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ВИКОНАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТА 
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 
НА ПІДГОТОВКУ РОБІТНИЧИХ 
КАДРІВ  
СТАНОМ НА 30.08.2021 

Рі к                                2020          2021 

 

 Замовлення, осіб          125              125                

Виконання, %              100                90 

 

Перехідний контингент - 275 здобувачів 

освіти 

 



Навчальний 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). 

За робочими навчальними планами з елементами дуальної форми здобуття освіти 

навчались групи : ППВ-11, ПМЕП 5/9 



У 2020/2021 навчальному році професійно-

практична підготовка здобувачів освіти ліцею (в т.ч. 

слухачів) проводилася за формами: 

1. Виробниче навчання в майстернях в навчальних 

групах: ОС-12, ППВ-14, ППВ-114, ПМТЕ-19, ПМЕП-

8/9, ПМТЕ-20 (всього 582 год.). 

2. Виробниче навчання на виробництві в навчальних 

групах: ППВ-12, ППВ-14, ППВ-114, ПМТЕ-19, ПМЕП-

3/9, ПМЕП-4/9, ПМЕП-5/9, ПМЕП-6/9, ПМЕП-7/9, 

ПМЕП-7/11,  ПМЕ-4с. (всього 1140 год.). 

3. Виробнича  практика на виробництві: ППВ-11, 

ППВ-12, ППВ-13, ППВ-14, ППВ-113, ППВ-114, ПМТЕ-

19, ПМЕП-3/9, ПМЕП-4/9, ПМЕП-5/9, ПМЕ-4с., СРРС-

3с. (всього 5193 год.) 

У 2020/2021 навчальному році здобули повну загальну середню освіту 73 

здобувача освіти.  



МЕТОДИЧНА  
МЕТА 

«Формування професійних компетентностей здобувачів 

освіти засобами сучасних педагогічних технологій як 

основа становлення та самореалізації кваліфікованих 

робітників» 

Курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти», Центру післядипломної освіти ХНУ ім. 

Каразіна,  Української інженерно-педагогічної академії, 

Білоцерківського інституту неперервної  професійної освіти 

пройшли: - директор; 

- заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

- 6 викладачів загальноосвітніх предметі; 

- 2 викладача загально професійної підготовки; 

- 4 викладача професійно-теоретичної підготовки; 

- 4  майстра виробничого навчання;  

- старший майстер; 

- бібліотекар. 

КУРСИ 
ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ 



ІНФОРМАЛЬНА 
ОСВІТА Інформальну освіту отримали 24 педагоги: участь в обласних та 

Всеукраїнських інтернет-заходах, освітніх проектах; на освітніх 

платформах ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «На урок», Академія цифрового 

розвитку, PROMETEUS,  EDERA. 

СТАЖУВАННЯ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ 

- 5 майстрів виробничого навчання у виробничому підрозділі 

"Моторвагонне депо Люботин" РФ "Південна залізниця" АТ 

"Укрзалізниця" з професії 7233 «Слюсар з ремонту рухомого 

складу»,  кваліфікація: слюсар з ремонту рухомого складу 4-го 

розряду;                                                                                                 

- 2 майстра виробничого навчання у виробничому підрозділі 

Український центр по обслуговуванню пасажирів на залізничному 

транспорті філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" (каси 

вокзалів ст. Люботин, ст. Харків-Левада) з професії 4211 «Касир 

квитковий», кваліфікація: касир квитковий 1-ї категорії; 

- 1 майстер виробничого навчання  з професії 4112 «Оператор 

комп’ютерного набору», кваліфікація ОКН 1-ї катнгорії  у ТОВ "Явір". 



АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Атестувалися у 2020/2021 навчальному році 9 викладачів та  

2 майстри виробничого навчання  

Рішення атестаційної 

комісії І рівня: 

педагогічні працівники 

ліцею відповідають 

займаним посадам 

Рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня при 

Департаменті науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації було 

підтверджено відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» викладачам 

Говор К.В., Дякунчак Н.Я., Каліненко С.Д., 

Підченко Л.М., Сидоренко С.О., Тридубу Є.Г.  

та відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший викладач» 

Дякунчак Н.Я. 



ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

В умовах дистанційного навчання працює сайт 

«Дистанційне навчання» 



У ІІ (обласному) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О освіти з професії 8311 Машиніст тепловоза, 

кваліфікація: помічник машиніста тепловоза, який проходив на базі ліцею та 

виробничого підрозділу «Моторвагонне депо Люботин» регіональної філії 

«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» здобувачі освіти  

Гриценко Є. (гр. ПМТЕ-19) – І місце, Кагальняк Д. (гр. ПМТЕ-19) – ІІ місце. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Машиніст тепловоза», кваліфікація «Помічник машиніста тепловоза», 

який проводився онлайн, здобувач освіти Кагальняк Д. (гр. ПМЕП-19) 

посів 4 рейтингове місце, нагороджений дипломом третього ступеня 

(наказ МОНУ від 02.06.2021 № 611) 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



У Міжрегіональному конкурсі творчих проєктів «Концепція розвитку транспортної 

галузі України», який проводив відокремлений структурний підрозділ 

«Маріупольський політехнічний фаховий коледж Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет»» здобувачі освіти 

Кагальняк Д. (гр. ПМТЕ-19) посів І місце за напрямом «Дослідження новітніх 

технологій» , Кальніцький О. (гр. ПМЕП-4/9) - ІІ місце за напрямом «Актуальність 

проєкту» (проєкт на тему «Огляд нових технічних транспортних засобів та аналіз 

можливості їх використання в Україні»). 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



У ІІ (обласному) етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської області 

учениця Маринюк І. (гр. ППВ-13) посіла ІІІ місце. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



В обласному огляді навчальних кабінетів ЗП(ПТ)О Харківської області з предмета 

«Іноземна мова» викладач Барамикова Є.О. посіла 4 рейтингове місце.  

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



В обласній виставці-огляді електронних освітніх ресурсів (ЕОР) викладачів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області у 

2020/2021 навчальному році за темою: «Формування ключових компетентностей – 

запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого робітника» старший 

викладач Говор К.В. стала переможцем зі STEM-уроком у формі веб-сайту на тему 

«Магнітне поле. Характеристики магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца».   

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Участь здобувачів освіти Маринюк І.(гр. ППВ-13), Гетти В. (ППВ_12), Шелкової В. 

(ОС-12) у Міжнародному Інтернет-флешмобі «Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці 

маю те, що не вмирає…» (до 150 річчя від дня народження Лесі Українки).   

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Старший викладач Говор К.В. - фіналістка 

Всеукраїнського конкурсу «Кращий 

гендерно чутливий профорієнтаційний 

онлайн-урок у сфері енергетики». 

Представлено онлайн-урок на тему: 

«Аналіз енергоресурсів в галузі. Шляхи 

економії енергоресурсів» (червень 2021 

року).  

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПОСТЕРІВ 

серед закладів освіти України "Майбутнє роботи 2030". 

#futureofworkUA 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



На ХІІ Міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти – 2021» (м. Київ). 

представлена робота на тему: «Модель організації виробничого навчання 

майбутніх квиткових касирів із застосуванням освітнього сайту» та 

у складі Асоціації державних закладів профтехосвіти України залізничного 

профілю представлена спільна робота закладів у номінації «Психологічний 

супровід освітніх реформ у діяльності психологічної служби», роботи отримали  

високу оцінку та відзначені золотими медалями і Дипломами. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



ЛПЛЗТ став одним із переможців у відборі серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти України на участь у пілотному впроваджені 

навчальних курсів та навчальних матеріалів за компетентностями у сфері 

енергоефективності «Професійне навчання з питань енергоефективності в 

Україні» (німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ) за 

професійною програмою «Ізолювальник з термоізоляції». 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Президент учнівського самоврядування Гетта В. (гр. ППВ-12) виступила з 

доповіддю на тему: «Створення відеороликів на різну тематику» під час онлайн-

форуму за темою: «Учнівське самоврядування – виклики сьогодення» (жовтень 

2020 року).  

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Здобувачі освіти Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту 

разом зі своїми наставниками беруть участь у Всеукраїнському проєкті 

«Мішечок», мета якого - поширення ідеї відмови від поліетилену. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Здобувачі освіти Люботинського професійного ліцею залізничного транспорту 

разом зі своїми наставниками беруть участь у Всеукраїнському проєкті 

«Мішечок», мета якого - поширення ідеї відмови від поліетилену. 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Представники Люботинського 

професійного ліцею залізничного 

транспорту взяли участь у 

спеціалізованій виставці-форумі 

KHARKIV PROM DAYS. 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



У конкурсі робіт декоративно-

ужиткового мистецтва "Новорічний 

настрій", організований Харківською 

обласною організацією профспілки 

працівників освіти і науки майстер 

виробничого навчання  

Інна ДЕМЧЕНКО стала переможницею. 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Благодійна акція 

«Подаруй радість дітям» 

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Досвідом роботи педагогічні працівники ліцею діляться на обласних заходах:  

- викладач Барамикова Є.О. ділилася досвідом роботи на обласному семінарі-

практикумі для викладачів іноземної мови;   

- класний керівник Барамикова Є.О. взяла участь в онлайн-вебінарі на тему: 

«Робота класного керівника в період карантину та дистанційного навчання 

щодо організації виховної роботи» (вересень 2020 року); 

 - викладач Каліненко С.Д. презентувала досвід роботи на обласній онлайн-

школі педагогічного досвіду роботи для викладачів предмета «Охорона праці» 

на тему: «Формування професійних та здоров’язберігаючих компетентностей на 

уроках охорони праці» ( листопад 2020 року);  

- викладач Сидоренко С.О ділився досвідом роботи на обласній онлайн-школі 

кращого педагогічного досвіду для викладачів предмета «Захист України» на 

тему: «Практична спрямованість уроків предмета «Захист Вітчизни» в процесі 

здобуття життєвих компетенцій» (грудень 2020 року);  

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Досвідом роботи педагогічні працівники ліцею діляться на обласних заходах:  

- викладач-методист Коваленко С.І. виступила з доповіддю: «Педагогічно-

психологічний супровід учасників освітнього процесу в період підготовки та 

проведення ЗНО» на обласному семінарі-практикумі для викладачів математики 

на тему: «Якісна підготовка учнів до ЗНО з математики» (грудень 2020 року). 

 - старший викладач Дякунчак Н.Я. на обласному семінарі-практикумі для 

викладачів зарубіжної літератури презентувала досвід роботи на тему: 

«Використання сучасних освітніх трендів на різних етапах уроку зарубіжної 

літератури з метою підвищення його ефективності» (березень 2021 року, 

онлайн).  

- викладач Яцина В.К. під час круглого столу школи кращих педагогічних практик 

для викладачів предметів природничої підготовки за темою: «Екологічне 

виховання: створюємо навчальний екологічний проєкт» презентувала реалізацію 

екологічного проєкту «Допоможемо зберегти легені планети» (березень 2021).  

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Досвідом роботи педагогічні працівники ліцею діляться на обласних заходах:  

- викладач Каліненко С.Д. в рамках проведення обласного онлайн-хакатону для 

викладачів предмета «Охорона праці» на тему «Сучасний урок: у пошуках 

стратегії» прокоментувала ІV розділ паспорту комплексно-методичного 

забезпечення предмета «Охорона праці» з урахуванням вимог дистанційного 

навчання (квітень 2021 року); 

 - викладач Говор К.В. на обласному вебінарі для викладачів фізики та астрономії 

на тему: «Електронні освітні ресурси в роботі викладача фізики (за результатами 

виставки-огляду)» поділилася досвідом створення веб-сайту STEM-уроку 

«Магнітне поле. Характеристики магнітного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца» 

(травень 2021 року).  

 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 





Всеукраїнські інтернет-заходів, які організовують та проводять НМЦ ПТО 

різних областей: 

 - Всеукраїнський вебінар на тему: «Дуальна форма навчання у ЗП(ПТ)О – 

підвищення якості освіти з урахуванням вимог роботодавців», спікер заступник 

директора з навчально-виробничої роботи Родченко О.Л. (листопад 2020 року, 

організатор - НМЦ ПТО у Запорізькій області).  

- Всеукраїнський вебінар на тему: «Всебічний погляд на роботу ЗП(ПТ)О в умовах 

карантину: нові можливості та виклики сьогодення», спікер заступник директора 

з навчально-виховної роботи Дякунчак Н.Я. (листопад 2020 року, організатор - 

НМЦ ПТО у Донецькій області). 

 - Всеукраїнський інтернет-марафон на тему: «Ефективне використання новітніх 

технологій», спікер методист Рожкова Т.Д. (грудень 2020 року, організатор – НМЦ 

ПТО у Запорізькій області).  

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



Всеукраїнські інтернет-заходів, які організовують та проводять НМЦ ПТО 

різних областей: 

 -  Всеукраїнський вебінар на тему: «Діджиталізація освітнього процесу в 

ЗП(ПТ)О», спікери методист Рожкова Т.Д., старший викладач Говор К.В. (грудень 

2020 року, організатор – НМЦ ПТО у Харківській області). - Всеукраїнський 

вебінар на тему: «Дистанційна освіта як сьогоденна форма освіти: проблеми та 

перспективи», спікер викладач Тридуб Є.Г. (грудень 2020 року, організатор - НМЦ 

ПТО у Запорізькій області) 

ОСНОВНІ ЗДОБУТКИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ: 



ВИКОНАННЯ  
 

РОЗДІЛІВ 
 КОЛЕКТИВНОГО 

 
 ДОГОВОРУ 

 

• І  Загальні положення; 
• ІІ Забезпечення продуктивної зайнятості та соціальних 
гарантій у сфері зайнятості;   

• ІІІ Регулювання трудових відносин; 
• ІV Режим праці та відпочинку; 
• V  Оплата праці 
• VІ Охорона праці 
• VІІ Соціально-побутові гарантії, пільги та компенсації 
• VІІІ Гарантії діяльності профспілкової організації 
• ІХ Контроль за виконанням колективного договору 

ВСІ РОЗДІЛИ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ВИКОНУЮТЬСЯ 

В РАМКАХ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА  



1.  Агєєва О.О. 1. Курси підвищення кваліфікації викладачів. Українська інженерно-

педагогічна академія 12.10.20-31.10.20 Змішана. Meet  Свідоцтво 

№ПК02071228/005395-20 від 31.10.2020 

 2. Всеукраїнська наукова онлайн конференція. Змішаний та дистанційний формати 

навчання. Онлайн безпека. 20.11.20 21.11.20 Дистанційно.YouTube трансляція. Диплом 

№7613. Академія інноваційного розвитку освіти. 

3. Вебінар Основи стратегії розвитку закладу освіти 24.11.20 Дистанційно ZOOM 

Сертифікат. 

 4. Навчальний центр з публічних закупівель Курс навчання "Про публічні закупівлі" 

16.11.20-17.11.20 Дистанційно ZOOM Сертифікат 

 5. Центрально-європейська академія навчань та сертифікації. Тренінг з написання 

проєктів «Написання проєктів. Фонди ЄС».14.11.20- 27.11.20. Змішане ZOOM, YouTube, 

група - Facebook Сертифікат 

 6. Курси підвищення кваліфікації керівного складу закладів освіти 

Українська інженерно-педагогічна академія 23.11.20 –23.12.20. Змішане 

Meet Свідоцтво №ПК05644228/005985-22 від 28.12.2020. 

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 



13 травня 2021 р. у Полтавському 

національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка на 

засіданні спеціалізованої вченої ради 

Д 44.053.01 за допомогою 

аудіовізуальної інтернет-комунікації 

на основі програмного забезпечення 

Google Meet,  захистила кандидатську 

дисертацію за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти на здобуття 

наукового ступеня кандидат 

педагогічних наук. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 



ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

• придбано мультимедійне обладнання та комплект меблів для кабінету 

географії; 

• придбано та встановлено жалюзі на  першому та другому поверхах 

навчального корпусу; 

• замінено облицювання стель пластиковими панелями на гіпсокартон; 

• проведено ремонт опалювального котла; 

• придбано холодильник для гуртожитку; 

• придбані стенди для коридору І поверху; 

• придбано 6 вогнегасників; 

• розпочато ремонт кабінету №5; 

• придбані меблі для кабінету №5; 

• проведені заходи щодо виконання вимог протипожежної та техногенної 

безпеки тощо. 



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ 

РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 



Створення належних умов для здобуття якісної 

професійної освіти 

Розширення переліку проліцензованих професій  

Оновлення матеріально-технічної бази 

Створення навчально-практичного центру 

Створення центру професійного розвитку та 

кар’єри 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 


