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Сучасний заклад освіти - 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 2019/2020 навчальному році планувалась і проводилась у 

відповідності з вимогами національної доктрини розвитку освіти в XXI столітті законів 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню 

освіту», програми розвитку освіти області враховуючи специфіку галузі та можливості 

освітнього закладу. 

Головним завданням ліцею є якісна підготовка професійно компетентних 

робітників. 

У 2019/2020 навчальному році колектив ліцею продовжував працювати над 

впровадженням інноваційної моделі сучасного професійно (професійно-технічного) 

закладу, яка відповідає методичній темі «Формування професійних компетентностей 

учнів засобами сучасних педагогічних технологій як основа становлення та 

самореалізації кваліфікованих робітників».  

Заслухавши та обговоривши на педагогічній раді питання щодо підготовки 

кваліфікованих робітників для залізничного транспорту, колектив ліцею визначив 

актуальність та значимість якісної підготовки кваліфікованих робітників для 

транспорту. Вирішальним чинником забезпечення високого рівня цієї підготовки є 



підвищення якості освітнього процесу. Основними напрямками роботи на 2019/2020 

навчальний рік було визначено: вдосконалення інноваційного середовища освітнього 

процесу в ліцеї; подальше впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти; 

формування змісту освіти на компетентнісній основі; контроль за освітнім процесом. 

 

У 2019/2020 навчальному році підготовка кваліфікованих робітників 

здійснювалася на базі базової та повної загальної середньої освіти за професіями: 

 

на базі базової загальної середньої освіти Групи 

Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста 

тепловоза.  

Помічник машиніста електровоза 

ПМТЕ-18, ПМТЕ-19 

Слюсар з ремонту рухомого складу.  

Помічник машиніста електропоїзда 

ПМЕП-3/9, ПМЕП-4/9 

ПМЕП-5/9, ПМЕП-6/9 

ПМЕП-7/9 

Касир квитковий.  

Касир товарний (вантажний).  

Провідник пасажирського вагона 

ППВ-10, ППВ-11 

ППВ-12, ППВ-13 

на базі повної загальної середньої освіти 

Касир квитковий.  

Провідник пасажирського вагона 

ППВ-112, ППВ-113 

навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб 

Помічник машиніста електровоза ПМЕ-3с 

Помічник машиніста електропоїзда ПМЕП-3с 

Слюсар з ремонту рухомого складу СРРС-3с 

 

Виконання замовлення 

Регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у 2019/2020 

навчальному році склало 130 осіб. Зараховано на навчання - 113 осіб, що складає 86,9%. 

На звільнені місця протягом І семестру були зараховані 3 особи. 

Виконання регіонального замовлення в 2019 році: 

Галузі Замовлення  Виконання 

Кількість, осіб Виконання, % 

Для всіх галузей економіки 30 18 60 

Залізничний транспорт 100 95 95 

Всього:  130 113 86,9 

 

Аналітичні дані виконання обсягів  замовлення: 

Рік  2015 2016 2017 2018 2019 

Замовлення, осіб  150 114 135 100 130 

Виконання, %  100 91,2 100 100 86,9 

 

Виконання робочих навчальних планів та програм 

Освітній процес здійснювався у відповідності до робочих навчальних планів, які 

розроблені відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти, стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти з професій, Державного стандарту загальної 

середньої освіти, Типової базисної структури навчальних планів для підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої 

наказом МОН України від 13.10.2010 № 947, Типових навчальних планів 



загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України 

від 27.08.2010 № 834 (із змінами), Положенням про організацію навчально-виробничого 

процесу у ПТНЗ, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 № 419 (зі 

змінами). 

Навчальні групи ППВ-11 (ІV курс), ПМЕП-5/9 (ІІ курс) навчалися за 

скоригованими робочими навчальними планами з елементами дуальної форми здобуття 

освіти, які були затверджені та погоджені відповідно до вимог.     

Робочі  навчальні плани та програми з професій у навчальному році виконані в 

повному обсязі. 

 

Контингент здобувачів освіти 

Станом на 01.10.2019 загальна кількість здобувачів освіти в ліцеї складала – 

317осіб: 313 осіб (бюджет) + 4 особи, які прийняті на навчання понад регіональне 

замовлення. 

За рахунок фізичних та юридичних осіб було зараховано протягом навчального 

року - 37 осіб.  

Навчання проводилося в 16 групах, середня чисельність здобувачів у навчальній 

групі склала 22 особи. 

Перехідний контингент на 30.06.2020 складає: 254 особи (252 бюджет+2 понад 

замовлення) та 19 слухачів, всього 273 особи.  

 

Втрата контингенту 

За 2019/2020 навчальний рік були відраховані  з ліцею 85 осіб:  

випуск – 73 осіб (бюджет – 56, контракт – 17) 

з різних причин – 12 осіб (бюджет – 11, контракт – 1) 

Причини відрахування Кількість учнів 

За власним бажанням 3 

Переведені на навчання до інших навчальних закладів 3 

За рішенням педагогічної ради (незадовільну 

успішність, невиконання навчальних планів і програм, 

грубі порушення розпорядку) 

3 

Не з’явилися на державну кваліфікаційну атестацію 3 

Всього: 12 

 

Аналітичні дані відрахованих здобувачів освіти за навчальними роками 

Навчальний 

рік 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кількість, осіб 31 25 28 35 12 

 

У порівнянні з попередніми роками, у цьому навчальному році, загальна кількість 

відрахованих зменшилася майже втричі.  Чисельність відрахованих за основними 

причинами поділилися порівну. Але зріс показник відрахованих, які не з’явилися на 

державну кваліфікаційну атестацію (25%), це свідчить про відсутність мотивації щодо 

здобуття професії та подальшого працевлаштування. 

 

Державна кваліфікаційна атестація 

У навчальному році проведено 4 державні кваліфікаційні атестації на 

присвоєння кваліфікацій  згідно робочих навчальних планів відповідних професій. 

Загальні результати проведення Державної кваліфікаційної атестації 

Рівні  Початковий  Середній  Достатній  Високий  Не з’явилися  



Кількість, осіб  0 5 51 17 3 

Кількість, %  0 6,6 67,1 22,4 3,9 

 

У 2019/2020 навчальному році випуск здобувачів освіти складав – 73 особи, 

(бюджет – 56, контракт – 17). Запланований випуск здобувачів освіти, які навчаються за 

регіональним замовленням становив 59 осіб. 

Професія Група 
Кількість 

випускників 

Дипломи кваліфікованого робітника 

Слюсар з ремонту рухомого складу.  

Помічник машиніста тепловоза. 

Помічник машиніста електровоза 

ПМТЕ-18 22 

Касир квитковий. 

Провідник пасажирського вагона 

ППВ-112 

 

15+2 

Касир квитковий.  

Касир товарний (вантажний).  

Провідник пасажирського вагона 

ППВ-10 17 

Всього дипломів: 56 

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації 

Помічник машиніста електропоїзда ПМЕП-3с 17 

Всього свідоцтв: 17 

ВСЬОГО: 73 

 

Аналітичні дані кількості випускників ліцею 

Рік  2016 2017 2018 2019 2020 

Випуск, осіб  142 133 115 140 73 

 

Втрати контингенту випускних груп протягом навчання 
Група Вступ  Випуск  Втрата  Примітка 

ППВ-10 01.10.2016 30 31.01.2020 17 13 43% 1 достроковий 

випуск (свідоцтво 

про присвоєння 

кваліфікації) 

ППВ-112 01.10.2018 22+3 31.01.2020 15+2 7+1 32%  

ПМТЕ-18 01.10.2016 30 12.06.2020 22 8 27% 1 достроковий 

випуск (свідоцтво 

про присвоєння 

кваліфікації) 

ПМЕП-3с 01.11.20219 18 03.04.2020 17 1 5,5%  

 

Дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою отримали 6 випускників, що 

складає 6,7% від загальної кількості випускників. 

 

Група  ППВ-112 ППВ-10 ПМТЕ-18 

Кількість, осіб 4 2 0 

 

Аналітичні дані кількості випускників ліцею, які отримали 

 дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою  

Рік  2017 2018 2019 2020 

Випуск, осіб  133 119 139 73 



Дипломів з відзнакою, осіб 15 8 9 6 

Дипломів з відзнакою, % 11,3 6,9 6,5 8,2 

 

У  порівнянні з минулим роком даний показник  почав збільшуватися. 

 

Працевлаштування випускників 

Загальна кількість випускників 2019 року складає 73 особи, з яких: 

- 54 осіб, які навчалися за державним/регіональним замовленням,  з них:  

працевлаштованих – 46 осіб, 

призваних на військову службу – 2 особи, 

перебувають у декретній відпустці  - 3особи, 

продовжують навчатися  - 2 особи, 

тимчасово непрацездатний (за станом здоров’я) – 1 особа. 

- 19 осіб, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб 

характеризуються самостійним працевлаштуванням. 

 

Аналітичні дані про працевлаштування випускників: 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Випуск 142 133 65 95 73 

Працевлаштовані самостійно 47 24   19 

Працевлаштовані за 

професією 

69 86 57 78 46 

Навчаються у ВНЗ 15 15 - 1 2 

Призвані до ЗСУ 4 - 1 3 2 

На обліку центра зайнятості - - - - - 

Декретна відпустка 7 8 4 10 3 

Не працевлаштовані 

(незайняті) 

- - 3 3 1 

 

Загальноосвітня підготовка здобувачів освіти (ДПА) 

Відповідно до підпункту 5 пункту 14 Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 533), пункту 8 Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), підпункту 5 пункту 2 розділу II 

Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986 (зі змінами) в 2020 році 

державні підсумкові атестації повинні бути проведені у навчальних групах ПМТЕ-19, 

ПМЕП-3/9, ППВ-10 у формі зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти. Здобувачами освіти даних 

навчальних груп були обрані предмети: 

 

Предмети ПМТЕ-19 ПМЕП-3/9 ППВ-11 

Обов’язковий предмет Українська мова та література 

Вибір з предметів: 

математика або історія 

України 

Математика 



Предмет за вибором Фізика Історія України 

 

Відповідно до змін, які ухвалила Верховна Рада України 18.06.2020 здобувачі 

освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році, звільнені від державної підсумкової атестації. У відповідній графі 

бланку Додатку до Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти  буде 

зроблений запис «звільнений (а)». За власним бажанням  здобувачі можуть взяти участь 

у зовнішньому незалежному оцінюванні.  

У 2019/2020 навчальному році здобули повну загальну середню освіту 71 

здобувач освіти.  

Результати за рік з предметів загальноосвітньої підготовки (предмети ДКА) 

ПМТЕ-19 Початковий Середній Достатній Високий 

Українська мова  5 21 3 0 

Математика  1 25 3 0 

Фізика  0 23 4 2 

 6 69 10 2 

ПМЕП-3/9 Початковий Середній Достатній Високий 

Українська мова  5 8 4 0 

Математика  0 15 2 0 

Фізика  1 14 2 0 

 6 37 8 0 

ППВ-11 Початковий Середній Достатній Високий 

Українська мова   0 20 5 0 

Математика 0 22 3 0 

Історія України 0 22 3 0 

 0 64 11 0 

 

Загальний показник результатів за рік з предметів загальноосвітньої підготовки  
 Початковий Середній Достатній Високий 

2020 12 170 29 2 

2019 36 110 37 1 

 

Кваліфікаційні атестації 

За навчальний рік проведено 7 поетапних кваліфікаційних атестацій на  

присвоєння чергових кваліфікаційних розрядів (категорій) з професій відповідно до 

робочих навчальних планів. 

Позначення: рівні навчальних досягнень учнів: П – початковий, С - середній, Д – 

достатній, В – високий. 

 

Професії: Касир квитковий, Касир товарний (вантажний): 
Група Дата  Кваліфікація  Поетапна 

кваліфікаційна 

атестація 

Успішність 

(4-12б) , % 

Якість 

(7-12), %  

П С Д В 

ППВ-12 31.10.2020 Касир квитковий 

1 категорії 

0 3 11 11 100 88 

ППВ-113 10.12.2019 Касир квитковий 

2 категорії 

0 3 18 5 100 88,5 

ППВ-113 24.01.2020 Касир квитковий 

1 категорії 

0 3 15 8 100 88,5 

ППВ-12 26.06.2020 Касир товарний 0 11 4 10 100 56 



(вантажний)  2 

категорії 

   0 20 48 34 100% 80,4% 

 

Професії: Слюсар з ремонту рухомого складу, Помічник машиніста тепловоза: 
Група Дата  Кваліфікація  Поетапна 

кваліфікаційна 

атестація 

Успішність 

(4-12б) , % 

Якість 

(7-12), %  

П С Д В 

ПМТЕ-19 16.10.2019 Слюсар з ремонту 

рухомого складу 3 

розряд 

0 8 19 2 100 72,4 

ПМТЕ-18 28.10.2019 Помічник машиніста 
тепловоза 

0 2 20 0 100 90,9 

ПМЕП-3/9 20.01.2020 Слюсар з ремонту 

рухомого складу 3 

розряд 

0 1 15 1 100 94,1 

ПМЕП-4/9 21.02.2020 Слюсар з ремонту 

рухомого складу 2 

розряд 

0 15 7 1 100 34,7 

   0 11 54 3 100% 73,0% 

 

Загальні результати навчальних досягнень учнів за протоколами проведення 

поетапних кваліфікаційних атестацій 

 

 Рівні  Початковий  Середній  Достатній  Високий  

2019/2020 Кількість, осіб  0 31 102 37 

Кількість, %  0 18,2 60 21,8 

2018/2019 Кількість, осіб  0 51 159 53 

Кількість, %  0 19 61 20 

2017/2018 Кількість, осіб  0 42 250 48 

Кількість, %  0 12 74 14 

 

Особливості освітнього процесу в навчальному році 

Навчання в 2019/2020 навчальному році проводилося за семестрами: 

 І семестр 02.09.2019-27.12.2019, 

 ІІ семестр – 13.01.2020-26.06.2020.  

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією (карантином), що вклалася в країні, з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

спричиненої COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, навчання в ліцеї з 

12.03.2020 проводилося в дистанційному режимі.  

Усі матеріали уроків теоретичного та виробничого навчання розміщені на 

створеній платформі «Дистанційне навчання», доступ до якої мають як педагогічні 

працівники так і здобувачі освіти. Викладачі при проведені онлайн-уроків 

використовували різні інформаційні платформи: Zoom, Google, Naurok, Skype тощо, для 

зворотнього зв’язку із здобувачами освіти використовувалися різні месенджери або 

електронна пошта. 

В умовах, що склалися в Україні державні кваліфікаційні атестації проходили для 

групи ПМЕП-3с у дистанційному режимі, для групи ПМТЕ-18 за змішаною формою: 

очною та дистанційною, у зв’язку із послабленням епідеміологічної ситуації в країні. 

 

Виховна робота в ліцеї 

Якими діти народжуються ні від кого не залежить, але в наших  



силах зробити їх хорошими через правильне виховання 

Плутарх 

Організація та реалізація основних завдань виховної роботи в ліцеї здійснювалася 

відповідно до чинних законодавчих документів, зокрема: Законів України «Про освіту», 

«Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про протидію торгівлі 

людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»; Указу 

Президента України  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» (Концепції  

національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді); плану роботи Штабу 

профілактики правопорушень, плану роботи методичної комісії майстрів виробничого 

навчання та класних керівників з питань виховної роботи, класних керівників 

навчальних груп та вихователів гуртожитку. 

Основними загальнодержавними напрямами виховання ХХІ століття визначено: 

«Людиноцентризм» із гуманним світоглядом, компетентнісний підхід, особистісно 

зорієнтоване спрямування. 

Виховання як складова освітнього процесу у ліцеї здійснювалася на засадах 

компетентнісно зорієнтованого розвитку особистості за такими напрямами роботи: 

організаційно-масова робота, громадянське та національно-патріотичне виховання, 

морально-правове, превентивне, художньо-естетичне, трудове,екологічне, фізичне 

виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку 

особистості. 

Виховна проблема: «Формування морально-духовної, життєво компетентної 

особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, 

професіонал». 

Наскрізною лінією виховної роботи в ліцеї стало формування громадянина-

патріота своєї держави; інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої 

особистості, здатної протистояти асоціальним впливам, вирішувати власні проблеми; а 

також формування і розвиток професійної й життєвої компетентності у здобувачів 

освіти. 

Основними завданнями виховної роботи в ліцеї були визначені:  

- виховання громадянина-патріота Української держави, з активною позицією, 

формування національної свідомості й мислення, любові до рідного краю, шанування 

культури і традицій свого народу; 

- формування й розвиток культури спілкування та мовленнєвої компетентності 

здобувачів освіти; 

- сприяння набуття кращих рис української ментальності (працелюбності, 

толерантності, поваги до жінки); 

- виховання правової культури;  

- запобігання негативному впливу на свідомість здобувачів освіти інформації, яка 

містить  елементи булінгу, жорстокості, насильства тощо; 

- виховання високо життєвих якостей, духовних цінностей (милосердя, людяності, 

доброчинності); 

- виховання відповідальності до професійних обов’язків працівникана залізниці; 

усвідомлення престижу обраної професії; 

- вироблення у здобувачів освіти свідомого ставлення до праці; 

- пропагування здорового способу життя, виховання культури здоров’я та 

формування здоров’язбережувальної компетентності; 

- виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, виявлення 

художньо-естетичних здібностей здобувачів освіти. 

 Шляхи досягнення цих завдань були спрямовані на виховання здобувачів 



освіти у контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплювали весь 

освітній процес, ґрунтувалися на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднували 

інтереси особистості, суспільства і держави. Форми і методи виховної роботи 

визначались на діагностичній основі і були різноманітними. 

Головною умовою виховної роботи та гармонійного розвитку здобувачів освіти 

ліцею є тісна співпраця - заступник директора з навчально-виховної роботи - майстер 

виробничого навчання - класний керівник – вихователь – бібліотекар - керівник гуртка - 

учнівське самоврядування.  

Методична комісія майстрів виробничого навчання та класних керівників з 

питань виховної роботи працювала протягом навчального року над проблемою: 

«Використання компетентнісного потенціалу виховної системи як основа становлення 

та самореалізації кваліфікованих робітників». 

Протягом навчального року у ліцеї було проведено багато  різноманітних 

виховних годин та загальноліцейних заходів; конкурсно-розважальних програм, акцій, 

флешмобів, тематичних вечорів відпочинку тощо. 

 

Організація та проведення конкурсів, свят, заходів 

Традиційними і найулюбленішими святами та конкурсами ліцею були: 

-  урочиста лінійка «День Знань», присвячена початку навчального року 

(підготувала заступник директора з навчально-виховної роботи Дякунчак Н.Я.); 

- концерт-привітання «Ми Вам даруємо тепло сердець…» до Дня працівників 

освіти, підготували здобувачі освіти навчальних груп ППВ-12 та ПМЕП-4/9 разом з 

майстрами виробничого навчання Саакян Л.Є., Мельником М.І. та класними 

керівниками – Коваленко С.І., Говор К.В.; 

- конкурс-виставка на кращу осінню композицію «Дари осені», проведено серед 

мешканців гуртожитку; 

- конкурс «Ліцей має таланти», у якому взяли участь здобувачі освіти усіх 

навчальних груп, окрім групи ППВ-113; 

- квест «Подорож до світу залізничників» до професійного свята, який спільно 

організували голова методичної комісії залізничного профілю Коваленко Т.В. та голова 

методичної комісії майстрів виробничого навчання та класних керівників з питань 

виховної роботи Говор К.В.. Переможцями стала збірна команда груп ІІ курсу - ПМЕП-

4/9 та ПМЕП-5/9; 

- конкурс «Міс і Містер гуртожитку» проведено серед здобувачів освіти, які 

проживають у гуртожитку. Організаторами конкурсу  були Рада гуртожитку разом з 

вихователями. Перемогу та головний титул «Міс гуртожитку» отримала Темнохуд 

Вікторія (гр.ППВ-12), а титул «Містер гуртожитку» здобув Логачов Владислав (ПМЕП-

7/9); 

- новорічна казка «У пошуках Нового року», підготували здобувачі освіти 

навчальних груп ППВ-13 та ПМЕП-7/9 разом з майстрами виробничого навчання 

Кабушко А.С., Саприкіним О.О. та класними керівниками – Каліненко С.Д., 

Барамиковою Є.О.; 

- виставка «Українські Різдвяні вертепи» створена з метою відродження народних 

національних традицій; 

- конкурсно-розважальна програма «День закоханих», яку підготували вихователі 

разом із культурно-масовим сектором. 

Усі свята, конкурси, виставки,  проведені на високому методичному рівні. 

Цікавими, змістовними та пізнавальними були такі виховні години: 

- Перший урок для першокурсників на тему: «Я-українець», провела методист 

Рожкова Т.Д.; 



- Перший урок для здобувачів освіти ІІ, ІІІ та ІV курсів «Моя професія  - 

залізничник», провели майстри виробничого навчання та класні керівники; 

- «Стоп боулінг» у рамках Всеукраїнського тижня (майстри виробничого 

навчання та класні керівники усіх навчальних груп); 

- вікторина-знайомство «Цікаві факти про Китай» у рамках відзначення Року 

Китаю в Україні (Драганчук Л.Я. та Деманова Т.М., вихователі); 

- «Запали свічку пам’яті» до роковин Голодоморів (Коваленко С.І., класний 

керівник гр. ППВ-12); 

- «Україна – країна гідності і свободи» (Коваленко Т.В., класний керівник гр. 

ПМЕП-3/9); 

- «Збережи своє майбутнє» до Дня соборності України (Перва О.С., майстер 

виробничого навчання гр. ПМТЕ-18); 

- «Афганістан: біль і пам'ять» (Яцина С.В., майстер виробничого навчання 

гр.ПМТЕ-19); 

- до Дня Героїв Небесної сотні: «Вони тримають небо» (Яцина С.В., майстер 

виробничого навчання гр. ПМТЕ-19 та Перва О.С., майстер виробничого навчання гр. 

ПМТЕ-18); «Герої не вмирають» (Коваленко С.І., класний керівник гр. ППВ-12); «Герої 

ніколи не вмирають» (Мельник Т.В., майстер виробничого навчання гр. ППВ-113 та 

Каліненко С.Д., класний керівник гр. ППВ-13); 

- «Рідна мова – життя духовного основа» ( Підченко Л.М., класний керівник гр. 

ОС-12). 

Проведені виховні години були різні за формою і методами виховної роботи, 

проведені на достатньому та високому рівнях. 

Серед спортивних заходів слід відмітити такі: 

- День здоров’я «Ми за здоровий спосіб життя»; 

- «За честь, за славу, за народ!» до Дня українського козацтва; 

- спортивні змагання до Дня Збройних сил України; 

- «Нумо, дівчата», присвячені Міжнародному жіночому дню. 

Спортивні змагання проведені на достатньому рівні, у зв’язку з тим, що рівень 

організації учасників до змагань потребує бути кращим. 

 

Виховна робота під час карантину 

Виховна робота – це складний і тривалий процес щодо створення сприятливих 

умов для всебічного розвитку учнівської молоді їх адаптації в соціумі ціннісних 

орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, 

впевненості в собі,  і навіть в умовах карантину цей процес неможливо відкласти на 

потім. 

Тому необхідно було спланувати процес виховання таким чином, щоб всю 

заплановану роботу, по можливості, адаптувати для виконання в соціальній мережі та на 

інтернет-платформах, залучивши здобувачів освіти до виховного процесу дистанційно. 

За період карантину було створено такі відеоролики: 

- Челендж #Макска_в_тренді, #Залишайся_вдома; 

- #ПідтримуюЛікарів (долучилися до всеукраїнської кампанії, ініційованої МОЗ 

України); 

- з нагоди 75-ої річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

організували акцію «Маки червоні», «Пам’ятаємо серцем. Сімейний архів», створили 

відеоролик «З Днем Перемоги!»; 

- «Вишиванка – код життя!» до Дня вишиванки в Україні. 

Майстри виробничого навчання і класні керівники провели он-лайн виховні 

години, присвячені великоднім святам (з використанням хмарного сервісу Zoom). 



Класний керівник групи ППВ-12 Коваленко С.І. провела  on-line інформаційно-

патріотичну годину «Право на пам'ять»,  приурочену 76-ій  річниці вшануванню пам’яті 

жертв геноциду Кримськотатарського народу (з використанням хмарного сервісу Zoom). 

Цікавою формою проведення дозвілля учнівської молоді, яка проживає у 

гуртожитку - є екскурсії. Вони разом із вихователями відвідали виставку «Етнографія 

та краєзнавство Люботина» у Люботинському краєзнавчому музеї. 

 

Виховна робота в гуртожитку 

Проводився огляд-конкурс «Краща кімната гуртожитку» з метою виховання в 

здобувачів освіти потреби у кращому облаштуванні свого побуту на період проживання 

у ньому, виявлення кращих житлово-побутових умов у кожній кімнаті, активізація 

органів учнівського самоврядування у формуванні здорового способу життя, активної 

життєвої позиції. За І семестр підведено підсумки, переможцями стали мешканці 

кімнати 46 (учні групи ППВ-12 - Гетта В., Пилипенко К., Царенко Б.) та кімнати 50 (учні 

групи ППВ-11 - Коновалова А., Гуренко А., Лисова А.). За перемогу у конкурсі, 

адміністрація ліцею нагородила переможців грамотами та грошовою премією. На жаль, 

за ІІ семестр підсумки даного конкурсу не підводилися, у зв’язку з  карантином. 

Всі події позаурочного життя здобувачів освіти, які проживають у гуртожитку 

висвітлювались у виданні газети «Калейдоскоп подій», яка виходить до друку три рази 

на рік, починаючи з вересня 2019 року. 

 

Учнівське самоврядування 

Велика увага приділялась розвитку учнівського самоврядування ліцею. У жовтні 

було проведено вибори президента ліцею та обрано ученицю групи ППВ-12 – Гетту 

Валєрію. Президент учнівського самоврядування двічі брала участь у обласних зборах 

лідерів учнівського самоврядування та підготувала статтю для друку у обласному 

«Віснику самоврядування» на тему: «Міс і Містер гуртожитку». 

Окрім того, ініціативна група самоврядування організувала та взяла участь у 

таких заходах: 

- волонтерська допомога до Міжнародного дня людей похилого віку (разом із 

керівником гуртка «Патріот» Первою О.С.); 

- «Зустріч поколінь з теплом у серцях» до Дня ветерана (учні ППВ-12 разом з 

майстром в/н Саакян Л.Є. відвідали ветерана праці ліцею Сидоренко А.С.); 

- «Nationalgreenchallenge»,учні ліцею приєднались до акції – агенти еко-змін в 

Україні; 

- активна участь у Дні відкритих дверей; 

- благодійна акція до Дня Святого Миколая; 

- створили відеоролик «Новорічне привітання»; 

- взяли участь у загальноміському святі «Ланцюг єднання» до Дня Соборності 

України. 

З метою формування позитивного іміджу галузі залізничного транспорту, 

популяризації залізничних професій та підвищення мотивації молодого покоління до 

навчання у закладах залізничного профілю та подальшого працевлаштування у 

підрозділах АТ «Укрзалізниця» 09-10 жовтня 2019 року  на базі ДПТНЗ «Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище» була проведена спільна  зустріч членів 

Молодіжної ради АТ «Укрзалізниця»,учнівського самоврядування навчальних закладів 

залізничного профілю  України та представників іноземних навчальних закладів, у якій 

взяли участь учні ліцею – Гетта В. та Нестеренко Є. на чолі з майстром виробничого 

навчання Яловенко Ю.К.. Учасники зустрічі отримали сертифікати від організаторів. 

 



Гурткова робота 

Гурткова робота в ліцеї спрямована на задоволення потреб здобувачів освіти, 

розкриття талантів, здібностей, підвищення та зміцнення їхнього здоров’я. У 

позаурочний час здобувачі освіти займалися у 9-ти гуртках (181 учень), які працювали 

згідно складеного розкладу №2. Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово 

представляли під час різних загальноліцейних заходів та конкурсів, які проводилися у 

ліцеї й області. Через карантин не проведено обласний огляд художньої самодіяльності, 

технічної та декоративно-прикладної творчості «#Знай!Думай!Мрій!», який був 

запланований згідно графіка на 18 березня 2020 р., що є підсумком гурткової роботи. 

Правове виховання 

Правове виховання молоді не перестає бути у центрі уваги суспільства. Майстри 

виробничого навчання, класні керівники, батьки, працівники служб у справах дітей, 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, працівники 

правоохоронних органів систематично працюють зі здобувачами освіти, проводять 

бесіди, зустрічі, акції. Запобігти, врятувати, допомогти – саме під таким девізом 

проводиться відповідна робота з даного напрямку зі здобувачами освіти ( правові брейн-

ринги; години спілкування; інформаційні години; перегляд відеофільмів на правову 

тематику; виставка літератури у бібліотеці; зустрічі з працівниками правоохоронних 

органів та ін.). Протягом навчального року за участі представників різних організацій 

було проведено такі інформаційні години: «Профілактика суїциду у підлітків; як 

уберегти дітей від ігор зі смертю» (начальник відділу ЛМЦСССДМ Шевченко О.С. та 

психолог Халецька В.М.); «Я проти булінгу» до Всеукраїнського тижня протидії булінгу 

(головний спеціаліст відділу «Люботинське бюро правової допомоги Дяченко Р.В.); з 

нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (представник БО ХБФ 

«Благо» Микитенко М.Ю.); «Запобігання вагабондажу» (директор ЛМЦСССДМ 

Жмайлова Т.В.); «Дискримінація в Україні: вразливі верстви населення» (представник 

БО БФ «Добробут України» Преображенська В.О.).  

На обліку у ювенальній поліції не перебувають здобувачі освіти ліцею; на 

внутрішньоліцейному обліку - 19 осіб. З ними ведеться індивідуальна робота майстрами 

в/н, класними керівниками, заступником директора з НВихР та представниками 

ювенальної поліції. На кожного з них складені психолого-педагогічні характеристики та 

плани індивідуальної роботи на І-ий і ІІ-ий семестри.  

 

Соціальна робота  

Невід’ємною ланкою у виховній роботі є соціальна робота. На підставі соціальних 

паспортів кожної групи, складено соціальний паспорт ліцею, який оновлюється на 

початок кожного семестру. 

Станом на 01.07.2018 року пільговий контингент складає: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування або особи з їх числа – 

17 осіб; 

- з малозабезпечених сімей – 3 особи; 

- з неповних сімей – 23 особи; 

- тимчасово переміщені особи – 4; 

Всього пільговий контингент складає 47 осіб. 

Значну роботу проведено щодо працевлаштування випускників-сиріт. У січні 

2020 року закінчила навчання у ліцеї 1 учениця, яка мала статус особи з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вона працевлаштована у ВП 

Харківська вагонна дільниця філії «Пасажирська компанія» АТ «Українська залізниця» 

займає посаду провідника пасажирського вагона у парках відстою вагонів 3 розряду у 

відділі  Дільниця з екіпіровки та охорони пасажирських вагонів у парках відстою 2 



групи Дільниця екіпіровки, охорони та прибирання пасажирських вагонів 2 групи; 1 

випускник з числа сиріт закінчив навчання у червні, питання щодо його 

працевлаштування вирішується.  

Увесь навчальний рік  - наша колективна творча справа – важка, емоційна – 

можна сказати, вдалася. В цілому виховна робота у 2019-2020 н.р. проводилася на 

достатньому рівні. 

 

Основні напрями виховної роботи в 2020-2021навчальному році: 

1. Розвиток учнівського самоврядування в ліцеї, використання нових форм 

реалізації виховного потенціалу молодіжного руху; 

2. Оптимізація змісту і форм виховного процесу; 

3. Приділення особливої уваги військовому та національно-патріотичному 

вихованню; 

4. Вдосконалення програм гурткової роботи, залучення до роботи у гуртках 

якомога більше здобувачів освіти; 

5. Активне залучення здобувачів освіти до участі в різних конкурсах, що 

проводяться на різних рівнях. 

6. Продовження пропаганди здорового способу життя серед здобувачів освіти, 

проведення зустрічей з працівниками ювенальної превенції на теми профілактики 

шкідливих звичок, правопорушень, булінгу (цькування) тощо (відповідальні класні 

керівники та майстри виробничого навчання). 

 

Спортивно-масова робота  в ліцеї  

Фізичне виховання здобувачів освіти закладів професійно (професійно-технічної) 

освіти є невід’ємною складовою освіти, що забезпечує можливість набуття кожним 

підлітком необхідних знань про здоров’я та засоби його зміцнення і спрямоване на 

формування в нього фізичного, соціального та духовного здоров’я, на вдосконалення 

фізичної та психічної підготовки, на ведення активного довготривалого життя та 

професійної діяльності.  

  Фізичне виховання учнівської молоді реалізується через систему 

взаємопов’язаних форм організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, до 

яких відносяться: заняття з фізичної культури, спортивне тренування, самостійні 

заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах.  

 

Ліцейна Спартакіада «Здоров’я»  

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 № 46 «Про 

систему організації фізкультурно-оздоровчої роботи», Положення про спартакіаду, 

Календаря спортивно-масових заходів, наказу ЛПЛЗТ «Про початок спартакіади» з 

вересня 2019 року, розпочинається Спартакіада «Здоров’я» для всіх навчальних груп 

ліцею. 

Змагання проводиться на спортивній базі ліцею та місцях, які відповідають 

нормам безпеки життєдіяльності здобувачів освіти. 

 

Захід Кількість 

учасників 

% від загальної 

кількості 

здобувачів освіти 

«День здоров’я» (для всіх здобувачів освіти) 220 73% 

Кубок з міні-футболу (юнаки)   70 23 % 

Змагання до Дня козацтва (юнаки) 84 28 

Першість з баскетболу 3х3 (юнаки)  40 13% 



Змагання до Дня Збройних сил України (юнаки) 72 24% 

Першість з волейболу (юнаки) 84 28 % 

Першість з настільного тенісу (юнаки) 24 8 % 

«Весняні феї»  (дівчата) 36 12% 

Першість з баскетболу 3х3 (дівчата) 16 5% 

Першість з настільного тенісу (дівчата) 10 3% 

У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учасників зменшилася. 

 

Участь здобувачів освіти ліцею в заходах різних рівнів 

Учнівська молодь бере участь у міських змаганнях, які проводить міський центр 

фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» при Люботинській  міській раді. Так на 

базі ліцею 28 січня 2020 року відбувся відкритий  турнір з волейболу  серед 

різновікових груп «Спортивна зима». За результатами змагань збірна команда юнаків 

ЛПЛЗТ посіла ІІІ місце. 
Додаткове залучення здобувачів освіти ліцею до змагань на міському рівні серед 

закладів освіти сприяє підвищенню мотивації до тренувань в позаурочний час, але 

нажаль, це невеликий відсоток від загальної кількості учнів (10%), які беруть участь у 

змаганнях. 

Учні ліцею беруть активну участь у змаганнях в обласній Спартакіаді «Спорт 

протягом життя» серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Харківської області. У 2019/2020 навчальному році учні ліцею брали  участь в 

таких змаганнях та посіли місця: 

- Першість з легкої атлетики   - ІІІ місце; 

- Першість  з футзалу - І місце; 

- Першість з волейболу (юнаки) - І місце; 

- Першість з баскетболу 3х3  (юнаки) - ІІ місце,  

- Першість з баскетболу 3х3 (дівчата) - ІІІ місце;  

- Першість з настільного тенісу - 5  місце. 

Результатом участі команд ліцею в обласній спартакіаді «Спорт протягом життя» 

-  II загальне місце серед дванадцяти команд. 

У вересні 2019 року учень Карпенко В. (гр. ППВ-112) став учасником збірної 

команди Харківської області у Всеукраїнській спартакіаді серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти з спортивних ігор «Козацька наснага», які 

проходили у м. Львові. За результатами змагань команда Харківської області у 

фінальних іграх виборола загальне ІІ місце. Учень ліцею Карпенко В. в конкурсі 

«Поштовх гирі» виборов І місце. 

 

Спортивна робота в позаурочний час 

Протягом навчального року в ліцеї працювали гуртки спортивного напрямку (на 

власних засадах): 

- важка атлетика – 15 здобувачів освіти; 

- настільний теніс – 18  здобувачів освіти. 

         Загальна кількість  - 33 особи,  які відвідували гуртки, що складає 11% від 

загального контингенту здобувачів освіти. В порівнянні з минулим навчальним роком 

різниця в відсотковому співвідношенні відвідування  гуртків  здобувачами освіти   

складає 1%. 

 

Методична робота в ліцеї 

Методична робота в 2019/2020 навчальному році була організована у 

відповідності до Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних 



закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582) і спрямована 

на підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ліцею. 

Педагогічним колективом ліцею ведеться пошукова робота над єдиною 

методичною темою  «Формування професійних компетентностей учнів засобами 

сучасних педагогічних технологій як основа становлення та самореалізації 

кваліфікованих робітників». Основні зусилля зосереджені на вдосконаленні освітнього 

процесу та підвищенні якості професійної підготовки здобувачів освіти. Розроблена 

цілісна система методичної роботи, яка спрямована на: 

- формування та подальший розвиток професійної компетентності педагогів; 

- збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу; 

- вироблення інноваційного стилю діяльності; 

- підготовки педагогів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах, 

використовуючи досягнення передового педагогічного досвіду; 

- формування  індивідуального творчого стилю. 

Протягом 2019/2020 навчального року у комплексі завдань методичної роботи 

пріоритетними були: 

- вдосконалення освітнього середовища та методики його використання; 

- застосування сучасних технологій навчання та виховання; 

- системна робота, яка забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня викладача; 

- накопичення та запровадження кращого педагогічного досвіду. 

Традиційно колективні форми методичної роботи використовувались для 

вирішення актуальних питань організації освітнього процесу, пошуку нових підходів до 

вирішення певних проблем, обговорення, науково-технічної та педагогічної інформації, 

аналізу результатів колективної діяльності при проведенні педрад, засідань методичних 

комісій, школи педагогічної майстерності, занять у школах  молодого майстра та 

викладача. 

Індивідуальні – дають можливість надати допомогу кожному педагогу, 

враховуючі рівень педагогічної майстерності, фах за яким він працює, потреби та 

труднощі, що виникають у роботі.  

 Викладачі та майстри виробничого навчання були активними учасниками 

диспутів, дебатів, «круглих столів», семінарів та тренінгів, що проводилися на 

засіданнях методичних комісій, а саме: 

- «Подорож країнами і континентами….»  – «круглий стіл» з нагоди року Китаю 

в Україні; 

- І етап конкурсу фахової майстерності «Кращий помічник машиніста 

тепловоза». У конкурсі взяли участь 19 здобувачів освіти (група ПМТЕ-18), які 

навчаються на ІV-му курсі, на базі базової загальної середньої освіти з отриманням 

повної загальної середньої освіти та здобули кваліфікацію «Помічник машиніста 

тепловоза»; 

- квест «Подорож до світу залізничників» (до Дня залізничника); 

- проблемний стіл: «Підготовка і проведення уроків із застосуванням активних 

форм і методів навчання з наступним аналізом та підготовкою, рекомендаціями щодо 

вибору форм і методів, які дають найбільший ефект в умовах навчального закладу чи 

окремої групи»; 

- педагогічна майстерня: «Кращі педагогічні ідеї для підготовки та проведення 

компетентнісного уроку.  Методики для формування та розвитку  предметних та 

ключових компетентностей здобувачів освіти»; 

- І етап (відбіркового) Галузевого  конкурсу  професійної майстерності  серед 

здобувачів освіти ліцею з професії: 7233 Слюсар з ремонту рухомого складу; 

http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
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- І етап (відбірковий) Галузевого конкурсу професійної майстерності серед 

здобувачів освіти ліцею з професії: 5112 Провідник пасажирського вагона; 

- круглий стіл:  «Самоосвіта, як форма неперервного підвищення кваліфікації та 

професійної компетентності в діяльності педагога. Моя методична тема»; 

- диспут на тему «Сучасні форми організації навчання»; 

- педагогічний диспут  «Використання інтерактивних технології  на уроках 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки»; 

- створення банку даних про роботу з обдарованими дітьми; 

- вивчався стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки; 

- аукціон педагогічних ідей  «Сучасний урок. Яким йому бути?»; 

- педагогічний діалог: «Обдарований учень, який він?»; 

- семінар - тренінг «Роль особистості педагога у формуванні творчого 

працездатного колективу»; 

- педагогічний діалог: «Пошуки шляхів удосконалення сучасного уроку»; 

- аналіз роботи стосовно вдосконалення та систематизації комплексного 

методичного забезпечення предметів та професій (звітування про виконану роботу); 

- спілкування на тему  «Алгоритм підготовки майстра виробничого навчання до 

уроку»; 

- роздуми в голос: «Пошуки шляхів удосконалення сучасного уроку»; 

- моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти з професійно – практичної 

та професійно-теоретичної підготовки за 2019/2020навчальний рік ;  

- круглий стіл: «Калейдоскоп педагогічних ідей і знахідок»; 

- диспут «Мовна комунікація як складова педагогічної діяльності: мовленнєвий 

етикет та моделі взаємодії  «викладач-учень»»; 

- проблемний семінар «Реалізація навчання за наскрізними лініями ключових 

компетентностей «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність»; 

- педагогічний консиліум «Створення «ситуації успіху» для формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти»; 

- коло ідей «Підвищення якості та результативності сучасного уроку через 

упровадження інноваційних технологій»; 

- круглий стіл «Запровадження компетентнісного підходу в освітній процес 

шляхом формування предметних і ключових компетентностей»; 

- дискусія «Інтеграція навчального матеріалу як необхідний дидактичний засіб 

формування міжпредметної компетентності»; 

- методичний вернісаж педагогічних ідей і знахідок засобами самоосвіти 

«Взаємозв’язок творчих можливостей викладача і здобувача освіти та результативність 

педагогічної діяльності на шляху розвитку життєвої компетентності особистості»; 

 - обговорення доповідей викладачів Дякунчак Н.Я. «Виховання культурної 

компетентності особистості та створення умов для формування в учнів власної 

світоглядної позиції»  та Гребенюка В.О. «Стимулювання і мотивація особистості учня в 

процесі навчання»; 

- мозковий штурм: «Як організувати дистанційне навчання?»  

- вивчення пропозицій сучасних програмних засобів для створення відеоуроків та 

проведення дистанційного навчання; 

Спілкування членів методичних комісій надало змогу злагоджено працювати над 

вирішенням питань, постійно обмінюватися досвідом, наробками, ідеями, спланувати та 

організувати злагоджену роботу навколо загальної методичної теми. 

 

Участь у міжнародному проєкті 



Протягом жовтня 2019 – лютого 2020 років реалізований Міжнародний проєкт 

співробітництва між Службою старших експертів (SES) (Німеччина, експерт SES 

Альберт Рораріус) та педагогічного колективу Люботинського професійного ліцею 

залізничного транспорту на тему «Методологія навчання, заснована на 

компетентнісному та особистісно-орієнтованому підходах». 

Проєкт передбачав роботу в три етапи:  

- Знайомство експерта з організацією освітнього процесу в ліцеї, в закладах 

професійної освіти України. Надання рекомендацій для педагогів ліцею. 

- Експериментальний - втіленням рекомендацій наданих експертом  SES у 

освітній процес ліцею. 

- Узагальнення досвіду – підведення підсумків проектної діяльності. 

Для ознайомлення з роботою ліцею експерту  SES Альберту Рораріусу було 

запропоновано відвідати: 30 уроків, у тому числі 2 уроки виробничого навчання на 

виробництві; засідання методичної комісії залізничного профілю; тренінгові заняття з 

педагогами; позаурочні та виховні заходи; провести практичні заняття з викладацьким 

складом. Десять викладачів та два майстра виробничого навчання провели  уроки у 

присутності експерта. 

На другому етапі робоча  група викладачів  працювала над втіленням 

рекомендацій у освітній процес ліцею. Викладачі  провели  по п’ять  експериментальних 

занять, при підготовці, проведенні та оцінюванні яких дотримувалися критерії  наданих 

експертом.  Експериментальні уроки мали змогу відвідати  всі педагоги ліцею.  

Під час підсумкової зустрічі, Альберт Рораріус відмітив позитивні зміни, 

педагогічну мобільність та готовність колективу до подальшого удосконалення 

професійних компетентностей у відповідності до вимог часу. 

У  проєкті впродовж всіх етапів взяли участь викладачі: 

- Тридуб Є.Г. – викладач професійно-теоретичної підготовки з професій 

«Слюсар з ремонту рухомого складу», «Помічник машиніста тепловоза», «Помічник 

машиніста електропоїзда»; 

- Сватовський І.П. -  викладач предметів «Будова та ремонт електровоза», 

«Основи галузі залізничного транспорту»; 

- Говор К.В. -  викладач предмету «Електротехніка»; 

- Коваленко Т.В.- викладач предмету «Правила технічної експлуатації і 

інструкції»; 

- Коваленко С.І. – викладач математики; 

- Свистун В.В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки з 

професії «Провідник пасажирського вагону»; 

- Каліненко С.Д. - викладач предмету «Охорона праці»; 

- Демченко І.М. - викладач предмету «Технології комп’ютерної обробки 

інформації»; 

- Барамикова Є.О. – викладач предмету «Іноземна мова в галузі»; 

- Рожкова Т.Д. – методист, викладач предмету «Інформаційні технології»; 

- Кабушко А.С. - викладач предмету «Основи роботи в Інтернет». 

 Майстри виробничого навчання Мельник Т.В., професія «Касир квитковий», та 

Дудов Ю.О., професія «Слюсар з ремонту рухомого складу», провели уроки у 

виробничих підрозділах АТ «Укрзалізниця». 

 

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією (карантином), що склалася в країні, з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

спричиненої COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, навчання в ліцеї з 

12.03.2020 проводилося у дистанційному режимі. Під час карантину педагогічні 



працівники працювали над реалізовували вимог проєкту на тему «Організація 

освітнього процесу ЛПЛЗТ засобами сучасних ІТ-технологій в умовах дистанційного 

навчання». 

Головним завданням реалізації проєкту стало збереження якості надання освітніх 

послуг в умовах дистанційного навчання.  

Забезпечення якості професійної освіти залежить від формування змісту 

професійної освіти на компетентнісній основі  та  модернізації освітнього середовища. 

Виходом стало – запровадження ІКТ у всі види освітньої діяльності: 

- створення власних онлайн-платформ «Дистанційне навчання», «Сайт майстра» 

професія «Слюсар з ремонту рухомого складу», сайт для професії «Касир квитковий»  із 

навчальними й методичними матеріалами для здобувачів освіти і педагогів; 

- використання електронних підручників,  контент-бібліотек, смарт-комплексів, 

нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів навчання, соціальних професійних мереж. 

Педагогічні працівники опанували платформи ZOOM,  Meet, Classroom, що дало 

змогу проводити заняття в режимі он-лайн конференцій. Викладачі Барамикова Є.О., 

Коваленко С.І., Чаговець З.М. створили відеоуроки, посилання на які є на сайті 

дистанційного навчання.  

При підготовці до занять педагоги використовували можливості Google Диску, 

Google forms, Liveworksheets, Free Cam 8, Loom, Moviemaker, Mindmaps,  Power Point, 

відеохостингу Youtube, платформи LearningApps, матеріали освітньої платформи «На 

Урок», 

Зворотній  зв’язок із здобувачами освіти підтримували за допомогою 

месенджерів: Viber, Telegram, е-mail, Facebook, Instagram. 

 

Участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах 

З метою активізації роботи викладачів загальноосвітньої підготовки, 

удосконалення форм і методів їх роботи, спрямованих на підвищення якості навчальних 

досягнень здобувачів освіти,  виявлення міжпредметних зв’язків, поглибленого 

вивчення предметів загальноосвітньої підготовки, всебічного розвитку, підвищення їх 

інтересів до навчальних предметів проведено Декаду загальноосвітньої підготовки 

згідно плану роботи методичної комісії. Під час Декади проведено І-й етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: інформатики, хімії, історії, 

української мови і літератури, фізики, біології, іноземної мови, математики, в якому 

взяли участь 99 здобувачів освіти. Викладачами розроблені завдання та підготовлені 

матеріали щодо проведення олімпіад, зроблений моніторинг результатів, визначено 

рейтинг кожного з учасників із зазначенням переможців. Робота щодо підготовки 

здобувачів освіти до ІІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів проведена згідно наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 04.10.2019 № 248 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів у Харківській області у 2019/2020 

навчальному році». 

Команда здобувачів освіти ліцею брала  участь у ІІІ-му (обласному) етапі 

Всеукраїнських учнівських  олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  Харківської області, де за підсумками  

посіла І  місце. 

 

Моніторинг результатів ІІІ (обласного  етапу) Всеукраїнських предметних олімпіад 

Предмет  Навчальні роки 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Фізика 10 3 10 1 



Хімія 1 10 21 7 

Українська мова і література 23 15 22 6 

Іноземна мова 27 10 15 9 

Біологія 25 13 20 7 

Історія 5 3 3 9 

Математика 1 3 1 1 

Інформатика 8 10 12 2 

Рейтинг по області 6 3 11 1 

 

Участь учнівського та педагогічного колективів у конкурсах та заходах різних 

рівнів 

В цьому навчальному році здобувачі освіти та викладачі ліцею були учасниками: 

- Обласної олімпіади з предмета «Охорона праці», здобувач освіти Кагальняк Д. 

(гр. ПМТЕ- 19) зайняв 6-те місце. 

- ІІІ-го  етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів закладів П(ПТ)О Харківської області, Зінченко Олексій посів 26 місце (ІІ 

курс, ПМЕП-5/9). 

- ІІ-го етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка:  

Маринюк І. (ППВ-13, І курс) – 21 місце; 

Левченко М. (ППВ-12, ІІ курс) – 12 місце; 

Кагальняк Д. (ПМТЕ-19, ІІІ курс) – 11 місце. 

- Галузевого конкурсу професійної майстерності серед здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти України залізничного профілю з професії 

«Помічник машиніста тепловоза», Свірідов Дмитро (ІV  курс,  ПМТЕ-18); – посів  ІІ 

місце. Конкурс проходив у м. Козятин на базі  ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне 

вище професійне училище залізничного транспорту». 

- Обласної  виставки-огляду методичних матеріалів викладачів предметів 

загальноосвітньої підготовки закладів П(ПТ)О за темою: «Формування ключових 

компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого 

робітника», розробка позаурочного заходу з іноземної мови English quest «Keep open 

your eyes» (викладач Барамикова Є.О.)  посіла 4 місце. 

- Обласної інтернет-конференції на тему «Синергія профтехосвіти, роботодавців 

та соціальних партнерів – сталий професійний розвиток учасників освітнього процесу», 

виступали: директор Агєєва О.О. з доповіддю на тему «Синергія профтехосвіти, 

роботодавців та соціальних партнерів – сталий професійний розвиток учасників 

освітнього процесу на прикладі Люботинського професійного ліцею залізничного 

транспорту»; методист Рожкова Т.Д. - «Організація освітнього процесу за СП(ПТ)О на 

модульній основі: методичний аспект»; майстер виробничого навчання Яловенко Ю.К. -   

«Педагогічний коучинг як інноваційна технологія підготовки кваліфікованих 

робітників». 

- Обласного інтернет-колоквіуму на тему «Діджитал - методики на уроках 

теоретичного навчання в умовах карантину: кращі педагогічні практики», виступали: 

викладач Коваленко Т.В. з доповіддю на тему «Використання Google Classroom в 

умовах дистанційного навчання»;  методист Рожкова Т.Д. - «Організація освітнього 

процесу ліцею засобами сучасних ІТ-технологій в умовах дистанційного навчання». 

- Обласного он-лайн наративу для старших майстрів ЗП(ПТ)О на тему: «Робота 

майстрів виробничого навчання в умовах карантину: досвід роботи», виступила старший 

майстер Чаговець З.М. поділилась досвідом щодо використання різних веб-ресурсів в 

управлінській діяльності під час карантину та організації комунікації з майстрами 



виробничого навчання. 

На базі ліцею проведені: 

- обласний семінар-практикум для викладачів географії  під керівництвом 

методиста НМЦ ПТО  у Харківській області Дробної  В.А.. На семінарі своїм досвідом 

роботи ділилися викладачі  Гребенюк В.О. тема доповіді «Формування в учнів 

ключових компетентностей на уроках географії» та Суранова А.М. про «Можливості 

ІКТ для вивчення географії». Під час семінару викладач Гребенюк В.О. провів 

позаурочний захід «Дорога до дому», в якому поєднав елементи подорожі та 

дослідження.  Семінар проведено на високому інформаційно-методичному рівні.  

- обласна школа передового досвіду для викладачів з предмета «Електротехніка» 

на тему «Застосування інноваційних методів та форм навчання з метою модернізації 

освітнього процесу у ЗП(ПТ)О» під керівництвом методиста НМЦ ПТО у Харківській 

області Назарової Т.С.. Викладач Говор К.В. презентувала нові форми своєї роботи. 

Захід проведено на високому інформаційно-методичному рівні. 

Педагогічний колектив ліцею постійно бере участь в заходах: 

- участь у ХVІ міжнародній виставці освітніх закладів «Освіта Слобожанщини» 

(м. Харків) ; 

- робочі зустрічі з представниками Департаменту розвитку персоналу та кадрової 

політики, Служби кадрів та соціальної політики регіональної філії «Південна 

залізниця», філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за напрямом  щодо 

впровадження елементів дуальної форма здобуття освіти.  

- на  ХІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2020» (м. Київ) 

представлено конкурсну роботу в номінації «Імплементація дуальної форми здобуття 

освіти в Люботинському професійному ліцеї залізничного транспорту на основі 

компетентнісного підходу». 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

У ліцеї існує система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Значну роль у 

поліпшенні якості педагогічної та виховної роботи відіграють курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. У поточному навчальному році педагогічні 

працівники ліцею пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» та Білоцерківського інституту неперервної  професійної 

освіти.  

Згідно графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2019/2020 

навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли 5 педагогічних працівників: 1 

майстер виробничого навчання; 3 викладачі; вихователь гуртожитку. 

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

у 2019/2020 навчальному році, відповідно до графіка, 4 майстри виробничого навчання 

пройшли стажування на базових підприємствах регіональної філії «Південна залізниця» 

АТ «Укрзалізниця»  за відповідними професіями. 

 

Атестація педагогічних працівників 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 

1473 (із змінами) у ліцеї створена атестаційна комісія І рівня. Метою атестації є 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку 

творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу. 

Атестувалися у поточному навчальному році 2 викладачі, методист,  3 майстри 



виробничого навчання, вихователь гуртожитку та керівник гуртка. За результатами 

роботи атестаційної комісії І рівня педагогічні працівники ліцею відповідають займаним 

посадам. Майстрам виробничого навчання Бровченко Т.М., Змій Н.І. підтверджено 

раніше встановлені 12 та 14 тарифні розряди відповідно, майстру виробничого навчання 

Дудову Ю.О. встановлено 13 тарифний розряд. Вихователю Демановій Т.М. 

підтверджено 10 тарифний розряд, керівнику гуртка Змій Н.І. встановлено 11 тарифний 

розряд. 

Рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації викладачу історії та суспільно-політичних 

дисциплін Гребенюку В.О., викладачу предметів професійно-теоретичної підготовки 

Чаговець З.М.  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

методисту Рожковій Т.Д. підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії». 
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