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за період з 05.11.2014 по 01.09.2015 

        Сучасний навчальний заклад - це механізм, який складається з 

підрозділів з багатогранною мережею взаємозв'язків. Успішна робота 

цього механізму залежить від того, яким чином оптимізовані ці зв'язки, на 

скільки синхронно і гармонійно працює кожна його складова. Специфіка 

роботи нашого закладу в тому, що вихідним продуктом діяльності  є  

висококваліфікований робітник, який повинен самостійно адаптуватись 

до сучасних умов і вимог відповідної сфери діяльності.                                              

          У ліцеї з урахуванням вимог, зазначених у Законах України "Про 

освіту", "Загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", з 

метою вдосконалення професійної і загальноосвітньої підготовки 

кваліфікованих робітників та з метою формування нового педагогічного 

мислення ( прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, 

зорієнтованого на особистість учня) перед педагогічним колективом ліцею 

були  поставлені задачі: 

• задовольнити потреби особистості, суспільства і держави в освітніх 

послугах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників залізничного транспорту; 

• забезпечити рівний доступ до якісної первинної професійної освіти, 

перепідготовки    та    підвищення    кваліфікації    робітників    

залізничного транспорту; 

• формувати творчу, духовно багату особистість з урахуванням її потреб, 

інтересів і здібностей; 

• постійно вдосконалювати якість уроків теоретичного і виробничого 

навчання; 

• здійснювати оптимізацію та гуманізацію навчально-виробничого процесу, 



впроваджувати в навчально-виховний процес новітні педагогічні технології; 

• здійснювати особистісно орієнтований підхід у професійному навчанні і 

вихованні; 

Робота ліцею в 2014/2015 навчальному році планувалась і проводилась у 

відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI 

столітті законів України «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну 

середню освіту», програми розвитку освіти області враховуючи специфіку та 

можливості навчального закладу. 

Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в ліцеї 

визначається навчальними планами та програмами, затвердженими 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

а також згідно вимог державних стандартів професійно-технічної освіти. 

Для навчання і організації навчально-виробничого процесу в ліцеї обладнано 

11 навчальних кабінетів, 2 навчально-виробничі майстерні, 1 лабораторію, 2 

комп’ютерних класи . Ліцей має гуртожиток на 130 місць, спортивну залу, 

тренажерний зал бібліотеку з книжковим фондом 36550 книжкових 

примірників.  

    Режим роботи навчального закладу, плани навчально-виховного процесу, 

розклад занять забезпечують своєчасне й якісне виконання навчальних 

планів і програм.  

   В кожному навчальному кабінеті, майстерні, лабораторії наявні паспорти, в 

яких відображено перелік методичного забезпечення, дидактичного 

матеріалу, технічних засобів навчання. 

Станом на 01.01.2015 контингент учнів складав 399 осіб, з них:  

- на базі повної загальної середньої освіти – 163 учні; 

- на базі базової загальної середньої освіти – 236 учнів; 

- на першому курсі навчається 145 учнів, на другому курсі – 135 учнів, 

на третьому курсі – 77 учнів, на четвертому – 42 учні. 

Контингент учнів не перевищував ліцензований обсяг підготовки 

кваліфікованих робітників. 



Навчання проводилося в 16 групах, середня наповнюваність яких 

складає 25 учнів. 

Учні, які навчаються: 

- на базі базової загальної середньої освіти (236 особи) після закінчення 

ліцею отримують атестат про повну загальну середню освіту та диплом 

кваліфікованого робітника; 

- на базі повної загальної середньої освіти (163 особи) після закінчення 

ліцею отримують диплом кваліфікованого робітника. 

У звітний період викладачами та майстрами в/н велась робота щодо 

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення предметів 

загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної 

підготовки. Новацією стало створення інформаційно-методичного 

забезпечення за допомогою хмарних технологій. 

За результатами роботи атестаційної комісії І рівня у 2014/2015 

навчальному році педагогічні працівники ліцею відповідають займаним 

посадам та підвищили або підтвердили раніше встановлені кваліфікаційні 

категорії та тарифні розряди:  

- викладачу Чаговець З.М. встановлено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії»; 

- майстрам виробничого навчання встановлені  тарифні розряди: 

Змій Н.І- 12 тарифний розряд, 

Разіньковій І.В. – 11 тарифний розряд, 

Бровченко Т.М., Петлиця Л.О. – 10 тарифний розряд; 

майстру виробничого навчання Редіній І.А. підтверджено 10 тарифний 

розряд 

- вихователю Ярошенко М.В. встановлено кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії»; 

- бібліотекарю Підченко Л.М. встановлено кваліфікаційну категорію 

«Бібліотекар другої категорії» 

 За результатами атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і 



освіти Харківської області  викладачу Коваленко С.І. встановлено 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».  

 

 

Соціальне партнерство 

Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та 

підпорядкування, з якими співпрацює ліцей - 75. 

Взаємодія між підприємствами та ліцеєм спрямована на максимальне 

узгодження інтересів обох сторін цього процесу та отримання кожною із 

зацікавлених сторін взаємовигідних соціально-трудових відносин з питань 

якісної підготовки робітничих кадрів. 

Основним соціальним партнером для ліцею є державне підприємство 

«Південна залізниця». 

Продовжується партнерство з членами Асоціації державних закладів 

профтехосвіти України залізничного профілю. 

Укладено тристоронній договір про співробітництво між Інститутом 

професійно-технічної освіти НАПН України, Українською інженерно-

педагогічною академією та ліцеєм щодо об’єднання зусиль, обміну досвідом 

та координації робіт в галузі проведення наукових досліджень з 

педагогічних, психологічних проблем інженерно-педагогічної та професійної 

освіти. Відповідно до договору про співробітництво укладено календарний 

план робіт, який затверджено ректором академії та директором ліцею. 

 

Досягнення педагогічного та учнівського колективів 

Команда викладачів Люботинського професійного ліцею залізничного 

транспорту взяла  участь у виставці-огляді методичних та дидактичних 

матеріалів викладачів ПТНЗ з предметів загальноосвітньої підготовки. За 

підсумками  виставки-огляду у 2014/2015 навчальному році команда 

викладачів ліцею посіла 5-й рейтинг. 

Команда учнів ліцею брала  участь в ІІІ-му (обласному) етапі 



Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів серед учнів 

ПТНЗ Харківської області у 2014/2015 навчальному році. За підсумками  

команда учнів ліцею посіла 1-й рейтинг. 

Результати участі в обласній олімпіаді з охорони праці та виставці-

конкурсі дидактичних матеріалів викладачів предмета «Охорона праці»:  

 - у олімпіаді з охорони праці брав участь учень Бобловський В., який 

зайняв 10 рейтингове місце; 

 - методична розробка   викладача Каліненко С.Д. на тему «Поняття про 

виробничу санітарію та гігієну праці. Фізіологія праці» брала участь в 

обласному конкурсі та зайняла 3 рейтингове місце. 

Результати ІІ (обласного) етапу конкурсу фахової майстерності з 

професій на базі комп’ютерної техніки серед учнів з професії «Оператор 

комп’ютерного набору» та виставка-огляд інформаційно-методичних 

матеріалів майстрів виробничого навчання ПТНЗ з професії «Оператор 

комп’ютерного набору» «Текстовий редактор Word»:  

- учениця Щербініна В. посіла 6 місце, 

- інструкційно-технологічні картки до уроку виробничого навчання за 

темою «Текстовий редактор Word» майстра виробничого навчання 

Завадовської С.А. зайняли 4 місце. 

Викладач Дякунчак Н.Я. взяла участь у обласному огляді кабінетів з 

предмета  «Світова література» в номінації «Кращий кабінет світової 

літератури», в якому за результатами І та ІІ етапів набрала найбільшу суму 

балів та посіла І місце. 

В обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності, технічної та 

декоративно-прикладної творчості «Незалежна, вільна, творча – свята 

Україна» ліцей посів ІІІ місце. 

В обласній спартакіаді серед ПТНЗ Харківської області ліцей виборов 

ІV місце. 

В цьому навчальному році учні ліцею були учасниками: 



- ІІІ-го (обласного) етапу ХV-го Міжнародного конкурсу знавців 

української мови  імені Петра Яцика:  Карпенко Антон -  ІІ місце, Юрченко 

Дарія – ІІ місце.  

- ІІ-го (обласного) етапу  V-го Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка: І-й курс – 

Стешенко Олена – І місце, ІІ-й курс – Юрченко Дарія – ІІ місце,  ІІІ-й курс - 

Карпенко Антон – І місце. Стешенко Олена  та Карпенко Антон взяли участь 

у фінальному етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка. 

- І (обласного) етапу Всеукраїнського літературного конкурсу 

«Розкрилля душі», присвяченого 85-річному від дня народження Ліни 

Костенко, в якому робота учня Карпенко Антона  посіла 2 місце в номінації 

«Жив-був народ над Прип’яттю – і зник». Чорнобильська біда у житті і 

творчості Ліни Костенко. 

 - І (обласного) етапу Всеукраїнської науково-технічної виставки-

конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України», в якому 

робота учениці Щербініной Валерії зайняла І місце у номінації 

«Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології» та стала лауреатом 

ІІ (фінального) етапу виставки-конкурсу. 

 У вересні ліцей взяв участь в установчих зборах, які проводилися серед 

навчальних закладів України залізничного профілю у місті Козятин 

Вінницької області.  Збори були присвячені створенню «Об’єднання 

педагогів навчальних закладів України залізничного профілю», яке 

входитиме до складу «Української Національної Секції Європейської 

Асоціації педагогів» як окремий структурний підрозділ. Результатом 

установчих зборів стало підписання декларації, яка підтверджує волю 

навчальних закладів України залізничного профілю створити окремий 

структурний підрозділ «Об’єднання педагогів навчальних закладів України 

залізничного профілю» у складі «Української Національної Секції 

Європейської Асоціації педагогів».  



 У листопаді 2014 року в Люботинському професійному ліцеї 

залізничного транспорту відбулося чергове засідання АСОЦІАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФТЕХОСВІТИ УКРАЇНИ ЗАЛІЗНИЧНОГО 

ПРОФІЛЮ за темою «Інноваційні педагогічні та виробничі технології у 

навчально-виховному процесі» під гаслом «Кращі вікові традиції, сучасні 

технології – наш принцип підготовки кваліфікованих робітників». 

 Також у листопаді урочисто відзначено 80 – ти річчя ювілею 

Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту. 

 У березні ліцей брав участь у Шостій Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2015» нагороджений дипломом за творчу працю з 

підвищення якості національної освіти. 

 У квітні проведено день цивільного захисту за участю представників 

МНС м. Люботин, які провели навчання щодо можливих НС. 

У січні на базі Люботинського професійного ліцею залізничного 

транспорту проведена обласна школа позитивного педагогічного досвіду для 

викладачів української мови та літератури за темою «Використання 

інноваційних технологій на уроках української мови та літератури». 

У березні 2015 року викладач математики Люботинського професійного 

ліцею залізничного транспорту Коваленко Світлана Іванівна провела 

відкритий урок за темою «Логарифми та їх властивості» в навчальній групі 

ДПТНЗ “Харківське вище професійне училище будівництва” в рамках 

обласного семінару-практикуму викладачів математики за темою 

«Підготовка викладача до сучасного уроку математики». 

Обсяг державного замовлення за звітний період виконано на 100% . 

Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту у 2014/2015 

навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням 

професійної підготовки з робітничих професій  

на базі базової загальної середньої освіти: 

- Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза. 

Помічник машиніста електровоза; 



- Оператор комп’ютерного набору секретар керівника (підприємства, 

установи, організації); 

- Касир квитковий. Касир товарний (вантажний). Провідник 

пасажирського вагона; 

На базі повної загальної середньої освіти: 

- Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста 

електропоїзда; 

- Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста електровоза; 

- Касир квитковий. Касир товарний (вантажний). Провідник 

пасажирського вагона. 

    Випуск за 2014/ 2015 навчальний рік склав 162 учня, з них 154 випускника 

отримали кваліфікацію з двох та більше професій. 

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність 

1.За час роботи в період з 01.09.2014 р. по 01.08.2015 р. для забезпечення 

належної діяльності ліцею проводилася постійна робота по плануванню та 

ефективному використанню бюджетного фінансування. 

2.За даний період крім бюджетних надходжень було проведено роботу 

по залученню позабюджетних коштів за рахунок платних навчальних послуг. 

Так за звітний період отримано – 27362,00 грн., витрачено -84348,49грн. 

(витрачено більше ніж отримано за рахунок залишку попереднього 

періоду).Інформація про рух отриманих коштів за даним видом діяльності 

наведена у таблиці №1. 

 4кв. 2014р. 1півр. 2015р. Разом 

Надходження 5136,00 22226,00 27362,00 

Витрати в т.ч. 36817,80 47530,69 84348,49 

Заробітна плата 6846,06 14875,31 21721,37 

Обов'язкові платежі 2545,78 5501,00 8046,78 

Матеріально-технічне забезпечення 9240,52 10100,00 19340,52 

Оплата послуг (крім комунальних) -    

тел.зв., інтернет, веб-сайт, ін. 5584,30 6566,51 12150,81 

Податки та збори 245,96 8250,78 8496,74 

Витрати на відрядження працівників 695,93 1025,62 1721,55 



Комунальні платежі 11659,25 1211,47 12870,72 

 

3. За рахунок благодійних внесків було отримано у грошовій та 

натуральній формах - 

81250,00 грн., витрачено – 74250,00 грн.. 7000 грн. залишок на рахунку 

ліцею. 

 Інформація про рух отриманих коштів за даним видом надходжень 

наведені у таблиці №2. 

 4кв. 

2014р. 

1півр. 

2015р. 

Разом 

Надходження 25857,84 33449,85 59307,69 

Витрати в т.ч. 25857,84 32449,85 58307,69 

Матеріально-технічне забезпечення 19102,84 19734,67 38837,51 

Оплата послуг (крім комунальних) -    

тел.зв., інтернет, веб-сайт, ін. 5,00 - 5,00 

Комунальні платежі 6750,00 - 6750,00 
Поповнення основних засобів - 

 

12715,18 12715,18 

 

За звітний період крім поточних робіт по ремонту та підтриманню в 

експлуатації матеріально-технічної бази ліцею, було: 

- придбано 1 телевізійну панель, 3 принтери, 1 монітор; 

- для придбання витратних матеріалів для принтерів та МФУ виділено 

7000 грн; 

-  3 батареї-конвектори для опалювальної системи, 5 шаф з антресолями 

для гуртожитку, кухонні плити для приготування їжі 16 шт; 

- відновлено освітлення навколо гуртожитку; 

- повірено 1 лічильник для води та 1 придбано; 

- проведено ремонт душових в гуртожитку; 

- придбано та встановлено водонагрівач у кухні гуртожитку; 

- відновлено 3 кімнати в гуртожитку на третьому поверсі та кридор; 

- проведені відновлювальні роботи цоколю фундаменту навчального 

корпусу; 

- замінені двері та вікно у спортивній залі. 



- виготовлено  стенди для кабінету «Будова та ремонт електропоїзда». 

З метою забезпечення безпечних умов праці в ліцеї проведені наступні 

роботи: 

 Придбано 35 вуглекислотних вогнегасників;  

 Проведено технічне обслуговування 5-ти вогнегасників; 

 Придбано та встановлено пожежний гідрант;   

 Проведено щорічне випробування блискавкозахисту (ДП 

Харківспецвимір» КП «Харківспецсервіс»); 

 Проведено щорічне випробування заземлення, заміри опору ізоляції 

(ДП «Харківспецвимір» КП «Харківспецсервіс»); 

 Розроблено протипожежні інструкції та схеми евакуації (ГУДСНС 

України в Харківській обл.); 

 Проведено протипожежну обробку дерев’яних конструкцій горища 

навчального корпусу ліцею (КП «Харківспецпром»). 

 Відновлено роботу автоматичної пожежної сигналізації у навчальному 

корпусі у вересні буде укладено договір на її технічне обслуговування 

автоматичної протипожежної сигналізації навчального корпусу на 

2016 рік. 

Матеріально-технічна база була значно поповнена за рахунок придбання 

обладнання та витратних матеріалів для гуртожитку і майстерень, а також 

для навчального процесу. 

Станом на 31.08.2015 ліцей забезпечений твердим паливом.  

 Наявність колективного договору та дотримання його умов 

Працівники ліцею є членами первинної профспілкової організації 

обласної профспілки освіти і науки України. Укладений та діє колективний 

договір між адміністрацією та трудовим колективом, який відповідає 

чинному законодавству і виконується. Кожного року директор звітує  щодо 

виконання умов колективного договору між адміністрацією Люботинського 

професійного ліцею залізничного транспорту і профспілковим комітетом. 

 



6. Якісний склад педагогічних працівників. Наявність та робота з 

кадровим резервом 

Якісний склад педагогічних працівників станом на 25.04.2014р. складає: 

«Спеціаліст вищої категорії» - 9 чол., «Спеціаліст I категорії» - 9 чол, 

«Спеціаліст II категорії» - 3 чол, «Спеціаліст» - 2 чол., 12 тарифний розряд - 5 

чол., 11 тарифний розряд - 3 чол., 10 тарифний розряд - 6 чол., 9 тарифний 

розряд - 7 чол., педагогічне звання «Викладач-методист» - 1 чол. 

4 педагогічних працівники мають дипломи магістра за спеціальністю 

«Управління навчальним закладом» та кваліфікацію професіонала з 

управління навчальним закладом, 1 - диплом магістра за спеціальністю 

«Педагогіка вищої школи». 

Мають державні нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти» - 1, 

«Мати-героїня» - 1, «І. Ткаченко» - 1; нагороджені грамотами МОНУ - 7. 

 

Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та 

забезпечення умов праці педагогічних працівників. 

1. Педагогічні працівники ліцею забезпечені робочими місцями у 

відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01. Природне та штучне 

освітлення, колір поверхні стелі, стін, меблів відповідають вимогам вказаних 

правил. 

2. Повітряно-тепловий режим забезпечується належним опаленням і 

повною заміною вікон на металопластикові склопакети, що зменшує втрату 

тепла та створює можливість герметизації вікон і провітрювання приміщень. 

3. Ліцей забезпечений достатнім водопостачанням, працюють 

внутрішні туалети. 

4. Режим роботи педагогічних працівників визначається 

нормативно-правовими актами у погодженні з державною санітарно-

епідеміологічною службою. 

Ефективне використання та збереження державного майна 



Продовжується модернізація системи опалення заміною чуваних 

регістрів на сталеві радіатори з клапанами випуску повітря, які відрізняються 

високою тепловою віддачею, невеликими об'ємом води, вагою та шириною і 

великою площею нагрівання, відповідно, швидшим нагріванням, потребою 

меншої температури теплоносія для нагрівання, незначною тепловою 

інерцією. Всі дії та новації директора направлені на примноження та 

збереження державного майна. 

 

 Завдання на 2015/2016 н.р. 

1. Навчально-виховний процес в Люботинському професійному ліцеї 

залізничного транспорту проводити на рівні державних стандартів якості 

освіти в межах підготовки робітників відповідного рівня кваліфікації. 

2. Виконувати в повному обсязі Державне замовлення та договірні 

зобов'язання з підготовки робітників для потреб залізниці. 

3. Забезпечувати навчально-методичну роботу з педагогічними кадрами 

через підвищення їх кваліфікації. 

4. Не допускати заборгованості заробітної плати. Дотримувати порядок 

обслуговування та використання спеціальних коштів. 

5. В повному обсязі виконувати Державні освітянські програми. 

 

 


