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1. ВСТУП 

 

Суспільство ХХІ сторіччя цілком слушно називають “суспільством 

знань”, бо саме знання визначають і матеріальне і духовне життя.  

Професійна освіта спрямована на забезпечення професійної 

самореалізації особистості, формування її кваліфікаційного рівня, створення 

соціально активного, морально і фізично здорового національного 

виробничого потенціалу, який має посідати важливе місце у технологічному 

оновленні виробництва, впровадженні у практику досягнень науки і техніки.  

Мета полягає в тому, щоб кожна молода людина, яка здатна і бажає 

отримати високу фахову підготовку, могла б це зробити. 

Якісна професійна освіта і навчання повинні забезпечити 

випускникові такий рівень кваліфікації та компетенції, який дасть йому 

можливість організувати професійну кар’єру, забезпечити доступність до 

навчання впродовж життя. 

Нові завдання у ХХІ столітті вимагають широкомасштабного 

застосування інноваційних педагогічних технологій. 

Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її 

нагромадження вимагають від сучасної молодої людини вміння гнучко та 

оперативно адаптуватися. 

На сучасному етапі розвитку в Україні відбувається модернізація 

освітньої галузі. Відповідно до „ Концепції розвитку професійно-технічної 

(професійної) освіти в Україні ”, її модернізація спрямовується на створення 

необхідних умов для інноваційного розвитку професійного навчання різних 

категорій населення, зокрема, у професійних навчальних закладах різних 

типів, форм власності та підпорядкування, на виробництві тощо; 

забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників для 

галузей економіки, малого й середнього підприємництва з урахуванням 

потреб ринку праці. 

В наш час підвищується попит на кваліфіковані, професійно-

компетентні робочі кадри. Тому необхідно ефективно і швидко реагувати на 

постійно мінливі запити виробництва. 

Основна ціль сучасного навчального закладу: 

•   дати міцні знання, вміння, навики; 

• навчити учня орієнтуватися на клієнта; 

• навчити його володіти сучасною термінологією. 

Для цього необхідно тісне співробітництво навчального закладу та 

виробництва. Рівень випускника ПТНЗ повинен відповідати вимогам роботодавця. 

Учень повинен володіти професійною компетентністю. 

Потреба сьогоднішнього дня - людина, яка здібна творчо мислити. Одним з 

головних призначень людського інтелекту являється креативність. 

Креативний означає творчій, самостійно утворюючий що-небудь нове. Людина 

дуже рідко народжується від природи талановитою. Тому творчість треба 
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розвивати. 

Отже, одною з головних задач професійно-технічної освіти є виховання 

творчої, організованої, активної людини. 

Робота педагогічного колективу Ізюмського професійного ліцею 

спрямована забезпечити обґрунтування основних засад функціонування та 

перспективного розвитку навчального закладу у сучасних умовах, вона 

підсумовує ділові можливості і перспективи і роз'яснює, як ці можливості 

можуть бути реалізовані у конкретному навчальному закладі. 

Бізнес-план дозволить, перш за все, найвиразніше побачити 

перспективи навчального закладу, оцінити існуючу ситуацію й можливості, 

визначити ефективні напрями розвитку і всі необхідні дії для досягнення 

поставлених цілей, проаналізувати ідеї, перевірити їх доцільність та 

реальність. 

 

1.1. УЧАСНИКИ РОБОТИ НАД БІЗНЕС-

ПЛАНОМ ІЗЮМСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

ЛІЦЕЮ НА 2013-2015 РОКИ 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Посада  

1. Колесник Любов Василівна Директор  

2. Соловей Олександр Вікторович Заступник директора з НВР 

3. Чупова Валентина Володимирівна Заступник директора з НР 

4. Машков Олег Миколайович Заступник директора з НВихР 

5. Жерліцина Антоніна Миколаївна Методист  

6. Філатов  Олександр Федорович Старший майстер 

7. Єхало Ірина Миколаївна Головний бухгалтер 

8. Носачова Неля Евгенівна Психолог  

9. Жерліцина Тетяна Вячеславівна Голова методичної комісії  

10. Фартушна Інна Олексіївна Голова методичної комісії  

11. Шеремет Євген Борисович Голова методичної комісії  
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1.2. ПЕРЕБІГ РОБІТ ПО РОЗРОБЦІ БІЗНЕС-ПЛАНУ 

 

Обговорення та схвалення плану перспективного розвитку здійснюється 

під час чотирьох зборів робочої групи педагогічного колективу. 

 

Перше робоче зібрання 

 

19 вересня 2012 року відбулося перше зібрання учасників робочої групи 

з метою розробки бізнес-плану, обговорення та схвалення розділу «Опис 

середовища»: визначення термінів і відповідальних за підготовку розділів 

«Аналіз регіонального ринку праці», «Маркетинговий аналіз», «Навчальний 

процес», «Управління навчальним процесом і його організація», «Фінансовий 

аналіз», «Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз». 

Учасники узгодили формат проведення маркетингових досліджень 

абітурієнтів, випускників та роботодавців. Присутні склали графік 

проведення таких досліджень, розподілили відповідальність у підготовці 

окремих аналітичних блоків для розділу бізнес-плану «Огляд середовища».  

 

Друге робоче зібрання 

 

12 жовтня 2012 року відбулася друга зустріч учасників робочої групи 

по розробці бізнес-плану. На зборах відбулося обговорення та погодження 

розділів «Аналіз регіонального ринку праці», «Маркетинговий аналіз», 

«Навчальний процес», «Управління навчальним процесом і його 

організація», «Фінансовий аналіз», «Аналіз сильних та слабких сторін, 

можливостей та загроз»; визначення термінів і відповідальних за підготовку 

проекту розділу «Пріоритетні напрямки та цілі розвитку». 

За результатами попереднього обговорення був сформований SWOT-

аналіз Ізюмського професійного ліцею. 

Після цього у процесі групової дискусії учасниками були визначені 

пріоритетні напрями та цілі ліцею. 

 

Третє робоче зібрання 

 

На початку листопаду 2012 року відбулося третє зібрання учасників 

робочої групи з метою розробки бізнес-плану. На зборах відбулося 

обговорення та погодження розділу «Пріоритетні напрями та цілі розвитку»; 

визначення термінів та відповідальних за підготовку проекту розділу «План 

досягнення цілей». 

 

Четверте робоче зібрання 

10 грудня 2012 року 4 зборі робочої групи були присвячені  

обговоренню та затвердженню плану перспективного розвитку 

Ізюмського професійного ліцею на 2013-2015 роки. 
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Розділ ІІ. Огляд середовища. 
 

2.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

2.1.1. Загальна інформація 

 

Даний навчальний заклад Ізюмський професійний ліцей  м. Ізюм 

Харківської області був заснований у 1922 році. За час існування 

професійно-технічного закладу були проведені такі реорганізаційні заходи : 

1922 - 1940 р.р. - ФЗУ (фабрично-заводське учнівство); 

1940 - 1941 р.р. - ЗУ № 2 (залізничне училище); 

З вересня 1944 р. по 1 липня 1963 р. - ЗУ № 4 (залізничне училище № 4); 

З 1 липня 1963 р по 1 жовтня 1976 р. - МПТУ № 24 (міське професійно-

технічне училище); 

З листопада 1992 р. - ПТУ № 24 (професійно-технічне училище ). 

Наказом управління освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

11.02.93 р № 83 професійно-технічні училища були перейменовані на 

підставі ст.32 закону України "Про освіту". 

З 1 липня 2003р. -  Ізюмський професійний ліцей. Наказом Головного 

управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 

25.06.03 р № 277 та наказу Міністерства освіти і науки України від 

13.06.2003р. № 380 «Про вдосконалення мережі професійно - технічних 

навчальних закладів Харківської області» професійно-технічне училище 

№24 було реорганізовано в Ізюмський професійний ліцей.  

Ізюмський професійний ліцей функціонує як україномовний навчальний 

заклад.  

У ліцеї розроблено та затверджено робочі навчальні плани з 12 

професій, з них 7 суміщені. Розроблені навчальні плани погоджені з 

замовниками кадрів. На всі професії отримано ліцензії, навчання 

здійснюється у відповідності до  ліцензійних обсягів підготовки. 

Приміщення і споруди ліцею обладнані відповідно до діючих 

нормативів та санітарних норм і експлуатуються згідно вимог охорони праці, 

правил пожежної безпеки та санітарно - гігієнічних норм. 

Ізюмський професійний ліцей має необхідну документацію, яка 

юридичне підтверджує та закріплює напрями повноваження, організаційні, 

майнові, фінансові засади діяльності навчального закладу. 
Первинна професійна підготовка робітничих кадрів в ліцеї 

здійснюється  з 8  професій, з них – 7 суміщені. Професійно-технічне 

навчання здійснюється по мірі комплектування навчальних груп за рахунок 

коштів фізичних осіб. 
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Відповідно до кожної професії в ліцеї розроблені навчальні плани, які 

адаптовані до конкретних умов виробництва, і складаються з двох етапів. 

Перший етап - учні проходять виробниче навчання у виробничих майстернях 

ліцею, а другий етап – на виробництві. Для цього Ізюмський професійний 

ліцей  укладає договори про надання робочих місць для проходження учнями 

виробничого навчання та виробничої практики з базовими підприємствами, 

які мають сучасне технологічне оснащення та можуть забезпечити виконання 

навчальної програми. 

Взаємовідносини між ліцеєм та підприємствами-замовниками кадрів 

здійснюються на основі дво - та багатосторонніх договорів на підготовку 

кваліфікованих робітників. 

Навчально-виховний процес та діловодство в ліцеї здійснюється 

державною мовою згідно Закону України «Про мови». 

 

Основні показники роботи Ізюмського професійного ліцею  

 

За останні п’ять років на навчання до Ізюмського професійного ліцею 

згідно державного замовлення було прийнято 1337 осіб, а саме: 

- у 2008-2009 навчальному році -   100 % -  285 учнів;   

- у 2009 - 2010 навчальному році - 100 % -  329 учнів; 

- у 2010 - 2011 навчальному році - 100 % -  281 учень; 

- у 2011 - 2012 навчальному році - 100 % -  237 учнів; 

- у 2012 - 2013 навчальному році - 100 % -  205 учнів, 

що дало можливість дотриматись договірних зобов’язань щодо 

підготовки кваліфікованих робітників для потреб господарства. 

 

 

Показники руху учнів, прийнятих на навчання за державним 

замовленням 

 

 2008-

2009 н. р 

2009-2010 

н. р 

2010-

2011 н. р 

2011-

2012 н. р 

2012-

2013 н. р 

Контингент (чол.) 

станом на 01.09. 
603 720 706 662 600 

Прийом (чол.) 
285 329 281 237 205 

Випуск (чол.) 
200 260 241 226 183 

Втрати 

контингенту (чол.) 
53 51 49 35 30 

Отримали дипломи  

з відзнакою (чол.) 
15 21 15 14 6 
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Динаміка працевлаштування учнів-випускників 

 

П
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о
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 (
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 (
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л
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Працевлаштування 

(підтверджено документально) 

% 

праце- 

влаш- 

туван 

ня 

Не 

Праце 

влаш- 

товано 

(чол.) 

Працевлаштовані 
Приз 

вані 

до лав 

ЗСУ 

(чол.) 

Продов

- 

жили 

навчан

ня   

ВНЗ 

(чол.) 

Всього 

(чол.) 

З них сиріт 

(чол.) 

2008

-

2009 

200 5 186 5 1 15 93 14 

2009

-

2010 

260 6 248 6 13 36 95 12 

2010

-

2011 

241 10 199 10 18 32 82 42 

2011

-

2012 

226 2 214 2 14 36 95 12 

2012

-

2013 

183 4 138 4 18 27 100 0 

 

 
 

2.1.2. Коло повноважень Ізюмського професійного ліцею 

 

Ізюмський професійний ліцей (надалі ліцей) є державним професійно-

технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, який входить 

до системи освіти і функціонує згідно з чинним законодавством. Ліцей 

здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів та молоді на основі базової чи повної 

загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання 

незайнятого населення. 

Фінансові 

показники 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Річний бюджет, 

тис.грн 
7167,813 7780,128 7627,629 8279,744 
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Основні напрями діяльності професійного ліцею та його повноваження 

визначаються Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну 

освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про професійно-

технічний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 01.08.1998 р. № 1240, Положенням про організацію навчально-

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. № 419) та іншими 

законодавчими актами України, нормативно-правовими документами 

Міністерства освіти і науки України, Тимчасовим положенням про 

професійний ліцей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України № 587 від 17.10.2002 р. 

Навчальний заклад діє на основі Статуту, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України та зареєстрованого виконавчим комітетом Ізюмської 

міської ради.. 

Згідно із статутом та практикою діяльності основним    джерелом 

фінансування є кошти Харківського обласного бюджету України. 

Ізюмський професійний ліцей є юридичною особою, має самостійний 

баланс, рахунки в УДКСУ у м. Ізюм, штамп, печатку із зображенням 

Державного Герба України і своїм найменуванням. 

Згідно статуту, основним повноваженнями і напрямами діяльності 

ліцею є : 

- організація навчально-виробничого та навчально-виховного процесу; 

- навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, 

фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; 

- розроблення навчальних планів і програм на основі типових 

навчальних планів і програм, визначення регіонального компоненту змісту 

професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку; 

- розроблення правил прийому учнів, слухачів до ліцею на основі 

типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів; 

- формування разом з органами управління професійно-технічною 

освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного 

замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній 

освіті і замовлень підприємств, установ, організацій; 

-  організація харчування, матеріальне забезпечення  та побутове  

обслуговування учнів, слухачів; 

-    атестація педагогічних працівників; 

-  організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та 

у сфері послуг; 

- організація професійно-технічної підготовки учнів, слухачів у 

навчальних майстернях, навчально-виробничих підрозділах, а також на 

виробництві; 

-   забезпечення безпечних умов праці учнів та слухачів, працівників; 

-   матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; 
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- визначення структури і штатного розкладу з урахуванням 

контингенту учнів, слухачів та встановленого фонду заробітної плати; 

- забезпечення якісної професійно-технічної і загальної середньої 

освіти та виховання учнів, слухачів. 

2.1.3. Стратегічна мета ліцею 
 

Стратегічною метою Ізюмського професійного ліцею є забезпечення за 

стислий термін якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації, з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності на сучасному регіональному ринку праці, 

забезпечення доступу до якісної професійної освіти різних прошарків 

населення, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення 

випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або 

започаткування ними власної справи. 

Для досягнення цієї мети педагогічний колектив ліцею співпрацює з 

усіма зацікавленими сторонами: учнями та їх батьками, випускниками, які 

мають інтерес до здобуття сучасної різнобічної освіти, роботодавцями-

замовниками кадрів та органами влади, що зацікавлені у підготовці 

конкурентоспроможних робітників з високою мотивацією до праці. 

Ізюмський професійний ліцей прагне реалізувати права населення 

регіону на здобуття професійно-технічної освіти на рівні сучасних вимог та 

забезпечувати рівний доступ всіх прошарків населення до повноцінної освіти, 

оновлювати матеріально-технічну базу свого закладу. Базовими цінностями 

колективу ліцею є справедливість, врахування індивідуальних особливостей 

кожного, об’єктивність, доцільність і толерантність. 

Робота педагогічного колективу ліцею характеризується 

цілеспрямованістю, послідовністю, різноманітністю форм. Вона  спрямована 

на удосконалення навчально-виховного процесу,  головною метою якого є 

всебічний розвиток людської особистості, самостійності у прийнятті рішень, 

умінні взаємодіяти з динамічним світом праці. Це спонукає до виконання 

головної педагогічної ідеї сучасності – освіти впродовж життя.  

Пріоритетом Ізюмського професійного ліцею є створення умов для 

здобуття професійно-технічної освіти належної якості відповідно до вимог 

ринку праці, відновлення престижності робітничих професій у суспільстві, 

врахування потреб сучасного ринку при плануванні державного замовлення, 

удосконалення механізму управління закладом та його фінансового 

забезпечення, оновлення матеріально-технічної бази ліцею, створення у 

закладі єдиного інформаційно-освітнього простору. 

Для досягнення мети в своїй роботі колектив використовує нові 

технології навчання і виховання та керується такими цінностями, як 

толерантність, об’єктивність, доцільність, особистісне орієнтований підхід. 

Також ліцей спрямовує свою діяльність на реалізацію важливої функції 
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держави – забезпечення доступності професійної освіти дорослого 

населення. 

2.1.4. Опис навчальних послуг Ізюмського професійного ліцею 

 

Основна діяльність Ізюмського професійного ліцею у формі первинної 

професійної підготовки, професійно-технічної підготовки здійснюється на 

підставі ліцензії серії АГ №582992, виданої Державою акредитаційною 

комісією 14.02.2012 р. (протокол №92 ДАК  від 26.01.2012 р., наказ 

МОН,молоді та спорту України 02.02.2012р. №265-Л).  

Термін дії ліцензії до 2014-2015 років.  

Ліцензований обсяг первинної підготовки становить 690 чол.  

Фактичний контингент учнів, які навчаються за державним 

замовленням, становить на 01.01.2013 р. 570 чол. 

Відповідно виданої ліцензії ліцей має право на  підготовку з професій: 

 

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників в Ізюмському професійному ліцеї  

станом на 01.03.2013 року 

 

№
 п

/п
 

К
о

д
 

за
 

Д
ер

ж
ав

н
и

м
 

к
л
ас

и
ф

ік
ат

о
р
о

м
 

У
к
р
аї

н
и

 

Назва професії 

Вид 

професійної 

підготовки 

Л
іц

ен
зо

в
ан

и
й

 

о
б

ся
г 

1 7241 

 

7212 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування. 

Електрогазозварник. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

2 7231 

 

7212 

Слюсар з ремонту автомобілів.  

Електрозварник ручного 

зварювання. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

90 

3 5122 

7412 

Кухар. 

Кондитер. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

90 

4 5122 

5123 

5123 

Кухар.  

Офіціант.  

Бармен. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

5 7122 

7133 

Муляр.  

Штукатур. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

6 7212 Електрогазозварник. Первинна 60 
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професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне 

навчання 

7 7422 Столяр. Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне 

навчання 

60 

8 5122 Кухар.  Професійно-

технічне 

навчання 

30 

9 7122 Муляр. Професійно-

технічне 

навчання 

30 

10 8211 

7231 

Токар.  

Слюсар з ремонту автомобілів. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

11 4131 

4121 

 

4112 

Агент з постачання. 

Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія). 

Оператор комп’ютерного 

набору. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

12 4112 Оператор комп’ютерного 

набору. 

Професійно-

технічне 

навчання 

30 

13 7129 Монтажник систем утеплення 

будівель. 

Професійно-

технічне 

навчання 

30 

14 7132 Лицювальник-плиточник . Професійно-

технічне 

навчання 

30 

 

Назви професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих 

робітників, відповідають Державному переліку професій з підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. 

№ 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій». 

Ліцей готує робітничі кадри для підприємств міста та регіону, 

забезпечує реалізацію права громадян на отримання професійно-технічної та 

повної загальної середньої освіти.  
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Прийом учнів ведеться згідно заявок підприємств –замовників.  

Основними замовниками кадрів є: ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний 

завод", Ізюмський казенний приладобудівний завод, ВАТ Ресторан 

«Ювілейний», ВАТ Хлібокомбінат «Кулиничі», комунальні житлово-

ремонтні підприємства міста.  

Виконуючи Закон «Про загальну середню освіту» Ізюмський 

професійний ліцей поряд з професійною освітою надає учням повну загальну 

середню освіту. 

Зміст професійно-технічної освіти за кожною професією визначається 

Робочими навчальними планами, які розроблені у відповідності до 

Стандартів ПТО, затверджені Головним управлінням освіти і науки 

Харківської облдержадміністрації. Комплекти програм загально-професійної, 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок повністю 

відповідають кваліфікаційним характеристикам професій, за якими  ведеться 

підготовка кваліфікованих робітників. 

2.2. Аналіз регіонального ринку праці 

 

Стратегія розвитку ліцею є  інноваційною, базується на сучасному 

законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих 

критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах 

професійно-технічної освіти, результатах моніторингу попиту та пропозицій 

потреби регіонального ринку праці у робітничих кадрах. 

Навчальний заклад прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко 

реагувати на практичні та швидкозмінні потреби місцевих громад у навчанні, 

а роботодавців – у кваліфікованих робітниках. 

Підготовка кадрів – загальна мета всієї професійно-технічної освіти. 

Проблема закріплення молодих кадрів на підприємстві є однією з ключових, 

тому адміністрація ліцею встановила добру і славну традицію тісного зв’язку 

з керівництвом базових підприємств м. Ізюму, Ізюмського району  та області. 

Педагогічними працівниками ліцею проведена значна робота по 

вивченню потреб в робітниках на базових підприємствах: бесіди з майстрами 

і начальниками дільниць, зустрічі з керівниками підприємств. 

 

Динаміка кількості вакансій на ринку праці міста Ізюм та Ізюмського 

району за даними Ізюмського міськрайцентру зайнятості (чол.) 

Назва професії 2010 2011 2012 

2013 

(станом на 

01.08.2013) 

Слюсар з ремонту автомобілів 24 20 25 9 
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Електрозварник ручного зварювання 4 2 1 3 

Електрогазозварник 21 15 10 16 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
8 5 1 1 

Кухар 43 46 51 22 

Кондитер 2 0 0 0 

Офіціант 18 16 9 6 

Бармен 22 19 19 6 

Токар,  23 20 11 6 

Столяр 12 9 9 5 

Муляр 15 8 7 2 

Штукатур 4 3 3 3 

Агент з постачання 1 3 1 4 

Конторський (офісний) службовець 

(бухгалтерія) 
2 2 1 3 

Оператор комп’ютерного набору 13 13 11 7 

Монтажник систем утеплення будівель 0 2 2 3 

Лицювальник-плиточник  3 3 2 4 
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2.3. Маркетинговий аналіз 

2.3.1 Аналіз цільових аудиторій 

 

З метою аналізу якості навчального процесу в ліцеї постійно 

проводиться опитування випускників, анкетування роботодавців, які 

працевлаштовують випускників за різними професіями. 

 

Результат опитування роботодавців Ізюмського професійного ліцею 

 

ОЦІНКА РОБОТОДАВЦЯМИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПІВПРАЦІ З 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
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Зведена інформація щодо анкетування випускників 

Ізюмського професійного ліцею у 2012 році 

Показник 

Абсолютні 

дані 

опитаних 

випускників 

(чол.) 

Відносні 

дані 

опитаних 

випускників 

(%) 

І. Загальні дані 

1. Кількість випускників (всього)  228 100 

з них:   

Опитаних 158 69 

Чоловічої статі 110 70 

Жіночої статі 48 59 

2. Вік випускників по закінченню ПТНЗ:   

до 18 років - - 

18 років і більше 158 69 

ІІ. Працевлаштовані випускники 

3. Всього: 150 95 

4. За отриманою професією:   

так 132 84 

ні 18 11 

5. Строк, протягом якого працевлаштовані:   

протягом 3-х місяців 141 89 

більше 3-х місяців 9 6 

6. Ким працевлаштовані:   

професійно-технічним навчальним 

закладом: 

118 75 

самостійно 32 20 

державною службою зайнятості - - 

7. Де працевлаштовані:   

у межах регіону (області), де навчались  105 66 

за межами регіону (області), де навчались 45 28 

за межами України - - 

8. Рівень задоволеності отриманою професією:   

високий  48 30 

середній 97 61 

низький 5 3 

9. Рівень задоволеності робочим місцем:   

високий  22 14 
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середній 117 74 

низький 11 7 

10. Випускники, що на момент заповнення 

анкети є працюючими 

146 92 

11. Випускники, що на момент заповнення 

анкети змінили місце роботи після 

працевлаштування або звільнились (всього): 

12 8 

з них:   

з власного бажання 12 8 

звільнено роботодавцем - - 

11.1. Причини звільнення:   

незадоволення умовами праці 3 2 

незадоволення заробітною платою 9 6 

вступ до вищого навчального закладу - - 

рівень освіти не відповідає потребам 

роботодавця 

- - 

інше - - 

12. Побажання щодо покращення процесу 

навчання за отриманою професією: 

  

покращити теоретичну підготовку 26 16 

покращити практичну підготовку 22 14 

інше - - 

ІІІ. Непрацевлаштовані випускники 

13. Всього: 8 5 

14. Причини непрацевлуштування:   

відсутність пропозицій від професійно-

технічного навчального закладу 

- - 

відсутність вакантних робочих місць у 

регіоні, де навчались 

1 1 

розчарування отриманою професією - - 

відсутність бажання 

працевлаштовуватись на роботу 

3 2 

сімейні обставини 3 2 

інше 1 1 

15. Реєстрація в службі зайнятості   

так 2 1 

ні   
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Зведена інформація щодо анкетування роботодавців 

Ізюмського професійного ліцею у 2012році 

 

Показник 

Абсолютні 

дані 

опитаних 

роботодавців 

(од.) 

Відносні  

дані 

опитаних 

роботодавців 

(%) 

1. Кількість підприємств, установ, організацій, 

де  проводилося анкетування. 

25 86 

2. Кількість  професій, з яких  проводилося  

анкетування. 
9 100 

3. Рівень підготовки випускників ПТНЗ:   

а) знання:   

не відповідають потребам роботодавця  1 4 

відповідають потребам роботодавця не 

повною мірою 

9 36 

відповідають потребам роботодавця 15 60 

б) вміння:   

не відповідають потребам роботодавця  1 4 

відповідають потребам роботодавця не 

повною мірою 

9 36 

відповідають потребам роботодавця 15 60 

в) навички:   

не відповідають потребам роботодавця  - - 

відповідають потребам роботодавця не 

повною мірою 

13 52 

відповідають потребам роботодавця 12 48 

4. Засоби, що застосовуються роботодавцем для 

адаптації випускника: 
  

закріплення за випускниками наставників 16 64 

регулярна, без затримок, виплата заробітної 

плати 

11 44 

надання службового житла (заповнюється за 

наявності такої потреби) 

- - 

забезпечення робочих місць випускників 

необхідною технікою, обладнанням тощо. 

9 36 

5. Рівень взаємозв’язків роботодавця з ПТНЗ:   

низький (незадовільний) - - 

середній (задовільний) 5 20 

високий  20 80 

Середня академічна успішність учнів проаналізована за напрямам 

професійної підготовки. При цьому проведено моніторинг успішності учнів з 
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предметів загальноосвітньої, загально-професійної, професійно-теоретичної 

та професійно-практичної підготовки. 

 

СЕРЕДНЯ АКАДЕМІЧНА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ВИПУСКНИХ 

ГРУП ПРОФЕСІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

  2010 2011 2012 

Загальноосвітні предмети 5,06 5,66 5,74 

Предмети загально-професійної підготовки 5,86 5,93 5,88 

Предмети професійно-теоретичної підготовки 5,87 5,95 7,07 

Професійно-практична підготовка 7,3 7,44 7,5 
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СЕРЕДНЯ АКАДЕМІЧНА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 

ПРОФЕСІЙ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

  2010 2011 2012 

Загальноосвітні предмети 6,5 6,76 6,49 

Предмети загально-професійної підготовки 5,86 6,98 7,04 

Предмети професійно-теоретичної підготовки 5,87 7,33 7,41 

Професійно - практична підготовка 7,23 7,86 8,34 

 

 
 

 

СЕРЕДНЯ АКАДЕМІЧНА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ВИПУСКНИХ ГРУП 

ПРОФЕСІЙ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОФІЛЮ 

 

 2010 2011 2012 

Загальноосвітні предмети 5,45 5,8 5,98 

предмети загально-професійної підготовки 6,58 6,37 6,45 

предмети професійно-теоретичної підготовки 6,47 5,48 6,61 

професійно-практична підготовка 6,83 6,7 7,67 
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МОНІТОРИНГ ВИПУСКНИКІВ, ЯКІ ПРОДОВЖУЮТЬ НАВЧАННЯ У 

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

 

2010 2011 2012 

Загальні для всіх галузей промисловості (чол.) 8 8 9 

Професії електротехнічного профілю (чол.) 10 6 3 

Професії громадського харчування (чол.) 9 8 8 

Професії будівельного профілю (чол.) 7 10 9 

Разом (чол.) 34 32 29 
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Анкетування абітурієнтів Ізюмського професійного ліцею 
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Було проведено опитування абітурієнтів та випускників Ізюмського 

професійного ліцею за професіями: 

 Електрогазозварник; 

 Слюсар з ремонту автомобілів, токар; 

 Кухар, кондитер; 

 Кухар, офіціант; 

 Муляр, штукатур 

 

З них на момент закінчення навчання мають роботу: 

 Електрогазозварник     - 98%; 

 Слюсар з ремонту автомобілів, токар - 94%; 

 Кухар, кондитер     - 92%; 

 Кухар, офіціант     - 88%; 

 Муляр, штукатур     - 96%. 

 

Головні результати опитування: 

 

Абітурієнтів 

Анкетування проводилося під час подачі абітурієнтами документів до 

приймальної комісії ліцею 
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Інше 
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Соціальний статус учнів 

 

25,2%
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Місце проживання абітурієнтів Ізюмського професійного ліцею 

 

 

 
 

 

 
 

 

Чому обрали свою професію? 

 

На базі 11 класу

1,6%
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Які ваші плани після закінчення навчального закладу? 

 
Опитування випускників відразу після  завершення навчання  

 

 
 

Причинами, що впливають на вибір молоді є : 

- формування відрази від робітничої професії. Вчителі шкіл орієнтують 

випускників на вищу освіту, а навчання в професійному ліцеї прогнозують 

тим, хто має проблеми з успішністю та поведінкою; 

-  бажання батьків бачити свою дитину з престижною вищою освітою; 

- незацікавленість роботодавців брати участь в професійній орієнтації 

школярів,  

- незацікавленість роботодавців вкладати кошти в оновлення 

навчально-матеріальної бази  професійного ліцею та матеріально 

забезпечувати учнів під час виробничої практики. 

Гонитва молоді за престижною вищою освітою призводить до 

дисбалансу на місцевому ринку праці між попитом і пропозицією у фахівцях. 

Демографічна ситуація в районі залишається негативною, що не 

дозволяє збільшувати планування набору учнів . 

З метою збільшення учнівського контингенту Ізюмський професійний 

ліцей продовжує забезпечення висвітлення питань профорієнтації населення 

у засобах масової інформації, розміщення рекламних роликів та інших 

31,5%
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працевлаштування

шукати роботу
самостійно
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матеріалів на радіо та телебаченні з метою інформування громадян про 

особливості різних робітничих професій, організація та участь в обласних та 

регіональних конкурсах, виставках-ярмарках робітничих професій. 

2.3.2. Інші навчальні заклади 
 

До навчальних закладів міста, де ведеться підготовка кваліфікованих 

робітників відносяться: 

- Ізюмський професійний аграрний  ліцей; 

- Ізюмське медичне училище; 

- Ізюмська школа ТСОУ; 

- Ізюмський навчально-виробничий комбінат. 

Споріднені за профілями підготовки навчальні заклади знаходяться в м. 

Куп’янську (ВПУ-27), навчальні заклади Харкова, міст Слов’янська та 

Краматорська Донецької області. 

За професіями, за якими проводиться навчання в Ізюмському 

професійному ліцеї, інші ПТНЗ міста та району свою професійну підготовку 

не проводять за винятком професій: «слюсар з ремонту автомобілів», 

«оператор комп’ютерного набору», «конторський службовець (бухгалтерія) – 

ДНЗ Ізюмський професійний аграрний ліцей. 

 

Переваги та недоліки конкурентів 

Назва навчального 

закладу 
Переваги конкурентів Недоліки конкурентів 

Професія «Слюсар з ремонту автомобілів»: 

ДНЗ Ізюмський 

професійний 

аграрний ліцей 

- наявність гуртожитку. 

 

- незручне розташування 

(віддалений район міста); 

- професія не суміжна. 

Професія «Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець 

(бухгалтерія)» : 

ДНЗ Ізюмський 

професійний 

аграрний ліцей 

- наявність гуртожитку. 

 

- незручне розташування 

(віддалений район міста); 

- професія не суміжна; 

- недостатнє комплексно-

методичне забезпечення; 

- застарілі марки 

комп’ютерної та 

відсутність сучасної 

мультимедійної та офісної 

техніки. 
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2.4. Навчальний процес 
 

Навчальні програми 

 

Навчальні плани та програми розробляються на основі нових державних 

стандартів за професіями або, за їх відсутності, на основі типових навчальних 

планів та програм професійного навчання.  

Терміни навчання становлять від 1 до 4 років. 

Зміст навчального процесу визначається  робочими навчальними 

планами та навчальними програмами з предметів, які розробляються 

методичним кабінетом разом з профільними методичними комісіями на 

основі державних стандартів, типових програм і планів професійного 

навчання та погоджуються, в обов’язковому порядку, з роботодавцями 

основних ринкоутворюючих підприємств, організацій, методичною радою 

навчального закладу, затверджуються директором ліцею.  

Програми професійної підготовки кваліфікованих робітників повністю 

відповідають сучасним вимогам роботодавців регіону, розроблені з 

урахуванням пропозицій роботодавців з кожної професії.  

Всі навчальні плани та програми розроблені відповідно до типових 

навчальних програм з врахуванням пропозицій роботодавців. 

 

Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками 

 

Учні ліцею забезпечені підручниками в середньому на 69% (з 

розрахунку 1 примірник на двох учнів).  

Найкраще учні забезпечені підручниками та начальними посібниками з 

загальноосвітніх предметів : математика - 74%, астрономія-116%, основи 

правових знань - 78%, основи економіки-83%. 

Забезпеченість підручниками та навчальними посібниками з 

професійної підготовки складає в середньому 69,5%. 

Для навчання з предметів професійної підготовки закуплені спеціальні 

електронні підручники. В бібліотеці ліцею є електронні версії посібників. 

 

Рівень кадрової роботи  та оцінки якості керівного та педагогічного 

складу  

 

В Ізюмському професійному ліцеї сформований інженерно-

педагогічний колектив, який нараховує 67 педагогічних працівників.  

Середній вік педагогічних працівників становить 45 років. Середній 

педагогічний стаж педпрацівників складає 14років. 100% викладачів мають 

вищу фахову освіту. 

Ізюмський професійний ліцей відповідний штатного розпису на 100 % 

забезпечений штатами. Чисельність, структура, фаховий рівень кадрового 

потенціалу ліцею повністю відповідає штатному розпису, напрямам освітньої 
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діяльності, обсягам педагогічного навантаження, розрахованого на підставі 

чинних навчальних планів. 

Проведена певна робота стосовно вирішення питань раціонального 

підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня 

педагогічних працівників. 

Організацію та проведення  навчально-виховного процесу в ліцеї 

забезпечують: директор, 3 заступники директора: з навчально-виробничої 

роботи, з навчальної роботи  та з навчально-виховної роботи, методист, 

старший майстер, керівних фізичного виховання, практичний психолог, 

соціальний педагог, провідний бібліотекар, бібліотекар,  викладачі - 34 

особи, в т.ч. загально технічної та професійно-теоретичної підготовки — 13 

осіб, викладачів предметів загальноосвітньої підготовки - 21 особа; 32 

майстра виробничого навчання, 3 керівника гуртків . 

 
 

Педагогічний стаж роботи до 5-ти років мають 17 педагогічних 

працівників (25,3%), від 5 до 10 років – 11 педагогічних працівників  (16,4%), 

від 10 до 20 років  - 23 педпрацівників (34,3%), педагогічний стаж більше 20-

ти років мають 16 педагогічних працівників  (24%). 

 

 

 

1 

3 

34 
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Склад педагогічного  колективу 
Ізюмського професійного ліцею станом на 

01 вересня 2012 року 
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Викладачі 

Майстри виробничого 
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Соціальний педагог 
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Керівник фізичного 
виховання 
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Якісний склад педагогічних працівників ліцею за стажем роботи  

станом на 01 вересня 2012 року 

 
Керівний склад ліцею (7 осіб) мають повну вищу освіту, що відповідає 

фаху та займаним посадам. 

В ліцеї працюють 34 викладачі. Всі викладачі (100%) мають повну 

вищу освіту, з них:  

Рівень кваліфікації викладачів Ізюмського професійного ліцею станом 

на 01 вересня 2012 року 

 

 

Рівень кваліфікації викладачів Ізюмського професійного ліцею 

 

Спеціаліст 12 35,0% 

Викладач ІІ категорії 4 12,0% 

Викладач І категорії 12 35,0% 

Викладач вищої категорії 6 18,0% 

Мають педагогічне звання 0 0,0% 

Всього: 34 100,0% 

 

 
В ліцеї працюють 32 майстра виробничого навчання, з них: 

 мають 12 тарифікаційній розряд –16 майстрів в/н (50%), у т.ч. 

мають педагогічне звання майстер в/н І категорії – 1 майстер в/н (2,3%) ; 

 мають 11 розряд – 3 майстра в/н (9,4%); 

 мають 10 розряд – 7 майстрів в/н (21,9%); 

 мають 9 розряд – 6 майстрів в/н (18,7%). 

 

16 

23 11 

17 
Більше 20 років 

Від 10 до 20 років 

Від 5 до 10 років 

До 5 років 

35,0% 

12,0% 
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0,0% 

Рівень кваліфікації викладачів Ізюмського 
професійного ліцею 

Спеціаліст 

Викладач ІІ категорії 

Викладач І категорії 

Викладач вищої категорії 

Мають педагогічне звання 
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Рівень кваліфікації майстрів виробничого навчання 

Ізюмського професійного ліцею станом  

на 01 вересня 2012 року 

Рівень кваліфікації майстрів виробничого навчання Ізюмського 

професійного ліцею 

9 тарифікаційний розряд 6 19,0% 

10 тарифікаційний розряд 7 22,0% 

11 тарифікаційний розряд 3 9,0% 

12 тарифікаційний розряд 16 50,0% 

Всього: 32 100,0% 

 

 
Всі майстри в/н пройшли стажування на підприємствах м. Ізюма , де 

підтвердили або підвищили робітничий розряд, про що мають відповідні 

посвідчення. 

Аналіз педагогічних кадрів показав, що до роботи залучені педагогічні 

працівники, які мають повну та базову вищу освіту і відповідають за фахом 

предметам, які викладають. 

За період з 2010 по 2013 роки атестовано 59 педагогічних працівників.  

Всі атестовані особи з числа керівних і педагогічних працівників 

пройшли курси підвищення кваліфікації у КВНЗ «ХАНО», УІПА м. Харкова,  

ДІПДО ПП м. Донецьк. Адміністрація ліцею підвищує свою кваліфікацію у 

центральному Інституті післядипломної освіти АПН України в м. Києві.  

Підвищили свою кваліфікацію за 2010-2012 роки – 59 педагогічних 

працівників: з них: 29 викладачів (85,3%), 23 майстра в/н (71,9%), 2 

керівники гуртка (50%), 3 заступника директора (100%), 1 методист (100%), 1 

практичний психолог (100%).  

Директор ліцею, заступники директора з НВР, з НвихР та НР, викладач 

предмету «Охорона праці» та завідуючий господарством  пройшли спецкурс 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності на базі КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти». 

19,00% 

22,00% 

9,00% 

50,00% 

Рівень кваліфікації майстрів виробничого навчання Ізюмського 
професійного ліцею 

9 тарифікаційний розряд 

10 тарифікаційний розряд 

11 тарифікаційний розряд 

12 тарифікаційний розряд 



 

33 
 

Для всіх педагогічних працівників проводяться консультації з 

планування, ведення навчальної документації, впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес ліцею. З метою допомоги молодим 

викладачам в ліцеї була організована робота школи молодого педагога, 

проведені заняття з педагогічного мінімуму для майстрів виробничого 

навчання, організовано роботу творчої групи з теми: «Впровадження 

інформаційних технологій в навчально-виробничий процес», проводяться 

семінари-практикуми, співбесіди з молодими працівниками, організовано 

взаємовідвідування уроків. 

Велике значення педагогічні працівники надають впровадженню 

інноваційних технологій у навчальний процес. З 2012-2013 навчального року 

педагогічний колектив ліцею працює над єдиною методичною темою 

«Розвиток ключових компетентностей учнів шляхом впровадження 

інноваційних технологій». В основу роботи з учнями покладено якісний урок 

як підґрунтя навчально-виховного процесу. Зусилля педагогічних 

працівників ліцею спрямовані на творчий пошук: кожен педагог працює над 

власною методичною проблемою, прагне урізноманітнити модель уроку, 

постійно вдосконалює його технологію. 

Для підвищення якості навчально-виховного процесу ліцею та з метою 

удосконалення професійного рівня викладачі та майстри виробничого 

навчання використовують сучасні досягнення педагогічної науки, передового 

педагогічного досвіду професійно-технічних навчальних закладів регіону; 

здійснюють практичні заходи по створенню сучасної навчально-матеріальної 

бази кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання. 

В ліцеї організована роботи зі здібними та обдарованими учнями, що 

сприяє розвиткові їх інтелектуальних здібностей, особистого потенціалу, 

активної життєвої позиції. 

За п’ять останніх років за плідну роботу педагогічні працівники 

відзначені наступними нагородами:  

3 особи – Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, 

19 осіб – Грамотою Головного управління освіти і науки ХОДА,  

2 особи – Подяками Головного управління освіти і науки ХОДА. 

 

 

Матеріально-технічна база 

 

Ізюмський професійний ліцей має відповідну матеріально-технічну базу, 

забезпечену власними спорудами. Приміщення  споруд ліцею обладнані 

відповідно до діючих нормативів, санітарних норм та експлуатуються згідно 

вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.   

До структури ліцею входять два навчальних, адміністративний корпуси 

та навчально – виробничі майстерні. Загальна площа приміщень ліцею 

становить 6494 м².  
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В навчальних корпусах знаходиться 24 навчальних кабінети, 6 

лабораторій, 12 навчально-виробничих майстерень. Є спортивний, 

тренажерний та актовий зали, бібліотека з читальним залом, музей історії 

ліцею, їдальня, медпункт, адміністративно-господарчі приміщення. 

У ліцеї обладнано 2 комп’ютерних класів, навчальні майстерні та 

лабораторії з всіх професій, за якими здійснюється підготовка. Для навчання 

використовується сучасне обладнання, а також новітні технічні засоби 

навчання, мультимедійні проектори, та інтерактивні дошки. 

Оснащеність навчальних кабінетів становить 86,4%, майстерень – 

85,9%. 

Працюють 3 гуртки художньої самодіяльності, 1 гурток технічної 

творчості, 5 спортивних секцій та гуртків, клуби за інтересами, проводяться 

позаурочні заходи, якими охоплено 67,6% учнів.  

 

Процедури контролю якості навчального процесу 

 

В ліцеї поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та 

навичок учнів здійснюється згідно розроблених для кожної професії 

„Критеріїв оцінювання навчальних досягнень”. 

Поточний контроль передбачає поурочне опитування учнів, контрольні 

та перевірні роботи, тестування тощо. Проміжний контроль – заліки, іспити, 

індивідуальні завдання. Вихідний контроль як складова управлінської 

діяльності виконує роль основного джерела інформації для прийняття 

управлінського рішення, дієвою частиною якого є накази. Вихідний контроль 

передбачає виконання учнем кваліфікаційної пробної роботи, державну 

кваліфікаційну атестацію. 

Поточний контроль здійснюється шляхом проведення систематичного 

усного опитування учнів, проведення самостійних, контрольних робіт, 

лабораторних та практичних робіт. Крім того проводяться перевірні 

директорські контрольні роботи. Для проведення ДПА створюються 

атестаційні комісії, головою яких є директор ліцею та викладачі відповідних 

предметів. Для проведення ДКА створюються комісії, до складу яких 

залучаються представники підприємств - роботодавців. За результатами 

атестації учням присвоюється кваліфікація відповідного рівня. 

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності в ліцеї є 

наступні: 

- адаптація учнів І курсу до навчання; 

- отримання інформації для педагогічного аналізу; 

- надання методичної, практичної допомоги викладачам та майстрам 

в/н; 

 створення оптимальних умов для навчання і розвитку учнів; 

- удосконалення навчально-виховного процесу; 

- організація методичної, виховної проблеми ліцею. 
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З метою моніторингу якості професійної та теоретичної підготовки 

учнів в ліцеї проводиться діагностування рівня навчальних досягнень з 

основних предметів загальноосвітньої підготовки та спеціальних предметів. 

Результати діагностування рівня навчальних досягнень учнів показують, що, 

в основному, програмовий матеріал засвоєний на середньому рівні. 

Результати ДПА останніх 3 років показали, що рівень навчальних 

досягнень учнів відповідає сучасним вимогам до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів ПТНЗ.  

Безперечно, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне 

оцінювання, моніторинг є механізмом проведення незалежного оцінювання 

якості навчальних досягнень учнів.  

Педагогічна практика свідчить, що одним із найефективніших засобів 

поліпшення якості освіти є систематичний моніторинг. Він є засобом 

отримання об’єктивної інформації про стан освіти та основою розробки 

відповідних стратегій розвитку галузі. Саме моніторинг дає порівняльну 

інформацію про рівень навчальних досягнень учнів, а тому є підставою для 

корекції навчального процесу, методики викладання, оновлення змісту 

освіти, компетентного формування освітньої політики. 

Моніторинг розглядаємо як ефективний засіб управління якістю освіти. 

Основне завдання педагогічного моніторингу в ліцеї полягає в тому, 

щоб сприяти самоаналізу, самооцінці педагогічними працівниками  власної 

діяльності й спільної з учнями, батьками, громадськістю. 

Функціями педагогічного моніторингу є оцінювання поточного стану 

діяльності педагога й учня,спостереження за динамікою цілісного 

педагогічного спостереження за динамікою цілісного педагогічного процесу. 

Упродовж 2010 – 2013 н. р. із метою визначення рівня навчальних 

досягнень, забезпечення відповідної психологічної підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти було 

проведено моніторинг рівня навчальних досягнень учнів. Опрацьовані 

результати моніторингу дали змогу зробити певні висновки, які розглядалися 

на засіданнях методичних комісій, педрадах. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів дав змогу визначити навчальні 

предмети, що викликають труднощі при вивченні. Ними виявилися 

математика та хімія. З метою надання допомоги у вивченні цих предметів 

введені години самопідготовки. 

Разом з успіхами в організації навчально-виховного процесу є ряд 

недоліків: 

- не досягнута 100% успішність учнів; 

- не ліквідовані прогули учнів; 

- не всі проблеми вирішені в методичній роботі: 

 не повністю реалізована функція діагностування; 

 не на належному рівні оформлена інформація школи передового 

досвіду. 

Сильні сторони навчального процесу: 
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- наряду з первинною професійною підготовкою учні мають 

можливість отримати повну загальну середню освіту; 

- навчання здійснюється на сучасній матеріально-технічній базі з 

використанням новітніх технічних засобів навчання; 

- при розробці навчальних програм та проведенні державної 

кваліфікаційної атестації враховуються інтереси роботодавців; 

- гнучкість та високі вимоги при підборі викладацького складу; 

- висока кваліфікація педагогічного колективу дозволяє здійснювати 

якісну професійну підготовку робітничих кадрів. 

- ґрунтовна професійна підготовка учнів на високий рівень 

кваліфікації, можливість проводити курсову підготовку для 

приватних осіб та слухачів служби зайнятості. 

Слабкі сторони: 

- низькій рівень оплати праці педагогічних працівників не сприяє їх 

зацікавленості роботою; 

- можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 

20%; 

- відсутність гуртожитку в ліцеї; 

- недостатня кількість комп’ютерів та мультимедійної техніки не 

дозволяє у повній мірі впроваджувати інформаційних технологій у 

процес навчання та створювати сучасних наочних, дидактичних 

матеріалів; 

- недостатня матеріально-технічна база з професій машинобудівного  

та транспортного профілів для здійснення якісної професійно-

практичної підготовки учнів; 

- відсутність або недостатня кількість підручників за окремими 

професіями українською мовою, відсутність підручників для 

курсової підготовки; 

- учні ліцею не забезпечуються необхідною сировиною та 

матеріалами, необхідними для якісного засвоєння навчальних 

програм (згідно норм витрат на кожну професію). 

2.5. Управління навчальним процесом 

 

Управління ліцеєм здійснюється на основі  нормативно-правових 

документів у галузі професійно-технічної освіти. Управлінська діяльність в 

ліцеї спрямована на поєднання всіх керівних напрямків, класичних та нових 

підходів до управлінської діяльності. 

Діяльністю ліцею керує директор, який організовує навчально-

виробничий та навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних 

умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників. 

Керівництво в структурних підрозділах навчального закладу директор 

здійснює через своїх заступників. Обов’язки розподілені між керівниками у 
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відповідності до займаної посади, кваліфікаційних характеристик та з 

урахуванням досвіду роботи. 

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є 

загальні збори трудового колективу, які вирішують у межах своїх 

повноважень питання навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-

методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального 

закладу. Рішення загальних зборів мають дорадчий характер. 

Питаннями навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої 

діяльності в ліцеї займається педагогічна рада. Вона визначає основні 

напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та 

ухвалює рішення з основних принципових питань діяльності ліцею. Головою 

педагогічної ради є директор ліцею. 

Первинна профспілкова організація ліцею  здійснює громадський 

контроль щодо виконання норм трудового законодавства та колективного 

договору, входить до складу обласної профспілкової організації працівників 

освіти.  

В ліцеї діє єдиний план внутрішнього контролю. Об’єктами контролю є 

такі аспекти діяльності: ведення журналів, протоколів засідань методичних 

комісій; стан відвідування занять учнями; робота щодо впровадження 

інноваційних технологій; стан охорони праці; якість теоретичного та 

виробничого навчання; наявність та стан плануючої документації; тематика 

випускних письмових робіт, кваліфікаційних пробних робіт та якість їх 

виконання; виконання навчальних планів і програм; виконання рішень 

педагогічної та методичної рад тощо. 

Контроль за навчальним процесом в ліцеї організовано у відповідності 

з планом роботи ліцею на рік. Адміністрація ліцею організовує та здійснює 

поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних 

досягнень учнів, рівень їхньої кваліфікаційної атестації.  

В керівництві навчально-виховним процесом важливу роль відіграють 

методичні комісії ліцею, які допомагають педагогічним працівникам 

реалізувати принципи навчання, виховання і розвитку учнів. На засіданнях 

методичних комісій ведеться розробка, розгляд робочої навчально– 

програмної документації, її аналіз. Внесення коректив, оновлення змісту 

навчання і виховання, вивчення і використання в навчальному процесі нових 

педагогічних і виробничих технологій, передового педагогічного досвіду, 

організація наставництва, надання допомоги молодим фахівцям у підготовці і 

проведенні уроків. В ліцеї діє вісім методичних комісій: 

В ліцеї діє вісім методичних комісій, до змісту роботи яких входять 

питання підвищення рівня навчально-виховної роботи, якість знань учнів, 

обговорення методик викладання, впровадження передового педагогічного 

досвіду і досягнень педагогічної науки, впровадження інновацій, 

обговорення програм, стандартів з професій, підручників, проведення 

предметних тижнів, олімпіад та конкурсів професійної майстерності учнів, 
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участь в атестації педагогічних працівників. Кожна з них працює над 

проблемами, які виникають з єдиної методичної теми ліцею.  

Ліцей забезпечує  ведення  діловодства в установленому порядку, 

звітує за результатами своєї діяльності, надає у визначені органи  за 

встановленими термінами статистичні та інші передбачені дані. Проте 

штатний розпис не передбачає посади відповідального за виконання 

маркетингових функцій.  

Сильною стороною існуючої управлінської структури ліцею  є: 

- чіткий розподіл функціональних обов’язків між членами колективу; 

- забезпечення колегіальності при вирішенні важливих для 

життєдіяльності навчального закладу питань. 

Слабкою стороною можна вважати: 

- відсутність штатної одиниці, відповідальної за виконання 

маркетингових функцій. 

6. Фінансовий аналіз 

 

Згідно із статутом та практикою діяльності основним    джерелом 

фінансування Ізюмського професійного ліцею є кошти Харківського обласного 

бюджету України. 

Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент науки і 

освіти Харківської обласної Державної адміністрації, який затверджує 

кошторис ліцею та виконує внутрішній контроль за його витратами. 

Складання кошторису видатків та обґрунтованість їх потреб проводиться 

згідно розрахунків.  

Навчання учнів здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

Фінансування професійної підготовки робітників, соціальний захист 

учнів, слухачів та педагогічних працівників  здійснюється на нормативній 

основі за рахунок бюджетних  коштів  і додаткових джерел фінансування.  

Ліцей є неприбутковою організацією. 

Обсяги бюджетного фінансування ліцею відповідають затвердженим 

лімітам. 

Ліцей використовує доходи, отримані від оренди виробничих площ 

приміщень, обладнання, що не використовується в навчальному процесі; 

доходи, отримані від виробничої практики учнів; надання різних послуг; 

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій, окремих громад та батьків учнів (спеціальний фонд 

бюджету). 

Фінансова звітність здійснюється на підставі кошторису, 

затвердженого Департаментом науки і освіти Харківської обласної 

Державної адміністрації. Витрати розписані згідно діючих КЕКВ, 

фінансування здійснюється відповідно до заявок в межах виділених лімітів. 

В структурі розподілу річного бюджету на 2010-2012 роки найбільшу 

питому вагу займають заробітна плата працівників ліцею з нарахуваннями на 
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заробітну плату, виплата стипендії учням ліцею, видатки на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв. Видатки на утримання та придбання 

предметів і матеріалів займає менше 3%. Видатки на придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування та капітальний ремонт відсутні. 

 

Доходи бюджету за 2010-2012 роки 

 

№ Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 Загальний фонд 7017183 7459361 8277570 

2 Спеціальний фонд - - - 

3 Послуги, що надаються ліцеєм 43050 43781 40346 

4 Благодійні внески 110259 285130 58296 

5 На виконання окремих доручень 2217 6540 14126 

 

Видатки бюджету за 2010-2012 роки 

 

№ Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

1 Оплата праці 2833193 2894082 3746352 

2 Нарахування 984492 1070752 1333369 

3 Придбання матеріалів 187458 344634 112171 

4 Медикаменти 3227 4000 2442 

5 Продукти харчування 292162 403314 192002 

6 М’який інвентар 12417 14571 5288 

7 Оплата транспортних послуг та 

утримання транспортних засобів 

1098 5604 13930 

8 Поточний ремонт 239994 296342 160000 

9 Послуги зв’язку 7070 6370 1008 

10 Оплата інших послуг 30722 114024 48059 

11 Видатки на відрядження 5969 6209 9331 

12 Оплата комунальних послуг 5563208 541367 853549 

13 Поточні трансферти населення 1944033 1949119 1905495 

14 Придбання обладнання 11878 132816 - 

Всього видатків 7159822 7783204 8382996 

 

Ізюмський професійний ліцей отримує кошти від додаткової 

(господарської) діяльності, від плати за послуги, що надаються бюджетним 

установам згідно з їх основною діяльністю, за оренду майна,  благодійних 

внесків та дарунків. 
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Структура надходжень і видатків спеціального фонду   

за 2010-2012 рр. 

 

Назва статті Обсяг статті (грн.) 

2010 2011 2012 

1 2 3 4 

Доходи    

Від надання послуг  37567 31558 30341 

від оренди майна 5280 12223 10005 

благодійні внески та дарунки 112473 291670 72422 

Всього 155320 335451 112768 

Видатки    

Придбання предметів, матеріалів, 

інвентарю 

77798 103804 51618 

Придбання медикаментів 800 1000 - 

Оплата послуг (крім комунальних) 5979 58079 6850 

Продукти харчування 26718 9273 13378 

Оплата телекомунікаційний послуг 450 - 642 

Оплата видатків на утримання 

обов’язкових платежів до бюджету  

460 249 625 

Видатки на відрядження 327 - 3087 

Оплата комунальних послуг 5125 2484 6934 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

11878 132816 - 

Заробітна плата 9607 11840 16355 

Нарахування на заробітну плату 3497 4298 5937 

Всього 142639 323843 105426 

 

План надходжень і видатків  

Ізюмського професійного ліцею   

на 2013-2015 рр. 

 

Показники Обсяг статті 

2013 2014 2015 

Доходи 8274598 10398194 10477403 

Видатки :    

Оплата праці 3755930 4737836 4941563 

Нарахування за заробітну плату 1363402 1719834 1793786 

Придбання предметів, матеріалів, 

інвентарю 

155629 116536 121547 

Компенсація дітям – сиротам на 

придбання одягу і взуття, м’який інвентар 

7308 7673 8003 
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На харчування  210186 220695 230185 

Придбання медикаментів та 

перев'язувальних матеріалів 

4012 8413 8775 

Видатки на відрядження 13619 14300 14915 

Оплата послуг (крім комунальних) 

(поточний ремонт, послуги зв‘язку та інші) 

53635 

 

265769 277198 

Оплата телекомунікаційних послуг 1660 1743 1818 

Оплата комунальних послуг 769324 837790 873814 

Стипендія учням 1866796 2037769 2125393 

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесених до 

заходів розвитку 

12800 13440 14018 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового призначення 

- - - 

Капітальний ремонт - - - 

Оплата інших послуг 2533 2659 2774 

Поточні трансферти населенню 57764 60991 63614 

Всього видатків 8274598 10398194 10477403 

 

Сильними сторонами фінансування ліцею є: 

 Стабільність фінансування. 

 Вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць. 

 Формування кошторису за принципом «знизу вгору». 

Слабкі сторони: 

 Складна система тендерних закупівель. 

 Недостатнє фінансування на капітальні видатки та закупку 

нового обладнання. 
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3. Аналіз сильних і слабких сторін, можливостей та загроз 

(SWOT-аналіз) 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

- прийом на навчання без вступних 

іспитів; 

- безкоштовне навчання; 

- наявність необхідної матеріально–

технічної бази; 

- в ліцеї проводиться  навчання з 

інтегрованих професій; 

- тісна взаємодія між теоретичним 

та практичним навчанням; 

- працевлаштування на базові 

підприємства; 

- наявність висококваліфікованих 

викладачів та майстрів виробничого 

навчання; 

- можливість випускників вступити 

на пільгових засадах до ВНЗ за 

відповідною фаховою 

спрямованістю; 

- виплата стипендії; 

- виплата матеріальної допомоги 

відповідно до чинного 

законодавства; 

- залучення базових підприємств до 

проходження практики та 

працевлаштування учнів; 

- наявність методичних комісій за 

професіями; 

- чіткий розподіл функціональних 

обов’язків між членами колективу; 

- безкоштовні заняття в гуртках 

художньої самодіяльності, технічної 

творчості та спортивних секціях; 

- преміювання за високі показники у 

навчанні та активну участь 

суспільному житті ліцею; 

- можливість отримувати заробітну 

плату під час проходження 

виробничого навчання та виробничої 

практики на підприємствах; 

- нестача сучасного обладнання; 

- відсутність комп’ютерної техніки 

та мережі Інтернет в усіх навчальних 

кабінетах та майстернях ліцею; 

- відсутність гуртожитку в ліцеї; 

- низька оплата праці, через яку 

проблематично залучити 

висококваліфікованих педагогічних 

працівників; 

- недостатнє фінансування на 

капітальні видатки та закупку 

нового обладнання; 

- недостатнє забезпечення якісною 

літературою з предметів 

загальноосвітніх та спеціальних 

дисциплін з деяких професій; 

- рівень кваліфікації випускників не 

завжди відповідає вимогам 

роботодавців; 

- відсутність якісної платної 

виробничої практики у зв’язку з 

скрутним фінансовим становищем 

на підприємствах; 

- відсутність стабільного 

стажування майстрів в/н та 

викладачів спецдисциплін на діючих 

підприємствах, де застосовуються 

сучасне обладнання та технології 

виробництва; 

- спортивна зала потребує 

систематичного  оновлення та 

поповнення спортивного інвентарю; 

-  необхідність покращення 

технічного оснащення електрозва-

рювальної  майстерні; 

- незацікавленість роботодавців 

вкладати кошти в оновлення 

навчально– матеріальної бази ліцею 

та матеріально забезпечувати учнів 
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- розташування поблизу зупинки 

міського транспорту. 

під час виробничої практики; 

- можливість змінювати навчальні 

плани та програми лише в межах 

20%. 

Можливості Загрози 

- матеріально-технічна база ліцею 

дозволяє збільшити контингент 

учнів; 

- залучення позабюджетних коштів; 

- використання новітніх технологій; 

- підвищення рівня кваліфікації 

педагогічних працівників; 

- формування державного 

замовлення способом укладання угод 

з замовниками; 

- укладання багатосторонніх угод з 

метою забезпечення випускників 

першим робочим місцем; 

- сприяння позитивному іміджу 

ліцею на освітянському просторі 

міста та району; 

- розширення співпраці з 

роботодавцями для забезпечення 

координаційної функції щодо 

поліпшення навчально-виробничого 

процесу. 

- низький рівень народжуваності; 

- низька популярність робітничих 

професій; 

- невідповідність кваліфікаційних 

характеристик потребам сучасного 

ринку праці; 

- нестабільна політична ситуація в 

країні; 

- економічна криза; 

- загальне падіння моральних 

цінностей у суспільстві та серед 

молоді, що погіршує якість 

підготовки учнів. 

- складна система тендерних 

закупівель; 

- відставання  навчально-

матеріальної бази від потреб ринку 

праці, що відображається на  

компетентності та мобільності 

випускників; 

- недостатність людських ресурсів 

в регіоні; 

- високий рівень трудової міграції 

населення; 

- занепад промисловості регіону 

(зменшується потреба в робітничих 

кадрах різних професій); 

-  ускладнення демографічної 

ситуації, а саме зменшення кількості 

учнів. 
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4. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ 

 

Розв’язання основних проблем розвитку ліцею  на сучасному етапі  

спрямоване на забезпечення регіональних ринків праці в робочій силі з 

відповідних професій та кваліфікації. З цієї точки зору основним змістом 

діяльності ліцею є освітня діяльність, а її головним критерієм – якість і 

ефективність підготовки майбутніх робітників. 

Педагогічний колектив Ізюмського професійного ліцею буде 

продовжувати  спрямувати свою діяльність на оновлення змісту професійно-

технічної освіти через впровадження Державних стандартів ПТО,  

підвищення якості рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-

матеріальної бази, забезпечення функціонування навчального закладу 

шляхом залучення позабюджетних коштів, впровадження в навчальний 

процес інформаційних технологій навчання  та впровадження елементів 

самоврядування, залучати кошти міжнародних фондів та організацій шляхом 

проектної діяльності для зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази 

ліцею.  

Зміст освіти в ліцеї оновлюється цілісно з урахуванням таких 

пріоритетів: 

 

Пріоритетні напрями  Пріоритетні цілі 

1. Людські ресурси 1.1. Здійснити неперервну освіту педагогічних 

працівників і між атестаційний період. 

1.2. Забезпечити виконання Державної цільової 

програми впровадження у навчально-виховний 

процес ліцею інформаційно-комунікаційних 

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року. 

2. Адміністративно-

інформаційна система 

2.1. Створити єдину комп’ютерну  загальноліцейну 

мережу. 

2.2. Постійне оновлювати веб-сайт ліцею. 

2.3. В методичному кабінеті сформувати банк даних 

інноваційно-педагогічного та виробничого досвіду. 

3. Навчальні плани 3.1.Провести атестаційну експертизу навчального 

закладу. 

3.2.Продовжити термін дії ліцензії  серії АГ 

№582992, виданої Державою акредитаційною 

комісією 14.02.2012 р. (протокол №92 ДАК  від 

26.01.2012 р., наказ МОН,молоді та спорту України 

02.02.2012р. №265-Л). 

3.3.Скорегувати робочі навчальні плани та внести 

зміни до робочих навчальних програм, враховуючи 

регіональний компонент. 
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4. Викладання 4.1. Продовжити роботу над вдосконаленням 

використання ІКТ у навчально-виховному процесі. 

4.2.Створити комплексно-методичне забезпечення 

предметів у програмі PowerPoint. 

4.3. Розробити та впровадити у систему викладання 

методичні посібники та електронні підручники з 

окремих предметів професійно-теоретичної 

підготовки. 

4.4. Впровадження інноваційних методів, форм 

навчання і виховання учнівської молоді на основі 

використання сучасних прогресивних інформаційно-

комп’ютерних технологій, що дасть можливість для 

підвищення рівня навчальних та виробничих 

досягнень учнів. 

5. Матеріально-

технічна база ліцею 

5.1. Забезпечити технічне оснащення 

електрозварювальної та газозварювальної 

майстерень. 

5.2. Забезпечити актову залу  театральною 

(сценічною) завісою. 

5.3. Привести у  відповідність  до рівня сучасних 

вимог матеріально - технічне оснащення  кабінетів 

«Хімія», «Українська мова та література», «Фізика»: 

обладнати комп’ютерною технікою, сучасними 

наочними посібниками , матеріалами та інше. 

5.4. Провести дообладнання кабінету «Будови, 

експлуатації та ремонту електроустаткування. 

Електротехніка»: забезпечити комп’ютерною 

технікою, сучасними наочними посібниками та 

необхідними матеріалами. 

5.5. Продовжувати  дообладнання кабінету 

«Спецтехнології будівельних робіт»:  забезпечити 

сучасними наочними посібниками та необхідними 

матеріалами. 

 5.6.Продовжити роботу щодо вдосконалення та 

оновлення електронного банку даних бібліотечного 

обслуговування. 

 5.7.Забезпечити модернізацію та поповнення 

устаткування у виробничих майстернях. 

6. Зайнятість 

випускників. 

6.1.Забезпечити на 100% виконання обсягів 

державного замовлення  на підготовку робітничих 

кадрів . 

6.2.Забезпечувати учнів інформацією щодо 

працевлаштування, надавати  допомогу у 
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налагодженні  контактів з роботодавцями. 

6.3. Укласти з підприємствами – замовниками 

багатосторонні  угоди щодо працевлаштування 

випускників. 

6.4. Сприяти укладанню з підприємствами – 

замовниками багатосторонніх  угод щодо 

працевлаштування випускників. 

7. Соціальна і 

гендерна рівність 

7.1.Забезпечити рівні можливості для учнів різних 

соціальних та гендерних груп. 

8. Позабюджетні 

надходження 

8.1.1. Доходи від виробничої практики. 

8.1.2. Спонсорська допомога. 

9. Енергозбереження 9.1. Професійно-технічна підготовка слухачів з 

енергозберігаючої професії: «Монтажник систем 

утеплення будівель». 

9.2. Зменшення бюджетних видатків за спожиті 

енерготеплоносії. 

10.Партнерські 

відносини 

10.1. Розвиток партнерських відносин з 

підприємствами району. 

10.2. Соціальне партнерство з міськрайцентром 

зайнятості населення. 

10.3. Розвиток партнерських відносин з соціальними 

та громадськими організаціями  

10.4. Розширення зв’язків з місцевими органами 

самоврядування. 

10.5.Розвиток громадських ініціатив та 

волонтерства. 

11.Міжнародна 

проектна діяльність 

11.1. Продовжувати участь у міжнародної проектної 

діяльності з метою залучення додаткових коштів для 

зміцнення матеріально-технічної бази ліцею. 

 11.2.Розвивати партнерські зв’язки з компанією WSB 

Neue Energien Holding GmbH та   ТОВ «ВСБ Зелена 

Енергія» – розробником проектів  у сфері 

поновлюваної енергетики. 
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V. ПЛАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

 

Пріоритетний напрямок 1 :    ЛЮДСЬКІ  РЕСУРСИ  

№ 

з/п 

Ціль Завдання / проекти Термін Бюджет, 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.1. Здійснити 

неперервну освіту 

педагогічних 

працівників і між 

атестаційний період. 

1.1.1.Визначити склад 

викладачів та майстрів в/н 

на проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

та стажування на 

виробництві. 

Серпень 

2013 

- - Заст. директора 

з НР  

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина 

А.М. 

 

 

1.1.2. Розробити програми 

стажування з кожної 

професії. 

 

Вересень 

2013 

У межах 

операцій 

них витрат 

- Заст. 

Директора з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

1.1.3.Укласти  договори   з 

підприємствами та 

установами про 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації 

та стажування на 

виробництві. 

 

 

 

Серпень 

2013-2015 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Директор 

Колесник Л.В. 
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1.1.4.Здійснюти оплату за 

послуги з проходження 

курсів та стажування 

педпрацівників. 

Згідно 

угоди 

Відповідно  

кошторису 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Головний 

бухгалтер  

Єхало І.М. 

 

1.2. Забезпечити 

виконання 

Державної цільової 

програми 

впровадження у 

навчально-виховний 

процес ліцею 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій «Сто 

відсотків» на період 

до 2015 року. 

1.2.1. Провести 

комп’ютерне тестування 

педагогічних працівників 

ліцею «Визначення рівня 

володіння 

інформаційними 

технологіями». 

Вересень 

2013 

- - Заст. директора 

з НР  

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина 

А.М. 

 

1.2.2. За результатами 

проведеного тестування 

визначити склад  

педагогічних працівників 

на проходження курсів 

підвищення комп’ютерної 

грамотності. 

Вересень 

2013 

- - Заст. директора 

з НР  

Чупова В.В., 

методист  

Жерліцина 

А.М. 
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  1.2.3. Організувати 

проведення занять курсів 

підвищення комп’ютерної 

грамотності педагогічних 

працівників ліцею 

(початковий рівень 

володіння 

комп`ютерними 

програмами MSWord, 

MSPowerPoint, Інтернет, 

електронна пошта, Exsel) . 

Один раз 

на 

тиждень 

протягом 

2013-2014 

навчально 

го року  

У межах 

операцій 

них витрат 

 

 

- Викладачі  

Гудков Б.В., 

Жерліцина Т.В. 
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Пріоритетний напрямок 2 : АДМІНІСТРАТИВНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 
 

2.1. Створення єдиної 

комп’ютерної 

загальноліцейної 

мережі. 

2.1.1. Розробити проектну 

схему єдиної комп’ютерної 

мережі ліцею. 

Листопад 

2013  

- - Інженер-електронник Відміт

ка 

про 

вико-

нання 
2.1.2. Закупити необхідне 

обладнання. 

Квітень 

2014  

У межах 

операцій 

них витрат 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Головний бухгалтер  

Єхало І.М., заст. дир. з 

НВР Соловей О.В. 

2.2. Постійне 

оновлення веб-

сайту ліцею. 

2.2.1. Здійснювати постійне  

відвідування порталу 

Департаменту ПТО  МОН  

України. 

Постійно - - Відповідальний за сайт –  

Жерліцина Т.В. 

 

2.2.2. Здійснювати постійне 

відвідування порталу 

Департаменту науки і освіти 

ХОДА. 

Постійно - - Відповідальний за сайт –   

2.2.3. Здійснювати 

оновлення  веб - сайту та 

його  просування в мережі. 

Постійно - - Жерліцина Т.В.  
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2.3. В методичному 

кабінеті 

сформувати банк 

даних 

інноваційно-

педагогічного та 

виробничого 

досвіду. 

2.3.1. Зібрати і 

систематизувати методичні 

матеріали, внести їх в 

комп’ютерну базу даних. 

Протягом  

2013 року 

- - Методист  

Жерліцина А.М., 

голови 

методичних 

комісії 
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Пріоритетний напрямок 3:   НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
 

№ 

п/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідаль 

ний 

Відміт 

ка 

про 

виконан

ня 

3.1. Провести атестаційну 

експертизу 

навчального закладу. 

3.1.1. Організувати 

підготовку та 

комплектацію  архівної 

справи щодо атестації . 

Серпень 

2013. 

- - Заступник 

директора з 

НВР  

Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 

 

3.1.2.Здійснити 

розрахунки на 

проведення атестації. 

Вересень 

2013 

 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

 

Гол. бухгалтер  

Єхало І.М. 
 

3.2.3.Оплатити витрати 

для отримання свідоцтва 

про атестацію. 

Січень 

2015 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 

 

3.2.4.Оплатити  ліцензію. Жовтень 

2013 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

 

Гол.бухгалтер 

Єхало І.М. 
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3.2. Продовжити 

термін дії ліцензії 

серії АГ №582992, 

виданої Державою 

акредитаційною 

комісією 14.02.2012 р. 

(протокол №92 ДАК  

від 26.01.2012 р., наказ 

МОН,молоді та спорту 

України 02.02.2012р.  

№265-Л). 

3.2.1.Визначити 

виконавців підготовки 

пакетів документації для 

продовження терміну дії 

ліцензії. 

Жовтень 

2013 

- - Заступник 

директора 

з НВР  

Соловей О.В. 

 

3.2.2.Організувати 

підготовку та комплекта- 

цію  ліцензійних 

матеріалів . 

Жовтень 

2013 

- - Призначені 

виконавці 

 

3.2.3.Підготувати та 

подати заяву до 

Департаменту науки і 

освіти Харківської 

облдержадміністрації на 

продовження терміну дії 

ліцензії. 

Листопад 

2013 

- - Заст. директора 

з НВР  

Соловей  О.В. 

 

3.2.4.Оплатити 

витрати на 

проведення 

ліцензування. 

Грудень 

2013 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 

 

3.2.5.Оплатити 

ліцензію 

Лютий 

2014 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Гол. Бухгалтер 

Єхало І.М. 
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3.3. Скорегувати робочі 

навчальні плани та 

внести зміни до 

робочих навчальних 

програм, враховуючи 

регіональний 

компонент. 

3.3.1. Проводити 

корегування робочих 

навчальних планів та 

внести зміни до робочих 

навчальних програм, 

враховуючи 

регіональний компонент. 

2013-2015 - - Заст. 

Директора 

з НВР  

Соловей О.В., 

старший 

майстер 

Філатов О.Ф., 

методист 

Жерліцина 

А.М. 
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Пріоритетний напрямок 4 :     ВИКЛАДАННЯ 
 

№ Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідаль 

ний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

4.1. Продовжити роботу 

над вдосконаленням 

використання ІКТ у 

навчально-виховному 

процесі. 

4.1.1. Підключити до 

Інтернету комп’ютер в 

читальній залі ліцею. 

Жовтень 

2013р. 

3000 Спецфонд,  

спонсорські 

надходження 

Завідувач 

бібліотеки 

Якімова В.О. 

 

4.1.2.Вдосконалити 

інструкції з 

використання ІКТ у 

навчально-виховному 

процесі. 

Листопад 

2013. 

- - Методист 

Жерліцина А.М. 

 

4.1.3. Провести навчання 

педагогічних 

працівників з 

використання 

мультимедійних 

технологій під час 

навчального процесу. 

Вересень- 

жовтень 

2013 

- - Методист 

Жерліцина А.М., 

викладачі  

Гудков Б.В., 

Жерліцина Т.В. 

 

4.1.4. Продовжити 

роботу над 

вдосконаленням 

навчальних матеріалів із 

предметів, які б 

передбачали 

застосування 

мультимедійних 

технологій. 

Протягом 

2013-2015 

- - Заст. директора 

з НВР     

Соловей О.В., 

педпрцівники, 

голови 

методичних 

комісії 
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4.2. Створити 

комплексно-

методичне 

забезпечення 

предметів у програмі 

PowerPoint. 

4.2.1.Розробити 

інструкції щодо 

можливостей 

використання програми 

PowerPoint у навально-

виховному процесі. 

Листопад 

2013 

- - Методист 

Жерліцина А.М., 

голови 

методичних 

комісій 

 

4.2.2.Провести ряд 

додаткових 

навчань для  викладачів, 

майстрів виробничого 

навчання щодо роботи в 

програмі PowerPoint. 

Грудень 

2013, 

Січень 

2014 

- - Методист 

Жерліцина А.М. 
 

4.2.3.Розробити 

алгоритм створення КМЗ 

предметів в програмі 

PowerPoint. 

Листопад  

2013 

- - Методист 

Жерліцина А.М. 
 

4.2.4. Створити КМЗ 

предметів в програмі 

PowerPoint. 

2013-

2014р. 

- - Педагогічні 

працівники 
 

4.3. Розробити та 

впровадити у систему 

викладання методичні 

посібники та 

електронні 

підручники з окремих 

4.3.1. Створити робочу 

групу щодо аналізу 

існуючих навчальних 

матеріалів з предметів 

загальноосвітньої та  

професійно-теоретичної 

підготовки. 

Жовтень 

2013 

- - Заст. директора 

з НВР 

СоловейО.В., 

з НР  

Чупова В.В. 
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предметів 

загальноосвітньої та 

професійно-

теоретичної 

підготовки. 

4.3.2. Розробити 

методичні посібники та 

електронні підручники з 

окремих предметів 

загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

Протягом 

2013-2015 

- - Творча група 

педагогічних 

працівників 

 

4.3.3. Визначити коло 

повноважень робочої 

групи, терміни та етапи 

розробки методичних 

посібників; електронних 

підручників. 

Жовтень 

2013р. 

- - Заст. директора 

з НВР   

Соловей О.В., 

методист 

Жерліцина А.М., 

голови 

методичних 

комісії 

 

4.3.4. Обговорити 

створені  проекти.           

Згідно 

графіку 

- - Творча група, 

голови 

методичних 

комісії 

 

3.3.5. Провести 

презентацію методичних 

посібників, електронних 

підручників. 

Згідно 

графіку до 

грудня 

2014 

- - Методист 

Жерліцина А.М., 

голови 

методичних 

комісії 
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4.3.6. Впровадити у 

систему викладання 

методичні посібники та 

електронні підручники з 

окремих предметів. 

Протягом 

2013-2015 

- - Педагогічні 

працівники 
 

4.4. Впровадження 

інноваційних методів, 

форм навчання і 

виховання учнівської 

молоді на основі 

використання 

сучасних 

прогресивних 

інформаційно-

комп’ютерних 

технологій, що дасть 

можливість для 

підвищення рівня 

навчальних та 

виробничих досягнень 

учнів. 

4.4.1. Вивчати передовий 

педагогічний досвід . 

Протягом  

2013-2015  

- - Методист 

Жерліцина А.М. 

 

4.4.2. Провести семінар 

для педагогічних 

працівників з обміну 

досвідом на тему: 

«Використання 

інтерактивних методів 

навчання». 

Січень  

2014  

- - Методист 

Жерліцина А.М. 

 

4.4.3. Розробити та 

провести відкриті  уроки 

та позаурочні заходи з 

елементами 

інноваційних технологій. 

Протягом  

2013-2015 

 

- - Педагогічні 

працівники 
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Пріоритетний напрямок 5 :     МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА БАЗА 
 

№ 

з/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконан 

ня 

5.1. Забезпечити технічне 

оснащення 

електрозварювальної 

та газозварювальної 

майстерень. 

5.1.1.Скласти перелік 

необхідних ремонтних 

робіт, обладнання, 

графік їх проведення.  

 

До 

01.09.2013 

- - Заст. директора 

з НВР  

Соловей О.В., 

ст. майстер 

Філатов О.Ф., 

завгосп. 

Нікіфоров В.Я. 

 

5.1.2. Підготувати 

калькуляції для 

технічного оснащення 

майстерень. 

До 

01.09.2013 

- - Гол. бухгалтер 

Єхало І.М., 

економіст  

Горбаньова 

В.В. 

 

5.1.3.Укласти угоди  

щодо виконання робіт . 

До 

05.09.2013 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

5.1.4. Провести 

розрахунки  за виконану 

роботу. 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 
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5.2. Забезпечити актову 

залу театральною 

(сценічною) завісою. 

5.2.1.Укласти угоду 

щодо виконання робіт . 

Листопад 

2013 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

 5.2.2. Оплатити витрати 

за виконану роботу. 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 

 

5.3. 

 

 

Привести у  

відповідність  до рівня 

сучасних вимог 

матеріально - технічне 

оснащення  кабінетів 

«Хімія», 

«Українська мова та 

література», «Фізика» 

: обладнати 

комп’ютерною 

технікою, сучасними 

наочними 

посібниками , 

матеріалами та інше. 

 

 

 

5.3.1. Скласти план та 

графік проведення 

дооснащення та 

придбання необхідної 

комп’ютерної техніки, 

наочних посібників та 

матеріалів. 

Вересень 

2013 

- - Заст. директора 

з  НР  

Чупова В.В., 

викладачі, 

завгосп. 

Нікіфоров В.Я. 

 

5.3.2.Укласти угоду 

щодо виконання робіт . 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

5.3.3.Провести 

дооснащення вказаних 

кабінетів. 

 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 
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5.3.4. Оплатити витрати 

за виконану роботу. 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 

 

5.3.5. Придбати для 

кабінетів комп’ютерну 

техніку, сучасні наочні 

посібники та матеріали. 

 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 

 

5.4. 

 

Провести 

дообладнання 

кабінету «Будови, 

експлуатації та 

ремонту 

електроустаткування. 

Електротехніка» : 

обладнати 

комп’ютерною 

технікою, сучасними 

наочними 

посібниками та 

необхідними 

матеріалами. 

5.4.1. Скласти план та 

графік дообладнання 

кабінету та придбання 

необхідної комп’ютерної 

техніки, наочних 

посібників та 

матеріалів.. 

Жовтень 

2013 

- - Заст. директора 

з  НР  

Чупова В.В., 

викладачі, 

завгосп. 

Нікіфоров В.Я. 

 

5.4.2.Укласти угоду 

щодо виконання робіт . 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

5.4.3.Провести 

дообладнання кабінету. 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 

 

5.4.4. Оплатити витрати 

за виконану роботу. 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 
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5.4.5. Придбати для 

кабінету комп’ютерну 

техніку, сучасні наочні 

посібники та матеріали. 

 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 

 

5.5.  Провести 

дообладнання 

кабінету 

«Спецтехнології 

будівельних робіт» : 

забезпечити 

сучасними наочними 

посібниками та 

необхідними 

матеріалами. 

5.4.1. Скласти план та 

графік дообладнання 

кабінету та придбання 

необхідних наочних 

посібників та матеріалів. 

Жовтень 

2013 

- - Заст. директора 

з  НВР  

Соловей О.В., 

викладач, 

завгосп. 

Нікіфоров В.Я. 

 

5.4.2.Укласти угоду 

щодо виконання робіт . 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Директор  

Колесник Л.В. 

 

5.4.3.Провести 

дообладнання кабінету. 

Згідно 

графіку 

У межах, 

передбаче 

них 

коштори 

сом 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 

 

5.4.4. Оплатити витрати 

за виконану роботу. 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 
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5.4.5. Придбати для 

кабінету сучасні наочні 

посібники та матеріали. 

 

Згідно з 

угодою 

- Спеціальний 

фонд 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

технік з 

експлуатації 

приміщень 

Павлова Н.В. 

 

5.6. Продовжити роботу 

щодо вдосконалення 

та оновлення 

електронного банку 

даних бібліотечного 

обслуговування. 

5.6.1. 

Оновлення бази 

електронного банку 

даних 

2013-2014 - - Бібліотекарі 

Якімова В.О., 

Бондаренко І.І. 

 

5.7. Модернізація та 

поповнення 

устаткування у 

виробничих 

майстернях. 

Скласти перелік 

необхідних 

інструментів та 

матеріалів для 

забезпечення 

проведення уроків 

виробничого навчання з 

усіх професій. 

 

 

До 1 липня  

кожного 

року 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Позабюджетні 

кошти 

Старший 

Майстер 

Філатов О.Ф. 

 

 

 

  5.7.1. Придбати новий 

інструмент для 

виробничого навчання 

учнів . 

 

2013-2015 5000 

 

Бюджет 

Позабюджетні 

кошти 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 
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  5.7.2. Оновити стенди в 

кабінеті токарної 

справи, 

автолабораторії, 

столярної майстерні. 

2013-2014 3000 Бюджет 

Позабюджетні 

кошти 

Завгосп. 

Нікіфоров В.Я., 

гол. бухгалтер 

Єхало І.М. 
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Пріоритетний напрямок 6: ЗАЙНЯТІСТЬ ВИПУСКНИКІВ 

 

№ 

з/п 
Цілі Завдання / проекти Термін 

Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

6.1. Сприяння 

укладанню з 

підприємствами 

– замовниками 

багатосторонніх  

угод щодо 

працевлаштуван

ня випускників. 

6.1.1.Забезпечити на 100% 

виконання обсягів державного 

замовлення  на підготовку 

робітничих кадрів . 

Щорічно  - - Директор  

Колесник Л.В. 

 

6.1.2.Забезпечувати учнів 

інформацією щодо 

працевлаштування, надавати  

допомогу у налагодженні  

контактів з роботодавцями. 

Постійно - - Заст. директора з 

НВР  

Соловей О.В. 

 

6.1. 3. Укласти двосторонні     угоди     

щодо надання освітніх послуг з 

підприємствами-замовниками 

кадрів. 

2013-2015 - - Директор  

Колесник Л.В. 

 

  6.1.4. Укласти з підприємствами – 

замовниками багатосторонні  

угоди щодо працевлаштування 

випускників. 

2013-2015 - - Директор  

Колесник Л.В. 
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Пріоритетний напрямок 7: СОЦІАЛЬНА І ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ 
 

№ 

з/п 
Цілі Завдання / проекти Термін 

Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

7. 1. Забезпечити 

рівні 

можливості 

для слухачів 

різних 

соціальних та 

гендерних 

груп. 

7.1.1. Забезпечити надання 

відповідних послуг для учнів зі 

спеціальними потребами: допомога 

учням у формуванні їх 

індивідуальних  навчальних планів, 

оцінюванні поточних результатів, 

корегуванні навчальних планів. 

Постійно - - Заст. директора з 

НВР 

Соловей О.В. 

 

7.1.2. Забезпечити 

конфіденційність щодо особистої 

інформації про учнів. 

Постійно - - Соціально-

психологічна 

служба 

 

7.1.3.Забезпечити умови для 

рівного доступу учнів до всіх      

ресурсів ліцею: як для навчання 

(класних кімнат, бібліотек, 

майстерень тощо), так і для 

спілкування, медичної допомоги. 

Постійно - - Директор  

Колесник Л.В. 
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  7.1.4.Створення соціально – 
педагогічних умов, сприятливих 

для позитивних змін у знаннях, 
уміннях, навичках і вчинках, у 
ставленні учнів до здорового 
способу життя. 

Постійно - - Соціально-

психологічна 

служба 

 

  7.1.5.Створення організаційних 
умов для активної просвітницької 
діяльності щодо здорового 
способу життя серед учнів через 
надання повноважень самим 
підліткам. 

Постійно - - Соціально-

психологічна 

служба 

 

  7.1.6.Виявлення у молодіжному 
середовищі позитивних лідерів, а 
також спонукання осіб з «групи 

ризику» до переорієнтації 
лідерських якостей з негативних 
на позитивні. 

Постійно - - Соціально-

психологічна 

служба 

 

  7.1.7.Сприяння розумінню 
проблем молоді суспільством, 

розширенню нормативно – 
правової бази захисту здоров’я. 

Постійно - - Соціально-

психологічна 

служба 
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Пріоритетний напрямок 8: ПОЗАБЮДЖЕТНІ НАДХОДЖЕННЯ 
 

№  

з/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

8.1 Доходи від 

виробничої 

практики 

 

8.1.1.  Збільшити кількість   
підприємств для проходження 
практики учнями ліцею з оплатою їх 
праці. 

2013-2015 10000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., 

старший майстер 

Філатов О.Ф. 

 

8.1.2. Збільшити обсяги послуг, що 

надаються населенню під час 

виробничого навчання  та виробничої 

практики. 

2013-2015 20000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., 

старший майстер 

Філатов О.Ф. 

 

 Спонсорська 

допомога 

8.1.3. Продовжувати надання освітніх 

послуг з професійно-технічного  

навчання слухачів з усіх ліцензованих 

професій відповідно до замовлення 

населення. 

2013-2015 20000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., 

старший майстер 

Філатов О.Ф. 

 

8.2. Спонсорські 

надходження 

8.2.1. Активізувати роботу 

батьківського комітету з питань 

спонсорської допомоги. 

З вересня 

2013 

10000 - Заст. директора з 

НВихР 

Машков О.М. 

 

  

 

8.2.2. Залучати до спонсорської 
допомоги роботодавців. 

2013-
2015 

25000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В. 
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Пріоритетний напрямок 9: ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

№  

з/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

9.1. Професійно-

технічна 

підготовка 

слухачів з 

енергозберіга

ючої професії: 

«Монтажник 

систем 

утеплення 

будівель». 

 

9.1.1. Продовжувати професійно-

технічну підготовку слухачів з 

енергозберігаючої професії: 

«Монтажник систем утеплення 

будівель». 

2013- 

2015  

 

- - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 

 

 

9.1.2. Сформувати  навчальні  

групи з курсової  та бюджетної 

підготовки. 

2013- 

2015  

 

20000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 

 

9.1.3. Проводити навчання для 

учнів ліцею та слухачів курсової 

підготовці енергозберігаючім 

технологіям в будівництві 

(вивчення технологій утеплення 

покрівель, підлог та інших 

конструкцій будівель). 

2013- 

2015  

 

- - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 
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9.1.4. Розробити та впровадити 

факультативний курс для груп 

будівельного профілю  

«Розумний дім» (використання 

автоматичних систем в будівлях 

– освітлення, опалення, системи 

безпеки та ін.). 

2013- 

2015  

 

- - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 

 

 

9.1.5.В навчальному процесі 

проводити  демонстрації 

можливостей використання 

сонячної енергетики за 

допомогою  придбаної у рамках 

проекту сонячної 

водонагрівальної системи як 

використання джерел 

альтернативної енергетики 

(енергія сонця, вітру та ін.). 

2013- 

2015  

 

- - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 

 

 

9.2. Зменшення 

бюджетних 

видатків за 

спожиті 

енерго-

теплоносії. 

9.2.1.Скласти план заходів щодо 

скорочення бюджетних видатків 

на оплату паливно-енергетичних 

ресурсів за рахунок 

упровадження заходів і 

технологій ефективного  їх 

використання. 

2013-

2015 

10000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 
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  9.2.2. Провести утеплення 
фасадів приміщень і споруд, 

заміну вхідних дверей та вікон на 
металопластикові. 

2013-

2015 

200000 - Заст. директора з НВР 

Соловей О.В., старший 

майстер 

Філатов О.Ф. 
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Пріоритетний напрямок 10: ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ 
 

№  

з/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

10.1 Розвиток партнерських 

відносин з організаціями, 

установами та 

підприємствами міста та 

району. 

10.1.1.Розширяти 

партнерські відносини з 

підприємствами району. 

Постійно - - Адміністрація   

10.2 Соціальне партнерство з 

міськрайцентром 

зайнятості населення. 

10.2.1. Розширяти соціальне 

партнерство з 

міськрайцентром зайнятості 

населення. 

Постійно - - Адміністрація   

10.3. Розвиток партнерських 

відносин з соціальними 

та громадськими 

організаціями 

10.3.1.Розширяти 

партнерські відносини з 

соціальними та 

громадськими 

організаціями. 

Постійно - - Адміністрація   

10.4. Розширення зв’язків з 

місцевими органами 

самоврядування. 

10.4.1. Розширяти зв’язки з 
місцевими органами 
самоврядування. 

Постійно - - Адміністрація   

10.5. Розвиток громадських 

ініціатив та 

волонтерства. 

Розвивати громадські 
ініціативи шляхом 
активізації Піклувальної 
Ради ліцею «Ментор» та 
Євроклубу «Мрія». 

Постійно - - Адміністрація , 

куратори 

Євроклубу 

«Мрія» 

 



 

 

Пріоритетний напрямок 11: МІЖНАРОДНА ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

№  

з/п 

Цілі Завдання / проекти Термін Бюджет 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

11.1. Продовжувати участь 

у міжнародної 

проектної діяльності 

з метою залучення 

додаткових коштів 

для зміцнення 

матеріально-

технічної бази ліцею. 

11.1.1. Спільно із 

Піклувальною Радою 

«Ментор» брати участь 

проектної діяльності. 

Постійно 10000 Позабюд 

жетні 

кошти 

Адміністрація, 

творча група 

 

11.2. Розвивати 

партнерські зв’язки з 

компанією WSB 

Neue Energien 

Holding GmbH та   

ТОВ «ВСБ Зелена 

Енергія» – 

розробником 

проектів  у сфері 

поновлюваної 

енергетики. 

11.2.1.Взяти участь у 

новому проекті компанії 

щодо установки 

ветрогенератора на даху 

ліцею. 

Постійно 10000 Позабюд 

жетні 

кошти 

Адміністрація, 

творча група  

 



 

Проектні показники основної діяльності 

Ізюмського професійного ліцею 

на 2013-2015 роки 

Показник 2012 

звіт  

(форма 

№ 3 – 

профтех  

зведена) 

2013 

Очікува

ні дані 

2014 

проект 

2015       

проект 
 

 

1 2 3 4 5  

Контингент учнів  середньорічний 

(чол.) 

 у тому числі: 

558 542 503 502  

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

472 467 439 436  

На базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

86 75 64 66  

 Загальні обсяги фінансування – всього 

(тис. грн.) 

     

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

7079,4 7089,1 9984,0 11300  

На базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

1267,0 1113,1 1221,8 3710  

На базі незавершеної базової 

середньої освіти 

0 0 0 0  

Орієнтовна середня вартість підготовки  

одного кваліфікованого робітника, грн. 

14958 15310 22278 29900,5  

у тому числі:       

На базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

13698 15743 22743 30313  

На базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

10522 12251 19090 29488  

За напрямами і видами господарської 

діяльності з професій:  

     

Загальних для всіх галузей економіки, 

всього (чол.) 

24 35 30 29  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

24 35 30 29  

загальні для професій 

електротехнічного виробництва, всього 

168 169 143 143  
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(чол.) 

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

166 169 143 143  

будівельних, монтажних і ремонтно-

будівельних робіт, всього (чол.) 

122 100 85 77  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

101 87 75 75  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

21 13 10 2  

деревообробного виробництва, всього 

(чол.) 

25 25 16 26  

у тому числі:      

На базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

25 25 16 26  

автомобільного транспорту, всього 

(чол.) 

92 89 88 88  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

92 89 88 88  

громадського харчування, всього (чол.)  127 124 141 141  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

89 87 103 103  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

38 37 38 38  

Прийом учнів, слухачів до професійно-

технічних навчальних закладів за 

напрямами і видами господарської 

діяльності з професій, всього. (чол.) 

205 182 210 182  

загальних для всіх галузей економіки, 

всього (чол.) 

0 0 30   

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

0 0 0   

загальні для професій 

електротехнічного виробництва, всього 

(чол.) 

52 52 52 52  

у тому числі:      
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на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

52 52 52 52  

будівельних, монтажних і ремонтно-

будівельних робіт, всього (чол.) 

51 26 51 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

26 26 26 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

25 0 25   

деревообробного виробництва, всього 

(чол.) 

25 26 0 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

0 0 0   

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

25 26 0 26  

автомобільного транспорту, всього 

(чол.) 

26 26 26 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

26 26 26 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

     

громадського харчування, всього (чол.)  51 52 51 52  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

26 26 26 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

25 26 25 26  

Випуск кваліфікованих робітників за 

напрямами і видами господарської 

діяльності з професій, всього. (чоловік) 

228 169 182 211  

загальних для всіх галузей економіки, 

всього (чол..) 

0 0 0 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

0 0 0 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

0 0 0   

загальні для професій 

електротехнічного виробництва, всього 

63 22 55 55  
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(чол.) 

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

41 22 55 55  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

22 0 0   

будівельних, монтажних і ремонтно-

будівельних робіт, всього (чол.) 

41 70 23 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

26 48 23 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

15 22 0   

деревообробного виробництва, всього 

(чол.) 

25 25 26 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

0 0 0   

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

25 25 26 26  

автомобільного транспорту, всього 

(чол.) 

26 26 27 26  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

26 26 27 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

0 0 0   

громадського харчування, всього (чол.)  73 26 51 52  

у тому числі:      

на базі  базової загальної середньої 

освіти (9кл.) 

51 0 27 26  

на базі повної загальної середньої  

освіти (11кл.) 

22 26 24 26  
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