» , «День Святого Миколая», «Ліцей має 

талант», «Новий рік – 2019 р» 

Розвитку естетичних смаків, творчої активності учнів  сприяла участь у виставках:  «Краща 

ялинкова прикраса», виставка новорічних листівок, виставка квіткових композицій до Дня 

профтехосвіти,  підготовка новорічних прикрас для актової зали.  

З метою розвитку ціннісного ставлення до праці учні приймали участь у чергуванні по 

ліцею, гуртожитку, у роботі бібліотеки, архіву, допомогу у виготовленні новорічних прикрас до 

свят, рейд «Урок», рейди з охорони праці, пожежної безпеки.  

Профорієнтаційна робота представлена заходами: виховні години «Професії наших 

батьків», «Трудова біографія нашої родини». Представники учнівського самоврядування 

проводили рейди «Краща майстерня», «Краща аудиторія» 

Ціннісному ставленню до себе, формуванню відповідального ставленню до свого здоров`я 

сприяли заходи: місячник з безпеки руху «Увага, учні на дорозі» (виставка малюнків, перегляд 

фільмів «Безпека дорогою до дому», конкурс плакатів «Безпека пішоходів», загальноліцейський 

День здоров`я, акція «Протидія торгівлі людьми» (анкетування учнів 1-111 курсів, фільм 

«Торгівля людьми» Так, 16 жовтня 2019 року, напередодні Європейського дня боротьби з 

торгівлею людьми, фахівці з професійної орієнтації Мар'їнського районного центу зайнятості 

провели цікаву бесіду з учнями Курахівського професійного ліцею про злочини, жертвами якого 

можуть стати чоловіки, жінки і діти як з метою примусової праці, так і сексуальні 

 

6. Забезпечення керівником професійно-технічного навчального закладу моніторингу 

та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою 

відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного 

навчального закладу 

Формування учнівського складу ліцею проводиться виходячи з потреб підприємств та 

організацій регіону та міста Курахове в робітничих кадрах, можливостей навчального закладу, 

ліцензійного обсягу прийому на навчання згідно ліцензії ЛП № 02258 – 000627  від 31.03.2017  р. 

р. та відповідно Правил прийому до ліцею, які розроблені на підставі «Типових правил прийому 

до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України № 441 від 06.06.2006 року. Кожного року Правила вступу доповнюються та 

затверджуються згідно чинного законодавства. 

В ліцей за державним замовленням приймається молодь на базі базової загальної середньої 

освіти з отриманням повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки), на базі повної 

загальної середньої освіти (термін навчання 1 рік).    

 23 жовтня 2019 учні Курахівського професійного ліцею відвідали регіональний форум 

кар'єри "Схід і Захід разом", який відбувся у міському палаці культури "Український Дім", м. 

Маріуполь 

23 жовтня 2019 року у Курахівському професійному ліцеї відбувся регіональний форум 

кар'єри "Схід і Захід разом", який проводив Мар’їнський центр зайнятості. Захід було проведено з 

метою орієнтації учнів міста на навчання у місцевих вищих та професійно-технічних навчальних 
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закладах та створення дієвого майданчику співпраці роботодавців, учнів, викладачів. Фахівці 

служби зайнятості ознайомили гостей з різноманітними локаціями форуму. Для здобувачів освіти 

були організовані майстер-класи, сектори профорієнтації і підприємництва, проведені презентації 

навчальних закладів та роботодавців міста. 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази навчального закладу. 

Курахівський професійний ліцей створений  як Технічне училище  № 10 у 1954 році наказом 

начальника Донецького обласного управління трудових резервів № 306 від 31.08.1954 року 

Для утримання будівлі у задовільному стані колектив постійно працює над удосконаленням 

матеріально-технічної бази, підтримує її у задовільному робочому стані. Зусилля працівників 

ліцею були спрямовані на підвищення рівня комфорту, безпеки праці, забезпечення належних 

умов для навчання учнів. Навчальні кабінети естетично оформлені, затишні, з вираженою 

індивідуальністю Ліцей перейшов на систему електронних державних закупівель на веб- порталі 

«Prozorro». 2 працівника пройшли навчання з «Prozorro». 

     Також проводились косметичні ремонти всіх наявних приміщень: навчального корпусу, 

кабінетів та лабораторій, гуртожитку та інших господарських будівель.  У весняний період 

проведено комплекс робіт по штукатурці, побілці і оздобленню  фасаду навчального корпусу. Для 

проведення учнями змістовного дозвілля, що відповідає сучасним вимогам,  зроблено 

косметичний ремонт  холу другого поверху.  В звітному періоді косметичний ремонт зроблено в 

кабінеті старшого майстра, в кабінеті директора, кабінеті креслення, кабінеті технології 

оздоблювальних робіт. В рамках програми енергозбереження в навчальному закладі замінено на 

сучасні енергозберігаючі близько 36 ламп розжарювання, встановлено панелі ЛЕД в кабінетах 

технології малярних робіт, технології зварювальних робіт, кабінеті фізики, біології, хімії, 

математики   Постійно ведуться роботи по благоустрою території  ліцею.  

В 2018-2019 навчальному році в ліцеї успішно пройшов опалювальний сезон. На  наступний 

опалювальний сезон ми вже провели ревізую труб опалення, промито регістри, за ізольовано 

тепломережу, застіклено вікна. На сьогоднішній день також проведено вимірювання опору 

розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування , перевірка ізоляції 

силової проводки, перевірка ізоляції освітлювальної проводки , перевірка ізоляції електричних 

машин та зварювальних апаратів.     

Виконано капітальний ремонт пожежної сигналізації 

Виконано обробку даху протипожежою сумішшю  

Як керівник навчального закладу, я постійно працюю над забезпеченням моніторингу та 

прогнозуванням потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою формування 

контингенту учнів. Але, як не прикро, план набору учнів в 2019-2020 навчальному році був 

виконаний на 73 %.   
 

  

7. Залучення додаткових джерел фінансування навчального 

закладу та їх раціональне використання 

Додаткові джерела фінансування раціонально використовуються для стабільної роботи 

ліцею, організації навчально-виробничого процесу та ефективної фінансово-економічної роботи 

навчального господарства. 

Прибуток, 

 який ми мали від виробничої діяльності  протягом 

2019-2020 навчального року  було використано на такі потреби. 

 

Для повноцінного функціонування навчального закладу в звітному  періоді залучалися 

позабюджетні надходження. За рахунок  цих  коштів , по мірі можливості, проводилась робота по 

зміцненню матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, лабораторій та гуртожитку. Через 

постійний брак коштів, вдавалося закуповувати лише найнеобхідніше. 
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1 семестр  

 Спецфонд: 41600  грн 

 платне навчання -10380,00 грн; 

 послуги 22320 грн;  

 оренда 6900,00 грн;  

 доходи від  реалізації майна 2000,00 

 Заробітна плата – 16423,00 

 Видатки на придбання матеріалів на учбові цілі - 972,00 

 Утилізація ламп – 1700,00 

 Видатки на послуги «Нової Пошти»  - 576 

 Видатки на відрядження – 7293,00 

 Комунальні платежі  4753,00 грн 

 Екологічний податок – 3 грн 

 Безоплатно надійшли підручники від ТОВ «Наталі Плюс» - 15007,00 грн 
                                                              

2 семестр 

 Спецфонд: 46515,00  грн 

 платне навчання -20400,00 грн; 

 господарча діяльність – 14015,00 

 оренда майна – 11689,00 

 реалізація майна – 411,00;  

 Витрати – 39700,00 

 Заробітна плата та нарахування на ЗП – 20762,00 

 Придбання матеріалів на учбові цілі – 7588,00 (повітроводи для вентиляції зварювальної 

майстерні) 

 Видатки на відрядження – 5722,00 

 Стажування майстрів - -3840,00 

 Оплата комунальних послуг – 105,00 

 Видатки на послуги «Нової Пошти»  - 220,00 

 Послуги  з проведення занять ДСНС на протипожежну тематику – 1457,00 

 Екологічний податок – 6 грн 

 Безоплатно надійшли підручники від ТОВ «Наталі Плюс» - 2832,00 грн 
                                                              

Протягом звітного періоду покращувались житлово-побутові умови в гуртожитку: 

переклеєні шпалерами в дев’яти житлових кімнат, зроблено косметичний ремонт всіх двох 

поверхів гуртожитку.  

 

8. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки 

У 2019–2020 навчальному році ліцей було забезпечено штатними працівниками на 100%. 

Розстановка викладачів та майстрів виробничого навчання здійснювалася відповідно до фахової 

освіти. При розподілі тарифікації враховувались показники: освіта, досвід роботи, особисті та 

колективні якості, працездатність та інші характеристики. 

Педагогічні працівники мають такі категорії та звання: 

спеціаліст вищої категорії –2 особа – 15 %; 

з них мають звання викладач-методист – 1 особа –  8 %; 

з них мають звання старший викладач – 2 особи –  15%; 

спеціаліст першої категорії – 7 осіб - 54 % 

спеціаліст другої категорії – 1 осіб – 8 %; 
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Для визначення рівня підготовки кваліфікованих робітників в Курахівському професійному 

ліцеї по завершенню навчання згідно встановлених термінів за робочими навчальними планами 

адміністрація узагальнювала наступні матеріали моніторингу: 

– аналіз державної кваліфікаційної та підсумкової атестації; 

– щорічно протягом грудня – січня проводилося анкетування випускників ПТНЗ та 

роботодавців з метою дослідження професійної адаптації молодих робітників на виробництві та 

визначення рівня соціального партнерства між навчальними закладами та підприємствами – 

замовниками кадрів; 

– щорічно протягом квітня-червня згідно з наказом МОН від 31.01.11р. № 61 «Про 

проведення моніторингового дослідження стану і розвитку ПТО» здійснюється моніторинг 

функціонування ПТНЗ за визначеними МОН анкетними дослідженнями. 

Пройшли атестацію Ткаченко Л.В старший  викладач української мови і літератури 

підвищила кваліфікацію  до викладача – методиста, майстер виробничого навчання Риженко 

Анатолій Михайлович підтвердив першу категорію кваліфікованого робітника  Педагогічні 

працівники ліцею Родичева  О.І, Ушань В.А  пройшли атестацію на встановлення певної 

кваліфікаційної категорії. Пройшли стажування майстри виробничого навчання Судаковський В.О 

 

9. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних 

працівників: забезпечення організації харчування та медичного обслуговування 

учнів і педагогічних працівників 

 

 У ліцеї значна увага приділяється соціальному захисту учнів. На початку навчального року 

проводиться аналіз учнівського контингенту. Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 12 липня 

2004 року № 882 першочергово і в обов’язковому порядку забезпечуються стипендією учні із 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учні, що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, учні-інваліди та учні із малозабезпечених сімей. Списки 

вищезазначених категорій корегуються практичним психологом щомісяця.  

Робота соціального захисту учнів у 1 семестрі знайшла відображення у наступних заходах: 

систематично здійснювалось оновлення банку даних дітей пільгового контингенту; залучення 

учнів до громадського життя ліцею, отримання матеріальної допомоги із стипендіального фонду 

ліцею, оздоровлення тощо. Станом на 01.06.2018 на обліку у ліцеї перебуває  13 учнів - 

переселенців  

 Всього 1 курс 2 курс 3 курс 

Кількість учнів з багатодітних сімей 7  7  

з них (показник 9): перебувають на диспансерному 

обліку 

    

Кількість учнів з малозабезпечених сімей 4  4  

Кількість учнів-інвалідів 1  1  

Кількість учнів, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи’ 

    

Кількість учнів, яким надано пільги відповідно до 

Закону України "Про підвищення шахтарської праці" 

2  1 1 

Кількість учнів - дітей сиріт 8 6  2 

Протягом навчального року приділялась  допомога та підтримка учням пільгових категорій: 

дітям - переселенцям, дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям-інвалідам та 

ін  Також практикувалось моральне та матеріальне заохочення учнів ліцею за певні досягнення в 

навчанні та роботі у формі грошових винагород та подарунків, організовувався відпочинок та 

оздоровлення учнів. 
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10. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм; 

У Курахівському професійному ліцеї робота з охорони праці ведеться згідно з Законом 

України «Про охорону праці» та «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом 

МОН України № 1669 від 26 грудня 2017 року., а також «Про затвердження Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери 

управління Міністерства освіти і науки України», затвердженим  наказом Міністерства освіти і 

науки України  від 22 листопада 2017 року N 1514.  

 

11. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей; 

Педагогічний колектив проводить систематичну роботу щодо морального стимулювання та 

матеріального заохочення учнів. Для стимулювання та матеріального заохочення учнів в ліцеї діє 

Положення про порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання 

матеріальної допомоги та заохочення учнів. Пільговикам стипендія виплачується в першу чергу. 

Матеріальне стимулювання учнів за навчальний рік склало всього 3000,00 грн. Щодо морального 

стимулювання, ліцей постій нагороджує учнів подяками, грамотами, подяками батькам, 

солодощами. 

В ліцей навчається одна дитина сироти, що знаходиться на повному державному утриманні. 

Під час канікул для неї виділено оздоровлення 

 

12. Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо 

попередження правопорушень з їх боку  

В ліцеї наказом директора створюється щорічно профілактична рада. Вона працює на 

підставі розробленого Положення про профілактичну раду. На засідання профілактичної ради 

запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушують дисципліну на уроках та їх 

батьки. Разом з тим  за звітний період траплялися поодинокі випадки протиправної поведінки 

учнів, зокрема: вживання спиртних напоїв у вечірній час, тютюнопаління під час перерв, 

агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, завдяки постійній 

профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ, сім’ї і молоді на обліку в 

кримінальній міліції Мар’їнського РВ Волновахського РВ УМВС України 

у Донецькій області  учнів ліцею немає. 

 

13. Стан дитячого травматизму 

Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах 

при директору. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному 

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення 

безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються невтішними показники травматизму учнів, 

особливо на уроках фізкультури. В ліцеї розроблено низку заходів щодо попередження 

травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм 

з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні 

заходи. Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі 

здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов 

навчання. 
 

14. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до 

управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31380.html
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Виховання учнів в ліцеї та сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. 

Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою 

створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку учнів. Батьки є соціальним 

замовником ліцею, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми 

учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних 

заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з 

народними звичаями і традиціями українського народу. Класні керівники співпрацюють із сім'ями 

своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через 

щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження 

заносять до «Щоденника психолого-педагогічних спостережень».  

        Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківський лекторій.  

У проведенні лекторію бере участь адміністрація навчального закладу, , запрошуються 

працівники ювінальної превенції Мар’їнського ВП, медичні працівника Курахівського міської 

лікарні, центру зайнятості, міськрайонного відділу юстиції. Ліцей  має підтримку з сторони 

міського голови Падуна Р.О. та депутату Верховної Ради V11скликання Сажка С.М 

 

15. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян навчального закладу. 

Реагування керівника на зауваження та пропозиції.   

В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. Створений особистий сайт директора 

для обговорення питань навчально-виховного процесу. Терміни розгляду звернень громадян 

дотримуються згідно ст. 20 Закону України «Про звернення громадян». Зростання звернень 

батьків взагалі та з пропозиціями покращення навчально-виховного процесу. На батьківських 

зборах батьки мають можливість письмово висловити побажання щодо покращення навчально-

виховного процесу анонімно. Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і 

розвивають матеріально-технічну базу ліцею.  

        Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-

виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації 

особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, 

зміцнення здоров’я. 

        Я вдячна всім Вам за співпрацю, розуміння, підтримку, ініціативу. Налаштовуйтесь на 

конструктив, позитив, і всі труднощі ми обов’язково подолаємо!  

 

Директор Курахіського професійного ліцею                           Чорна О.І. 

 


