
 

 
 
 
 
 
 

 
Коротка історія Люботинського професійного ліцею  

залізничного транспорту 

 
 

Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту 
(ЛПЛЗТ) засновано розпорядженням Комісаріату шляхів сполучення 
від 17 травня 1934 року.  

 
За час існування навчального закладу відбулися такі 

реорганізації:  
 

Технічна школа (1934-1941рр.)  
Готували робітників за професіям: машиніст паровоза, 

черговий по залізничній станції, білетно-багажний касир.  
 

Залізничне училище № 2 (1941-1955рр.)  
Оволодівали професіями: у 1941 р. — слюсар з ремонту 

паровозів і вагонів, токар, коваль, столяр; у 1944 р.- помічник 
машиніста паровоза, черговий по залізничній станції, столяр.  

 
Технічне училище № 9 (1955-1963 рр.)  

Готували за фахом: у 1955 р. — помічник машиніста тепловоза 
та електровоза, черговий по залізничній станції, монтери тягових 
підстанцій; у 1956р. — монтер контактної мережі, електромонтер 
СЦБ, дорожній майстер, бригадири колії, прораб вантажно- 
розвантажувальних робіт.  

 
Міське професійно-технічне училище № 16 (1963-1966 рр.)  

Крім залізничних професій, розпочалася підготовка нових 
професій для метрополітену: чергових по станції метрополітену та 
монтерів СЦБ.  

 
Технічне училище №16 (1966-1984 рр.)  

Готували: у 1966 р. — машиністів тепловозів, ковалів, 
головних кондукторів, машиністів двигунів внутрішнього згорання, 
чергових по станції метрополітену; у 1978—1983 р. — слюсар з 
ремонту рухомого складу тепловозів, електромеханік автоматики та 
телемеханіки на залізничному транспорті, провідник 
пасажирського вагону потягу далекого прямування, монтажник 
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радіоапаратури та приладів, черговий по залізничній станції, 
помічник машиніста тепловоза та електровоза, машиніст 
тепловоза.  

 
Середнє професійно-технічне училище № 16 (1984-1993 рр.)  

Крім основних професій, готували кваліфікованих майстрів 
народного промислу та слюсарів-складачів радіоапаратури.  
 
Професійно-технічне училище №16 (1993-2003 рр.)  

Оволодівали професіями: черговий по залізничній станції, 
помічник машиніста тепловоза та електровоза, помічник 
машиніста тепловоза, провідник пасажирського вагона, 
монтажник радіоапаратури та приладів.  

 
Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту  
з 2003 року  

Готує спеціалістів з професій: слюсар з ремонту рухомого 
складу, помічник машиніста тепловоза та електровоза, помічник 
машиніста електропоїзда, помічник машиніста тепловоза, помічник 
машиніста електровоза, касир квитковий, касир багажний, касир 
товарний (вантажний), прийомоздавальник вантажу та багажу в 
поїздах, провідник пасажирського вагона, оглядач вагонів, складач 
поїздів, оператор комп’ютерного набору, секретар керівника 
(організації, підприємства, установи).  

 
 

Коло повноважень Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту 

 
 
Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту є 

державним професійно-технічним навчальним закладом другого 
атестаційного рівня, підпорядкований Міністерству освіти і науки 
України і Департаменту науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації. Навчальний заклад діє на основі Статуту, 
затвердженого Міністерством освіти і науки України. Ліцей 
здійснює первинну професійну підготовку, курсову підготовку.  

 
 

Стратегічна мета Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту 

 
Стратегічною метою Люботинського професійного ліцею 

залізничного транспорту є забезпечення якісної первинної 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
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кваліфікації робітників на ринку праці. З метою вдосконалення 
професійної і загальноосвітньої підготовки кваліфікованих 
робітників у ліцеї з урахуванням вимог, зазначених у Законах 
України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Загальну 
середню освіту» тощо, та з метою формування нового педагогічного 
мислення ( прагнення до постійного оновлення знань і творчого 
пошуку, зорієнтованого на особистість учня) перед педагогічним 
колективом ліцею 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 і якісно проводити уроки 
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 та вихованні. 
 
Робота педагогічного колективу ліцею характеризувалася 

цілеспрямованістю, послідовністю, різноманітністю форм і 
здійснюється відповідно до загальноліцейної методичної теми 
«Підвищення якості навчально-виховного процесу – запорука 
успішної підготовки кваліфікованого робітника».  
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Опис навчальних послуг Люботинського професійного 
ліцею залізничного транспорту 

 
Основним напрямом діяльності ліцею є надання освітніх 

послуг з професійного навчання.  
 
Навчання в ліцеї проводиться згідно проліцензованих 

професій: Ліцензія № 527229 серія АЕ (наказ МОН України від 
15.07.2014 р. № 2642-Л):  

 
 

Код 
професії 
згідно 

ДК  
003-95 

 
Повна назва професії 

Контингент 

Серія,
№ 

Види 
підго-
товок 

Осві-
тня 
база 

Термі
н 

навча
-ння 

4112 
 

4115 

Оператор 
комп’ютерного набору 
Секретар керівника 
(організації, 
підприємства, 
установи) 

 
 

АЕ 
527229 

 
 

ППП 

 
 

БЗСО 

 
 

3 р 

7233 
 

8311 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 
Помічник машиніста 
тепловоза 

АЕ 
527229 

 
ППП 

 
БЗСО 

 
3,5 р 

4211 
4211 

 
5112 

Касир квитковий 
Касир товарний 
(вантажний) 
Провідник 
пасажирського вагона 

 
АЕ 

527229 

 
ППП 

 
БЗСО 
ПЗСО 

 
3 р 

1,5 р 

7233 
 

8311 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 
Помічник машиніста 
електропоїзда  

 
АЕ 

527229 

 
ППП 

 
БЗСО 
ПЗСО 

 
3 р 

1,5 р 

7233 
8312 

Оглядач вагонів 
Складач поїздів 

АЕ 
527229 

ППП БЗСО 
ПЗСО 

3 р 
1,5 р 

 
Позначення:  
ППП - первинна професійна підготовка;  
ПЗСО – повна загальна середня освіта;  
БЗСО – базова загальна середня освіта.  
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Рішенням акредитаційної комісії України від 30.06.2015 року, 
наказ №117:  

 
 

Код 
професії 
згідно 

ДК  
003-95 

 
Повна назва професії 

Контингент 

Види 
підго-
товок 

Осві-
тня 
база 

Термі
н 

навча
-ння 

7233 
 

8311 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 
Помічник машиніста 
електровоза 

 
ППП 

 
ПЗСО 

 
1,5 р 

4211 
5112 

Касир квитковий 
Провідник 
пасажирського вагона 

 
ППП 

 
ПЗСО 

 
1,5 р 

7233 
 

8311 

Слюсар з ремонту 
рухомого складу 
Помічник машиніста 
тепловоза  
Помічник машиніста 
електровоза 

 
ППП 

 
БЗСО 

 

 
4 р 

 

5112 Провідник 
пасажирського вагона 

ППП ПЗСО 10 міс 

 
Позначення:  
ППП - первинна професійна підготовка;  
ПЗСО – повна загальна середня освіта;  
БЗСО – базова загальна середня освіта.  
 
 

Форма навчання у ЛПЛЗТ - денна. 
 

Відповідно до кожної професії розроблені робочі плани, 
програми, поурочно-тематичні плани, які відповідають 
кваліфікаційним характеристикам, адаптовані до конкретних умов 
виробництва.  

Випускнику ліцею, який успішно пройшов кваліфікаційну 
атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 
«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду 
(категорії) і видається диплом державного зразка.  
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Ефективність роботи ліцею вимірюється такими показниками:  
 

 Обсяги професійного навчання;  
 Якість навчання учнів;  
 Працевлаштування випускників.  

 
 

Сильними сторонами ліцею є:  
 

 Отримання інтегрованих професій;  
 Оновлена матеріально-технічна база;  
 Висока якість навчання;  
 Можливість використання в навчально-виховному 

процесі інформаційних технологій;  
 Можливість доступу до мережі Internet.  

 
 

Слабкими сторонами є:  
 

 Можливість змінювати навчальні плани і програми лише 
на 20% від типових навчальних планів або державних 
стандартів, що не завжди відповідає вимогам 
роботодавців;  

 Відсутність повного забезпечення матеріалами для 
проведення виробничого навчання в майстернях ліцею.  
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Загальна кількість випускників ЛПЛЗТ 
2013-2015 рр. 

 
 

 
 
 

У 2013 році було випущено 146 учнів, які отримали професії:  
• «Помічник машиніста тепловоза, електровоза» (ПМТЕ):  
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу  
8311 Помічник машиніста тепловоза  
8311 Помічник машиніста електровоза  
Загальна кількість випускників – 25 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 16 – працевлаштовані за отриманою професією,  
- 2 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 3 – призвані до служби Збройних сил України,  
- 4 – продовжують навчання. 
 
 
• «Помічник машиніста електропоїзда» (ПМЕП):  
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу  
8311 Помічник машиніста електропоїзда  
Загальна кількість випускників – 22 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 14 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 7 - призвані до служби Збройних сил України,  
- 1 – продовжує навчання. 
 

2013 рік 
2014 рік 

2015 рік 

146 

162 
162 

2.2. Аналіз галузі 
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• «Помічник машиніста тепловоза» (ПМТ):  
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу  
8311 Помічник машиніста тепловоза  
Загальна кількість випускників – 18 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 9 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 7 - призвані до служби Збройних сил України,  
- 2 – продовжує навчання. 
 
 
• «Провідник пасажирського вагона» (ППВ):  
4211 Касир квитковий,  
4211 Касир товарний (вантажний),  
5112 Провідник пасажирського вагона.  
Загальна кількість випускників – 52 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 30 - працевлаштовані за отриманою професією,  
- 11 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 6 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трьохрічного віку).  
 
 
• «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника» 

(ОС): 
4112 Оператор комп’ютерного набору.  
4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи).  
Загальна кількість випускників – 29 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 18 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 6 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 3 – продовжують навчання, 
- 2 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трьохрічного віку). 
 
 

У 2014 році було випущено 162 учні, які отримали професії:  
• «Помічник машиніста тепловоза, електровоза» (ПМТЕ):  

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.  
8311 Помічник машиніста тепловоза.  
8311 Помічник машиніста електровоза.  
Загальна кількість випускників – 54 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 36 – працевлаштовані за отриманою професією,  
- 6 – працевлаштовані за іншими професіями, 
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- 4 – призвані до служби Збройних сил України,  
- 8 – продовжують навчання. 
 
 

• «Помічник машиніста тепловоза» (ПМТ): 
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.  
8311 Помічник машиніста тепловоза. 
Загальна кількість випускників – 26 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 24 – працевлаштовані за отриманою професією,  
- 1 – продовжує навчання, 
- 1 – призваний до служби Збройних сил України. 
 
 

• «Помічник машиніста електропоїзда» (ПМЕП):  
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу  
8311 Помічник машиніста електропоїзда  
Загальна кількість випускників – 25 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 21 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 4 – працевлаштовані за іншими професіями. 
 
 

• «Провідник пасажирського вагона» (ППВ):  
4211 Касир квитковий.  
4211 Касир товарний (вантажний). 
5112 Провідник пасажирського вагона.  
Загальна кількість випускників – 30 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 23 - працевлаштовані за отриманою професією,  
- 2 – призвані до служби Збройних сил України,  
- 2 – продовжують навчання, 
- 3 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трьохрічного віку). 
 
 

• «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника» (ОС): 
4112 Оператор комп’ютерного набору. 
4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи).  
Загальна кількість випускників – 27 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 20 - працевлаштовані за отриманою професією,  
- 4 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 1 – продовжує навчання,  
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- 2 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трьохрічного віку).  

 
 

У 2015 році було випущено 162 учні, які отримали професії:  
• «Помічник машиніста тепловоза» (ПМТ):  

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.  
8311 Помічник машиніста тепловоза.  
Загальна кількість випускників – 18 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 16 – працевлаштовані за отриманою професією,  
- 1 – продовжує навчання,  
- 1 – непрацевлаштований.  
 
 
• «Помічник машиніста електропоїзда» (ПМЕП):  

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу  
8311 Помічник машиніста електропоїзда  
Загальна кількість випускників – 61 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 51 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 8 – працевлаштовані за іншими професіями, 
- 2 – продовжують навчання. 
 
 

• «Оглядач вагонів. Складач поїздів» (ОВСП):  
7233 Оглядач вагонів  
8312 Складач поїздів  
Загальна кількість випускників – 16 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 12 – працевлаштовані за отриманою професією, 
- 2 – працевлаштовані за іншими професіями, 
- 2 – продовжують навчання. 

 
 
• «Провідник пасажирського вагона» (ППВ):  

4211 Касир квитковий.  
4211 Касир товарний (вантажний). 
5112 Провідник пасажирського вагона.  
Загальна кількість випускників – 51 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 31 - працевлаштовані за отриманою професією,  
- 10 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 5 – продовжують навчання, 
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- 5 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трьохрічного віку). 
 
 
• «Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника» (ОС): 

4112 Оператор комп’ютерного набору. 
4115 Секретар керівника (організації, підприємства, 
установи).  
Загальна кількість випускників – 16 кваліфікованих 

робітників, в тому числі:  
- 10 - працевлаштовані за отриманою професією,  
- 3 – працевлаштовані за іншими професіями,  
- 1 – продовжує навчання,  
- 2 – не працевлаштовані (відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трьохрічного віку).  
 
 

Аналіз працевлаштування випускників ЛПЛЗТ 
2013-2015 рр. 
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7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 
8311 Помічник машиніста тепловоза 
8311 Помічник машиніста електровоза 

25 16 2 54 36 6 - - - 

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 
8311 Помічник машиніста 
електропоїзда 

22 14 - 25 21 4 61 51 8 

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 
8311 Помічник машиніста тепловоза 

18 9 - 26 21 - 18 16 - 

7233 Оглядач вагонів 
8312 Складач поїздів 

- - - - - - 16 12 2 

4211 Касир квитковий 
4211 Касир товарний (вантажний) 
5112 Провідник пасажирського вагона 

52 30 11 30 23 - 51 31 10 

4112 Оператор комп’ютерного набору. 
4115 Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

29 18 6 27 20 4 16 10 3 

 
 



 
 
 
Протягом вересня-грудня 2015 року проведена робота щодо 

укладання трьохсторонніх договорів «Про надання освітніх послуг у 
сфері професійно – технічної освіти між замовником робітничих 
кадрів, фізичною особою та професійно - технічним навчальним 
закладом» на випускників за професіями:  

 
 4112 Оператор комп’ютерного набору.  

        4115 Секретар керівника (організації, підприємства,   

                 установи) - 21 договір.  
 4211 Касир квитковий.  

        4211 Касир товарний (вантажний).  

        5112 Провідник пасажирського вагона – 46 договорів.  
 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.  

        8311 Помічник машиніста електровоза – 21 договір.  
 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу.  

        8311 Помічник машиніста електропоїзда – 48 договорів.  
 

Результати опитування випускників 

 
Рівень задоволення вступом/навчанням у ЛПЛЗТ  

 

 
 

Найбільше учні випускних груп незадоволені:  

 Інформацією про навчання (ППВ – 6%; ПМЕ – 13%;  
ОС-9%; ПМЕП – 2,5%). 

 Недоброзичливим та недружнім середовищем у ЛПЛЗТ (ППВ – 
1,4%; ПМЕ – 2,1%; ОС-3,2%; ПМЕП – 2,1%). 

 Неефективним плануванням навчальної діяльності (ППВ – 
0,4%; ПМЕ –1,9%; ОС-0,2%; ПМЕП – 1,3%). 

 Недостатньою кількістю практичних занять в програмі (ППВ – 
0,9%; ПМЕ – 2,1%; ОС-0,1%; ПМЕП – 0,9%). 

ППВ 
ПМЕ 

ОС 
ПМЕП 

99,00% 98,90% 

82,00% 

86,00% 

2.3. Маркетинговий аналіз 
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 Майстри та викладачі працюють без застосування 
індивідуального підходу до учнів (ППВ – 8,9%; ПМЕ – 5,1%;  
ОС-4,0%; ПМЕП – 6,2%). 

Якби довелося знову почати навчання, то ЛПЛЗТ не обрали б ППВ – 
14,0%; ПМЕ – 12,1%; ОС-4,1%; ПМЕП – 1,5%) 
 
Рівень задоволення навчальними ресурсами ЛПЛЗТ 
 

 
 
Найбільше учні випускних груп незадоволені: 

 Недостатньою кількістю підручників (ППВ – 18,9%; ПМЕ – 
12,5%; ОС-23,4%; ПМЕП – 26,1%).  

 Доступом до використання навчального обладнання (ППВ – 
0,3%; ПМЕ – 12,31; ОС-0,6%; ПМЕП – 16,7%). 

 Недостатніми ресурсами бібліотеки (ППВ – 0,4%; ПМЕ – 0,6%; 
ОС-9,3%; ПМЕП – 2,1%).  

 
Рівень задоволення обладнанням ЛПЛЗТ 
 

 

ППВ ПМЕ ОС ПМЕП 

97,20% 

87,00% 

100% 

86,00% 

ППВ 
ПМЕ 

ОС 
ПМЕП 

71,00% 
87,00% 

91,00% 
100,00% 
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Найбільше учні випускних груп незадоволені:  
Обладнанням кабінетів (ППВ – 11,9%; ПМЕ – 16,4%; ОС-13,9%; 
ПМЕП – 16,3%).  
Обладнанням майстерень (ППВ – 1,7%; ПМЕ – 14,0%; ОС-12,8%; 
ПМЕП – 23,7%). 
Кількістю навчальних кабінетів (ППВ – 23,7%; ПМЕ – 19,6%; ОС-
25,6%; ПМЕП – 21,2%).  
Кількістю комп’ютерних кабінетів (ППВ – 20,1%; ПМЕ – 16,8%; ОС-
26,5%; ПМЕП – 20,2%). 
Почуттям небезпеки на території ЛПЛЗТ (ППВ – 15,9%; ПМЕ – 
17,4%; ОС-9,6%; ПМЕП – 11,7%). 
В цілому, обладнання не задовольнило потреби учнів (ППВ – 18,8%; 
ПМЕ – 13,7%; ОС-13,3%; ПМЕП – 21,5%).  
 
Упродовж червня – серпня 2015 року було проведено опитування 
абітурієнтів за професіями:  
 ППВ - Касир квитковий 2, 1 категорії. Касир товарний 

(вантажний) 2, 1 категорії. Провідник пасажирського вагона – 
59 учнів;  

 ПМЕ - Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду. 
Помічник машиніста електровоза – 23 учня;  

 ПМЕП - Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду. 
Помічник машиніста електропоїзда – 22 учня;  

 ПМТЕ - Слюсар з ремонту рухомого складу 1, 2, 3 розряду. 
Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста 
електровоза – 27 учнів. 

 
Результати опитування абітурієнтів 

 

Місце проживання абітурієнтів 
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27% 

4,30% 

48,90% 

14,08% 

0,73% 
1,40% 1,40% 

0,73% 0,73% 0,73% 

м. Люботин 

м. Харків 

Харківська обл. 

Сумська обл. 

Полтавська обл. 

Чернігівська обл. 

Луганська обл. 

Донецька обл. 

Кіровоградська обл 

Запоріжська обл. 
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Мотив вибору 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42% 

34% 

32% 

41% 

13% 

18% 

12% 

22% 

10% 

6% 

12% 

10% 

12% 

4% 

4% 

4% 

3% 

10% 

24% 

24% 

34% 

4% 

4% 

6% 

4% 

7% 

4% 

ППВ 

ПМЕП 

ПМЕ 

ПМТЕ 

інше 

можливість навчатися 
безкоштовно 

не вистачає коштів 

"за компанію" з друзями 

престижна професія 

отримувати стипендію 

короткий термін 
навчання 

не вступив(ла) до 
іншого закладу 

порада батьків 

власна ініціатива 
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Результати анкетування роботодавців 
 

Форма власності підприємств 
 

 
 
Види діяльності підприємств 
 

 
 
Ступінь ефективності співпраці ЛПЛЗТ з підприємствами 
 

 

Державне Приватне 

91,20% 

8,80% 

82,70% 

17,30% 

Транспорт 

Інші галузі 
господарства 

Дуже ефективна Ефективна 

44,10% 

45,90% 
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Готовність роботодавців внести свій вклад у покращення системи 
професійно-технічної освіти ЛПЛЗТ 
 

 
 

Аналіз конкурента 

 

Професії Назва 
закладу 

Масштаби 
підгото-

вки 

Конкурентні 
переваги 

Недоліки 

ПМТЕ 
СРТ 
ПМЕП 
ППВ 

Харківський 
професійний 
ліцей 
залізничного 
транспорту 

Невідомо - місце 
розташування; 
- є їдальня; 
- коротший 
термін 
навчання; 
- мають 
єдиний договір 
про 
проходження 
виробничого 
навчання та 
практики. 

- відсутність 
інтегрованих 
професій; 
- відсутність 
гуртожитку; 
- учні на базі 
9 кл. 
отримують 
середню 
освіту у 
вечірній 
школі; 
- обмежений 
доступ учнів 
до 
комп’ютерної 
техніки 
(Інтернету) 

 

гроші 

матеріали/обладнання 

дати пораду 

67% 

100% 

100% 

ні 

так 
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Навчальні програми 

 
У ліцеї передбачено навчання учнів на базі базової і повної 

загальної середньої освіти. Тому навчальні плани та програми 
розробляються на основі державного стандарту базової і повної 
загальної освіти із загальноосвітніх предметів та державних 
стандартів за професіями. Терміни навчання становлять від 1,5 до 
4 років.  

Робочі навчальні плани розробляються на основі державних 
стандартів професійного навчання та типової базисної структури і 
погоджуються з базовими підприємствами, науково-методичним 
центром та затверджуються головним управлінням освіти і науки 
Харківської облдержадміністрації.  

 
Забезпеченість учнів підручниками  

та навчальними посібниками 

 
Учні ліцею забезпечені підручниками із загальноосвітньої 

підготовки на 51%, а з професійно-теоретичної підготовки на 
49,6%.  

З багатьох предметів в ліцеї в наявності електронні 
підручники.  

У ліцеї розроблена та діє сучасна модель бібліотечного 
обслуговування у вигляді електронного банка даних, яким 
користуються учні, адміністрація, викладачі, майстри виробничого 
навчання. Для кожної категорії представлена розгалужена 
структура бібліотечних послуг.  

Інтерфейс електронного банка даних має розділи, які 
необхідні для задоволення потреб користувачів бібліотеки:  

 адміністрація;  
 викладачі;  
 майстри виробничого навчання;  
 учні;  
 нормативно-правова база, яка охоплює перелік та 

інформаційні матеріали всіх нормативних документів, 
необхідних для планування та організації навчально-
виховного процесу в ліцеї;  

 періодичні видання, на які здійснена передплата в ліцеї 
корисні електронні ресурси, що містять електронні 
адреси пошукових систем, освітянські адреси, адреси 
базових підприємств галузі, адреси електронних бібліотек 
тощо.  

2.4. Навчальний процес 
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Ліцеїсти мають необмежений доступ до електронного банка 
даних бібліотеки ліцею. Вони можуть знайти підручники та 2.4. 
Навчальний процес Бізнес-план розвитку ЛПЛЗТ на 2013-2015 р.р. 
24 24 посібники із загально професійної та професійно-теоретичної 
підготовки для кожної професії.  

База даних із загальноосвітніх предметів представлена 
підручниками за новою програмою.  

Все це допомагає учням досягти високих результатів 
навчальної діяльності та самостійно отримувати додаткові знання. 
Це є запорукою успішної підготовки кваліфікованих робітників.  

 
Викладацький склад 

 
Навчальний заклад має 79 працівників. 36 із них не беруть 

участі у навчально-виховному процесі, 43 педагогічних працівника, 
19 майстрів виробничого навчання, 12 викладачів.  

Середній вік педагогічних працівників становить 47 років.  
Якісний склад педагогічних працівників: кваліфікаційні 

категорії викладачів: 19% - спеціалістів, 5% - ІІ категорія, 33% - І 
категорія, 38% - вища категорія, 5% - викладач-методист; 
тарифікаційні розряди майстрів виробничого навчання: 19% - 9 
тарифний розряд, 37% - 10 розряд, 19% - 11 розряд, 12% - 12 
тарифний розряд.  

Усі педагогічні працівники ліцею періодично, відповідно до 
затвердженого плану, проходять курси підвищення кваліфікації, а 
майстри виробничого навчання, крім того, проходять стажування.  

У навчальному закладі впроваджені внутрішньоліцейні 
конкурси серед педагогічних працівників, які дають змогу 
здійснювати комплексну оцінку рівня кваліфікації, педагогічного 
професіоналізму та продуктивності діяльності.  

 
Матеріально-технічна база 

 
До структури Люботинського професійного ліцею залізничного 

транспорту входять: Навчальний корпус – двохповерхова цегляна 
будівля площею 3449,8 м2, з обладнаними в ньому: 

навчальними кабінетами, загальною площею – 731,6 м2; 
методичним кабінетом -  42,5 м2; 
адміністративними кабінетами – 295,7 м2; 
бібліотекою та читальною залою – 99,3 м2; 
актовою залою – 467,5 м2; 
спортивною залою – 434,7 м2. 
Дві слюсарні майстерні загальною площею 315,7 м2. 
Гуртожиток загальною площею 2444,1 м2. 
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У ліцеї є два спеціалізовані кабінети - інформатики та офісної 
техніки. В адміністративних кабінетах, читальній залі бібліотеки 
встановлені комп’ютери, які об’єднані у внутрішньоліцейну 
локальну мережу з виходом в Internet.  

Навчальні кабінети ліцею обладнані телевізійними панелями, 
які підключені до комп’ютерної техніки та мають вільний доступ до 
мережі Інтернет.  

У ліцеї діє внутрішня локальна мережа, яка охоплює у своїй 
системі 30 комп’ютерів та два комп’ютерні класи.  

Лабораторія «Електротехніка. Хімія» обладнана нетбуками в 
кількості 10 одиниць, у роботі яких налагоджена система Wi-Fi.  

 
Процедури контролю якості навчального процесу 

 
У ліцеї проводиться вхідний (на основі базової середньої 

освіти), поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та 
навичок учнів, який здійснюється згідно з «Критеріями оцінювання 
навчальних досягнень учнів».  

З метою вхідного діагностування рівня навчальних досягнень 
учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, створення 
умов для його підвищення, організації відповідної аналітико- 
прогностичної роботи, науково-методичний центр професійно- 
технічної освіти в Харківській області надсилає тексти завдань з 
української мови і літератури, математики, фізики і хімії, за якими 
рекомендовано провести обласні перевірні роботи на І курсі у 
вересні місяці.  

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, 
контрольні та перевірні роботи, тестування тощо.  

Проміжний контроль – заліки, індивідуальні завдання, а 
також, з метою проміжного діагностування рівня навчальних 
досягнень учнів з базових предметів загальноосвітньої підготовки, 
створення умов для його підвищення, організації відповідної 
аналітико-прогностичної роботи, НМЦ ПТО рекомендує провести 
обласні перевірні роботи на ІІ курсі у квітні-травні.  

Вихідний контроль передбачає учнем виконання 
кваліфікаційної пробної роботи, складання державної підсумкової 
атестації та державної кваліфікаційної атестації.  

До складу комісії, яка проводить державну кваліфікаційну 
атестацію, обов’язково залучаються роботодавці. Випускнику , 
який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється 
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з 
набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається 
диплом державного зразка.  
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З метою аналізу якості навчального процесу постійно 
проводиться опитування випускників, також започатковано 
анкетування роботодавців.  

 
Сильні сторони навчального процесу:  

 використання комплексного методичного забезпечення 
предметів і професій; 

 можливість організації дистанційного навчання;  
 навчання в умовах сучасної матеріально-технічної бази з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій 
з різних предметів для учнів та підвищення виконавчої 
культури і зростання професійної компетентності 
педагогічних працівників; 

 проведення моніторингу навчальної роботи;  
 можливість організації навчання за індивідуальною 

формою; 
 залучення роботодавців до розробки навчальних програм 

та державної кваліфікаційної атестації;  
 гнучкість у підборі викладацького складу; 
 вільний доступ до мережі Інтернет.  

 
Слабкі сторони:  

 можливість змінювати навчальні плани та програми 
лише в межах 20%;  

 відсутність або недостатня кількість підручників за 
окремими професіями державною мовою.  
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У штатному розписі Люботинського професійного ліцею 
залізничного транспорту 79 працівник, з них 36 – обслуговуючий 
персонал. Кількість адміністративного персоналу - 10, майстрів 
виробничого навчання – 19, викладачів – 12, сумісниківь - 2.  

Відповідно до Статуту навчального закладу, ліцей очолює 
директор, який призначається на конкурсній основі Міністерством 
освіти і науки України шляхом укладання з ним контракту.  

Усі інші працівники, крім заступників та головного 
бухгалтера, призначаються на посаду і звільняються з посади 
наказом директора.  

Директор організовує навчально-виробничий та навчально- 
виховний процеси, забезпечує створення необхідних умов для 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників. 
Керівництво в структурних підрозділах навчального закладу 
директор здійснює через своїх заступників.  

Вищим колегіальним органом навчального закладу, який 
координує питання навчальної, навчально-виховної, методичної та 
навчально-виробничої діяльності, є педагогічна рада. Вона 
визначає основні напрями і завдання, конкретні форми роботи 
педагогічного колективу та приймає рішення з основних 
принципових питань навчально-виробничої та навчально-виховної 
діяльності. Головою педагогічною ради є директор.  

В управлінні навчально-виховним процесом важливу роль 
відіграють п’ять методичних комісію ліцею:  

 методична комісія професії «Помічник машиніста»;  
 методична комісія професії «Провідник пасажирського 

вагона»;  
 методична комісія професії «Оператор комп’ютерного 

набору. Секретар керівника»;  
 методична комісія викладачів загальнопрофесійної та 

загальноосвітньої підготовки;  
 методична комісія класних керівників та майстрів 

виробничого навчання з питань виховної роботи.  
Також діє творча група по впровадженню в навчальний 

процес інформаційно-комунікаційних технологій. Координатором 
діяльності комісій є методична рада.  

Вищим органом громадського самоврядування ліцею є 
загальні збори трудового колективу, які скликаються на менше 
одного разу на рік.  

Ліцей забезпечує ведення діловодства в установленому 
порядку, звітує за результатами своєї діяльності. Цю роботу 
виконує секретар керівника, посада якого передбачена штатним 

2.5. Управління навчальним процесом і його організація 
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розписом. Проте відсутня штатна одиниця, відповідальна за 
виконання маркетингових функцій.  

Управління ЛПЛЗТ здійснюється Міністерством освіти і науки 
України, Департаментом науки і освіти Харківської обласної 
державної адміністрації на основі нормативно-правових 
документів у галузі професійно-технічної освіти, в першу чергу, 
законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», а 
також Статуту ліцею.  

Нині особливо актуальна потреба в інформаційному 
управлінні навчальним закладом. Процес інформатизації 
спрямований на підвищення якості освіти, що задовольняє потреби 
розвитку суспільства.  

Інноваційні функції керівника ліцею спрямовують діяльність 
всього колективу на сталий розвиток й ефективне функціонування 
закладу освіти. Це функції: бачення стратегії та розвитку освіти; 
керівництва й моніторингу освітнього процесу; мотивації та 
управління персоналом; управління розвитком і фінансами; 
внутрішньої та зовнішньої комунікацій.  

Інноваційна діяльність в Україні передбачена Концепцією 
державної інноваційної політики України від 10.09.2012 р. № 691-р 
та проектом Положення «Про порядок здійснення інноваційної 
діяльності у системі освіти» (зі змінами) від 31.03.2015 р. №380. У 
законодавстві України є певна кількість законодавчих актів щодо 
впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у 
систему освіти, серед них закон України «Про основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» 
від 09.01.2007 р. № 537-V; Державна цільова програма розвитку 
професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки від 13.04.2011 р. № 
495; Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 
роки.  

Управління навчально-виховною системою ліцею на засадах 
педагогічного менеджменту — це особлива діяльність, у якій акцент 
переноситься на взаємини між людьми і трактується як взаємодія 
керівника і підлеглих на основі «суб'єкт-суб'єктних» відносин. Це 
діяльність, у якій її суб'єкти за допомогою діагностики, аналізу, 
планування, організації, регуляції та корекції забезпечують 
організованість спільної діяльності учнів, педагогічних працівників, 
батьків, обслуговуючого персоналу та її спрямованість на кінцевий 
результат.  

Важливе місце у підвищенні ефективності управлінської 
діяльності відводиться створенню системи управління ліцеєм, мета 
якої підвищити якість підготовки кваліфікованого робітника, яка 
відповідає всім вимогам інформаційно-комунікаційних технологій 
та інформаційного простору щодо організації навчально-виховного 
процесу. 
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 Основною фігурою даної структури є кваліфікований 
робітник – випускник ліцею, якому притаманні професіоналізм, 
інтерес до отриманої професії, розуміння її необхідності в житті 
суспільства.  
 

 
 
 

Створена в ліцеї система організації та управління 
навчальним процесом стала механізмом досягнення 
першочергового завдання освіти в ХХІ столітті – столітті 
інформаційних технологій.  

 
Сильною стороною існуючої управлінської структури ліцею є:  
 Створена потужна матеріально-технічна база засобів ІКТ:  
        - потужний парк комп’ютерної техніки, телевізійні панелі у 

кабінетах;  
- підключення всіх комп’ютерів до мережі Інтернет;  

 Встановлена система відеоспостереження забезпечує:  
- безпеку учнів та педагогічних працівників,  
- контроль відвідування занять,  
- контроль за ходом проведення уроків,  
- аналіз уроку в запису разом із викладачем,  
- самоаналіз викладачем свого уроку в запису.  
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 Організація електронного документообігу дозволяє:  
- структурувати документи на вхідні, вихідні, внутрішнього 

використання,  
- розподіляти користувачів за рівнем доступу,  
- контролювати дату виконання документів,  
- пошукова система зменшує час на пошук. 

 Педагогічним працівникам раціонально розподіляти робочий 
час.  

 Оперативно отримувати інформацію та доводити до 
користувачів.  

 Упорядковувати діяльність педагогічного колективу через 
цілеспрямованість роботи педагогічних працівників. 

 Запобігати виконанню непотрібних дій при досягненні 
поставлених задач.  

 Створити умови відкритості, наочності, доступності роботи та 
форм матеріального і морального заохочення кожного 
педагогічного працівника.  

 Адміністрації бачити роботу в динаміці, вносити корективи, 
уточнювати поставлені задачі та контролювати їх виконання.  
 

Слабкою стороною можна вважати:  
 Відсутність штатної одиниці, відповідальної за виконання 

маркетингових функцій.  
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Фінансування проводиться з бюджету Харківської області. 

Складання кошторису видатків ЛПЛЗТ та обґрунтованість їх потреб 
проводиться згідно розрахунків. Планується кількість груп, учнів і 
затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки заступників 
директорів, старшого майстра, викладачів, майстрів виробничого 
навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і 
затверджуються директором.  

Зводиться загальний кошторис ліцею і передається на розгляд 
і затвердження до головного управління освіти і науки Харківської 
обласної державної адміністрації. Після чого головне управління 
освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 
погоджує всі кошти і фінансує, згідно місячних заявок.  

Навчання учнів здійснюється за рахунок коштів бюджету 
Харківської області та плати за послуги, що надаються, згідно з 
функціональними повноваженнями.  

 
Структура надходження коштів ЛПЛЗТ 

 

Найменування 
видів  

надходжень 

Обсяг статті, грн 

2015 р.  2016 р. 
проект 

2017 р. 
проект 

2018 р. 
проект 

Надходження із 
загального фонду 
бюджету 

 
5422313 

 
6545946 

 
7076168 

 
7465357 

Плата за послуги, що 
надаються 
бюджетними 
установами, згідно з 
функціональними 
повноваженнями 

 
 

79186 

 
 

40818 

 
 
0 

 
 
0 

Благодійні внески, 
гранти та дарунки, 
отримані 
бюджетними 
установами 

 
 

78013 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

ВСЬОГО 5579512 6586764 7076168 7465357 

 
 
 
 

2.6. Фінансовий аналіз 
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Розподіл річного бюджету ЛПЛЗТ 

 

Найменування видів  
надходжень 

Обсяг статті, грн 

2015 р.  2016 р. 
проект 

2017 р. 
проект 

2018 р. 
проект 

Заробітна плата 2184604 2880256 3095374 3265591 

Нарахування на 
заробітну плату 

802454 1045536 1123611 1185409 

Придбання предметів, 
матеріалів, обладнання, 
інвентарю, у т.ч. 
м’якого інвентарю та 
обмундирування 

 
124592 

 
61400 

 
63130 

 
66603 

Продукти харчування 
(дітям позбавленим 
батьківського 
піклування) 

 
178679 

 
144988 

 
156732 

 
165352 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

99283 102700 105614 111422 

Видатки на 
відрядження 

8620 7750 7297 7698 

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

928661 1025386 1098880 1159318 

Видатки на 
перепідготовку та 
навчання працівників 

 
1680 

 
0 

 
0 

 
0 

Стипендії  1137245 1235450 1335521 1408975 

Інші поточні 
трансферти населенню 
(виплати дітям 
позбавленим 
батьківського 
піклування, згідно 
чинного законодавства) 

 
 

88605 

 
 

80689 

 
 

87225 

 
 

92022 

Інші видатки (податки 
та обов’язкові платежі) 

8746 2600 2811 2965 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

 
16303 

 
0 

 
0 

 
0 

ВСЬОГО 5579512 6586764 7076168 7465357 
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Сильні сторони системи фінансування:  
 стабільність фінансування;  
 вчасне отримання коштів, відповідно до поданих заявок на 

місяць;  
 формування кошторису за принципом «знизу вгору»;  
 гнучка система, яка дозволяє переносити кошти з однієї 

внутрішньої статті на іншу у межах чинного законодавства.  
 

Слабкі сторони:  
 складна система тендерних закупівель;  
 довготривала процедура отримання коштів на реєстраційні 

рахунки. 
 
 
 
 
 


