
 

 

 

 

 

Звіт директора 

Зеленодольського 

професійного ліцею 

за підсумками роботи  за 2018/2019 

навчальний рік 
Основними пріоритетними напрямками  діяльності

 Зеленодольського професійного ліцею 

(надалі ЗПЛ) у 2018/2019 навчальному році були: 

 

- Виконання плану державного замовлення, випуску учнів та 

їх працевлаштування; 

 

- Налагодження більш тісної співпраці з підприємствами та 

організаціями – замовниками робітничих кадрів, з якими у 

ліцеї укладені прямі договори; 

 

- Збереження та відновлення матеріальної бази училища, 

створення усіх необхідних умов, які б відповідали існуючим 

вимогам в організації навчального процесу з учнями на 

належному рівні; 

 

- Широке використання та застосування в навчальному 

процесі сучасної техніки, інструментів, матеріалів, 

технологій, передового педагогічного досвіду в організації 

навчання з учнями; 

 



- Бережне, ефективне та раціональне використання коштів 

державного бюджету та спецфонду; дотримання фінансової 

дисципліни; 

 

- Значна увага приділялась роботі з кадрами, виховній роботі, 

організації позакласної роботи з учнями і таке інше. 

 

Що вдалось із запланованого і чого не вдалось виконати у 

2018/2019 навчальному році 
 

Розпочну з основних показників діяльності ПТНЗ (виконання 

плану прийому, випуску, працевлаштування). 

Усі ви знаєте, що у 2018 році ми виконали план прийому учнів на 

100% (або ми набрали 140 учнів, при плані набору 140). 

Контингент учнів: 

- на 01.09.2018 р. – 326 учнів; 

- на 01.01. 2019 р. –324 учнів; 

(втрата контингенту за 2018р – 11 осіб або 3%); 

 контингент на 01.07. 2019 (перехідний) – 211 учнів; 

план прийому на 2019 р. – 140 осіб; 

очікуваний контингент при виконанні плану прийому на 

01.09.2019 – 351 учень. 

Виконання Плану випуску у цьому році становить 105 учнів. 

В 2019 році працевлаштування склало 99 %. Думаю, що в 2020 

році цей показник буде на такому ж рівні. 

Зараз ми вже розпочали роботу по виконанню плану 

регіонального замовлення, або плану прийому учнів на навчання на 

2019-2020 навчальний рік станом на 1 вересня 2019 року подало 

документів на зарахування до ліцею  _130__ осіб, що складає _92,9__% 

від плану регіонального замовлення. 

Ви пам’ятаєте, що у 2018 році план прийому ми виконали на 

100%. Коли я порівняла цифру поданих документів на цю дату у 2018 

році, то вона більша на 12 осіб. Про що це свідчить? 

Хочу, щоб ви зрозуміли, що затрати бюджетного фінансування на 

навчання одного учня за рік при збільшенні контингенту зменшується, 

а при зменшені контингенту – фантастично зростає. При контингенті 

324 учнів – по нашому ліцею вартість навчання одного учня на рік 

складає біля  24 701 тис. грн, а при контингенті 351 -  25 тис грн.Добре 

задумайтесь над цією цифрою. 



Виконання плану випуску 
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На цих діаграмах показники плану виконання регіонального замовлення за 

останні три роки.          екран 

 
 

План регіонального замовлення на 2019 рік – 140 осіб. 
       екран 

 

На 2020 рік заплановано випустити– 135 осіб. 
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Підготовка робітничих кадрів для галузей економіки у 2019-

2020 навчальному році ( у відсотках від загальної кількості учнів, 

які навчаються) 

  

№з\п Галузь економіки 
Відсоток від загальної кількості  

контингенту 

1 
Професії електротехнічного 

напрямку 

138 осіб (40%) 

2 Професії будівельної галузі 137 осіб(39%) 

3 
Професії громадського 

харчування 

76 осіб (21%) 

 

Основними замовниками робітничих кадрів є такі 

підприємства, як:  

 ДТЕК Криворізька ТЕС 

 ТОВ ІНТЕРЕНЕРГОСЕРВІС 

 КП «Зеленодольськимй міський водоканал» 

 ТОВ НВФ «Лугстройэксперт» 

 Зеленодольська міська рада 

 ФОП Сова С.М. 

 Ф/Г «Дніпро» 

 ТОВ «Зеленодольський хлібопродукт» 

         

Працевлаштування випускників 
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Надходження, касові видатки загального фонду 

 
№ 

п 

Показники Період 

2017 

рік 

2018 

рік 

Кошторис 

план на 

2019 

1 

півріччя 

2019 

факт 

% 

збільшення 

2019 до 

2018 

1. Надійшло коштів, тис.грн. в тому 

числі 

     

1.1. Оплата праці 3062210 4167329 4629550 2442875 +11 

1.2 Нарахування на заробітну плату 708432 918443 1018500 537435 +11 

1.3 Предмети,матеріали, 

обладнання  та інвентар 

7080 86798 

меблі 

279032 

дах 

7620 320 

1.4  
Продукти харчування 

207396 112066 100089 54680 -10 

1.5 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

8400 21999 23620 7937 +7 

1.6 Оплата комунальних 

послуг та електроносіїв 

223460 261701 291499 180373 +11 

1.7 Стипендії 1070941 1425328 1742484 814172 +22 

1.8 Інші виплати населенню 18093 18332 26086  +42 

1.9 Окремі заходи для реалізації 

 державних программ 

(оздоровлення) 

 

- 

 

- 

 

8432 

 

5200,0 

 

+100 

2. Касові видатки загального 

фонду 

     

2.1 Оплата праці 3062210 4167329  2442875  

2.2 Нарахування на заробітну плату 708432 918443  537435  

2.3 Предмети,матеріали,обладнан

ня та інвентар 

7080 86798  7620  

2.4 Продукти харчування 207396 112066  54680  

2.5 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

8400,0 21999  7937  

2.6 Оплата комунальних 

послуг та електроносіїв 

223460 261701  180373  

2.7 Стипендії 1070941 1425328  814172  

2.8 Інші виплати населенню 18093 18332    

2.9 Окремі заходи для реалізації   

державних програм 

(оздоровлення) 

 

- 

 

- 

  

5200 

 

 

      Аналізуючі наведені вище дані фінансування нашого навчального закладу 

за 2019 рік порівняно з 2018 роком зросло на  462 тис. 221 грн. , або на 11 

відсотків



Надходження, касові видатки спеціального фонду 

Додатковими джерелами фінансування училища є кошти 

спеціального фонду, які формуються за наступними видами 

надходжень: 

 

№ 

з/п 

Показник 
Період 

2017 рік 2018 рік 
1 півріяя 

2019 року. 

 
Надходження до 

спеціального фонду, тис.грн., 

в тому числі: 

   

1 
Комп`ютерний клас 

(Департамент)   240999,0 

2 
Дохід від виробничої 
практики,  господарської 

діяльності, тис.грн. та 
відрядження 

394571 109667 132088,0 

3 Дохід від передачі в оренду 

незадіяних в навчальному 

процесі приміщень, тис. грн. 

 

59132 63923 32674,0 

4 Дохід від благодійних внесків, 

грандів, проектів та подарунків, 

тис. грн. 

 

- - - 

5 Касові видатки спеціального 

фонду,тис. грн. 

 

505341 175230 144220,0 

п    

З наведених показників даної таблиці видно, що до спеціального фонду 

ліцею щороку надходить кошти дохід від виробничої діяльності, від 

господарської діяльності та кошти від оренди приміщень, У 2019 році 

надійшли кошти до навчального закладу у сумі 240 тис.999 грн. на 

придбаннякомпютерног класу від держдепартаменту.  Кошти, які надходять на 

спеціальний рахунок навчального закладу спрямовуються на ремонт та 

відновлення матеріальної бази ліцею, придбання інструменту, матеріалів, 

обладнання, комп’ютерів та інших товарів для більш якісної організації 

навчально-виховного процесу з учнями. 

За 1 півріччя 2019 року на 100 відсотків виконаний план  надходжень 

від виробничої діяльності під час практики.  

 

Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним, спеціальним 

фондом відсутні. 

 



Аналіз руху та технічного стану основних фондів 

Аналіз технічного стану основних засобів передбачає 

розрахунок коефіцієнту зносу основних засобів і коефіцієнту 

придатності основних засобів. 

№ 

з/п 

Показник 31.12.2017 31.12.2018 
Відхилення 

тис. грн. 

1 
Первісна вартість основних  

засобів, тис. грн. 6005906 6128257 +122351,0 

2 
Знос основних засобів 

3901156 4064037  

3 
Залишкова вартість: 
 2104750 2064220  

- земельної ділянки 
- основних засобів    

5 
Коефіцієнт зносу основних  

засобів 
65 66  

6 
Коефіцієнт придатності  

основних засобів 
35 34  

 

Із наведених розрахунків видно, що матеріально-технічна 

база потребує оновлення.  

Результативність: Управління розвитком та фінансами сприяє 

ефективному розвитку навчального закладу. ЗПЛ активно працює і має 

досягнення щодо залучення інвестицій для модернізації та оновлення 

матеріально-технічної бази. У 2018 був впроваджений перший етап програми 

розвитку Зеленодольського професійного ліцею та створена матеріально-

технічна база з професії «Слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів». Ліцей отримав перемогу у конкурсі міні-грантів 

«Громада своїми руками»2018р. Отриманий грант, за підтримки компанії 

DTEK, був направлений на модернізацію слюсарної майстерні та кабінету 

спецдисциплін. Зеленодольському професійному ліцею вдалося залучити до 

інвестування в навчально-матеріальну базу закладу компанію ДТЕК, 

Зеленодольську міську раду, департамент освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації. ЗПЛ став учасником в пріоритетному проекті 

Зеленодольської ОТГ «Програма з розвитку трудових ресурсів» згідно 

стратегії розвитку громади. За кошти програми DOBRE заплановано 

придбання сучасного обладнання для кабінетів та майстерень 

електротехнічних професій на суму 722 000 грн. Придбаний компютерний 

класс на суму 244тис гр згідно співфінансування проекту.  В грудні 2018 

року отриманий грант в розмірі 47 000 грн в рамках програми «Підтримка 

громадських ініціатив» на створення музичної студії. Відремонтовано другий 



та третій поверх виробничого корпусу, кабінет креслення. 

В ліцеї функціонує тендерний комітет. Закупки товарів і послуг 

здійснюються відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». Це 

свідчить про те, що керівництво ЗПЛ забезпечити дотримання вимог чинного 

законодавства при прийнятті управлінський рішень з використання коштів на 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази. 

Головним критерієм професійного навчання у навчальному закладі є 

досягнення людиною професійної та соціальної мобільності. Так як 

роботодавець основним критерієм вважає трудовий досвід і рівень 

кваліфікації працівника.  

 

Куди були використані кошти спецфону: 
 

    

 

1.Оновлення слюсарної майстерні  (фото) 

 

2. Оновлення кабінету спецдисциплін слюсарів КПЦ (фото) 

 
 

 

3.Ремонт третього та другого поверхів виробничого корпусу (фото) 

 

 

4. Ремонт кабінету креслення та математики  (фото) 

 

 

5. Установка тенісного столу в навчальному закладі в рамках 

проекту “Ракетка в кожний заклад”  (фото) 

 

 

 

 

- закуплена значна кількість навчальних стендів та інших 

посібників, інструментів, обладнання  

1. 15 моноблоків для кабінету інформатики 

2. 1 монітор та 1 системний блок для кабінету інформатики 

3. 16 клавіатур та 16 комп’ютерних мишей для кабінету інформатики 

4. Електротельфер 

5. Станок заточний 

6. Комплект слюсарного інструменту 

7. Комплект електроінструменту 



8. Комплект гайкових ключів 

9. Таль ручна 

10. Мірильний інструмент 

11. Струбцина 

12. 3D стенд слюсарного інструменту 

13. 3Dстенд електро інструменту 

14. Стенд Стропування вантажів 

15. Стенд пристрої для стропування вантажів 

16. Стенд Види канатів 

17. Стенд Види передач 

18. Стенд Види підшипників 

19. Стенд Роз`ємні з`єднання 

20. Стенд Вали і вісі 

21. Стенд Ремонт арматури 

22. Макет Котел в розрізі 

23. Макет Ремонт трубопроводу 

24. Макет Лопасть турбіни 

25. Макет Пальник 

26. Макет Засувка 

27. Макет Клапан 

28. Макет Процес паливоподачі 

29. Макет Діаратор 

30. Макет Конденсатор турбіни 

31. Макет Ротор 

32. Макет Поживний насос 

33. Макет Вентиль в розрізі 

34. Макет Муфти (пружинна, напівжорстка, жорстка) 

35. Макет Шнек золовидалення 

36. Макет Електрофільтр  

37. Макет Пароперегрівач низького тиску 

38. Макет Електропривід 

 

 



Організація навчально-виробничого процесу 

Для організації навчально-виробничого процесу у ЗПЛ 

створено 14 кабінетів теоретичного навчання, 1 лабораторія, 6 

майстерень виробничого навчання. Всі навчальні кабінети та 

майстерні відповідають вимогам та санітарно-гігієнічним нормам. 
 

 

 

Отримано нові підручники  у кількості – 3010 штук  із них у серпні 2019 року 

– 850 штук. 

 

 

Усього в ліцеї нараховується 16 одиниць комп’ютерів та дві 

мультимедійні установки, маємо   вихід до мережі Internet. 

 

Управлінська спроможність: За два роки в ліцеї був повністю 

змінений стиль роботи. В навчальному закладі створений план розвитку 

Зеленодольського професійного ліцею на 2018-2025 роки, в якому визначено 

бачення стратегії і розвитку, прогноз організації життєдіяльності 

навчального закладу на подальші роки.  

Адміністрацією ліцею створені сприятливі умови для стимулювання 

учасників навчально-виховного процесу до творчої праці (друкування в 

журналах, перемога в обласному конкурсі віртуальних методичних кабінетів, 

створення нових навчальних аудиторій, розвиток технічної творчості через 

гурткову діяльність). 

 

 

Заходи проведені на базі ЗПЛ: 

 Зустріч учнів  навчального закладу з молодіжною організацією  

Криворізька ТЕС  та Першотравенського шахтоуправління. 

 Участь у святкуванні  “Дня міста Зеленодольськ” 

 Участь у ярмарку “Петриківський дивоцвіт” в складі делегації району 

 Участь у виставці, присвяченій 95 - річниці Апостолівського району   

 Участь у конкурсі зварювальників генерацій ДТЕК наших учнів  
Павелика Дмитра та Данілейко Артема 

 Виставка Українських страв кафедри кухарів до “Дня працівника 

харчової промисловості” 

 Зустріч з представниками педагогичного колективу Бурштинського 

енергетичного коледжу та написання вступних іспитів 

 Отримання ліцензії у сфері загальної середньої освіти 



 Перемога в конкурсі міні-грантів у рамках програми “Підтримка 

громадських ініціатив” 

 Проведення профорієнстаційних квестів зі школами громади за 

підтримки  Криворізької ТЕС. 
 

 

 
Робота Зеленодольського професійного ліцею із ЗМІ: 

 

Зеленодольський професійний ліцей з початку 2018-2019 навчального року 

активно почав співпрацювати з місцевою телестудією «Лілія ТВ». Свої 

досягнення та прагнення, плани та мрії на майбутнє наші учні висвітлювали 

на каналі «Лілія ТВ» щомісяця. Редакційну колегію учнів очолила викладач 

іноземної мови Стельмашук  Дар’я Вікторівна, а ведучими безперечно були 

обрані члени учнівського самоврядування: Компанець Владислав, Колісник 

Валерія та Кулікова Анастасія. У своїх репортажах учні обирали теми, які 

вимагало сьогодення учнівського життя: «Актуальність вибору професії», «Я 

і довкілля», «Моє життя поза домівкою»; ділилися своїми враженнями. А 

наймасштабніші свої досягнення і далекоглядні плани на майбутнє 

Зеленодольський професійний ліцей публікував у районній газеті 

«Апостолівські новини».  
 

Перезатверджей Статут  ЗПЛ в новій редакції. 

Проведені усі необхідні тендерні процедури. 

Закупівля товарів, послуг здійснюється за програмою «Прозоро» - 

виключно через електронні торги. 

Ліцей перейшов на систему електронного  документообігу  
 

 

 

ЗВІТ 

про заходи, проведені у Зеленодольському професійному ліцеї  

за 2018-2019 навчальний рік з виховної роботи 

     Виховна робота ліцею у І семестрі 2018 -2019 н.р. проводилася згідно 

затвердженого річного плану виховної роботи на 2018-2019 навчальний рік і 

була спрямована на формування цілісної особистості, всебічно розвиненої, 

здатної до критичного мислення; виховання і соціалізація особистості, яка 

усвідомлює себе громадянином України, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого 

життєвого вибору, трудової діяльності та громадської активності. З метою 

виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з 

учнівською молоддю, виховна робота орієнтувалася на нормативно-правову 



базу з питань виховної роботи. 

Аналіз стану виховного процесу за  2018 - 2019 н. р. показав, що робота 

здійснювалась на основі комплексно-цільового підходу до організації 

виховного процесу. 

Виховна робота здійснювалась за такими напрямками: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

Виконуючи основні завдання виховання учнів у ліцеї використовувались 

різноманітні форми й методи роботи: години спілкування, бесіди, свята, 

зустрічі, екскурсії, конкурси, загальноліцейні заходи, квести, ігри, акції, 

диспути, презентації, тренінги, виставки.        

 

 

 

У вересні місяці проведено: 

-  урочистий захід, присвячений Дню знань 

- Зустріч із спортсменом з легкої атлетики Рубан Мариною 

- Круглий стіл «Обмін ролями» 

- Фестиваль-ярмарок «Петриківський дивоцвіт» 

У жовтні місяці проведено: 

- Виховна година «Цивільний захист» 

- Проведення свята «Halloween» 

- Спортивне свято «Козацькі розваги» 

- Акція «Наше місто» 

- Спортивні змагання з волейболу 

- Вибори президента 

- Конкурс художньої самодіяльності «Зірки на сцену» 

У грудні місяці проведено: 

    - Інтелектуальна гра «Брейн - ринг» 



 

Затребуваність професій на ринку праці регіону: Для підготовки 

робітничих кадрів у Зеленодольському професійному ліцею вивчається стан 

ринку праці у районі та на підприємствах міста. 

. 

 

Зеленодольський професійний ліцей є атестованим начальним 

закладом – свідоцтво про атестацію від 11.11.2016 РД № 040841. Термін дії 

свідоцтва про атестацію до 16.06.2026. 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності №89202995 від 09.06.2017). Всі навчально-побутові 

приміщення ліцею відповідають санітарним нормам і правилам, державним 

будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди 

навчальних закладів», затверджені наказом Держкоммістобудування України 

від 27.06.96 №117. 

 
 

Підвищення кваліфікації педпрацівників проводиться 

відповідно до затвердженого п’ятирічного плану та річних 

планів, з розрахунку 1 раз на 5 років, в основному, на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної 

 

Прогноз та перспективи бюджетної та економічної 

ефективності діяльності ліцею 

 

Професія 
Контингент 
станом на 
01.09.2019 

Контингент 
станом на 
01.09.2020 

Контингент 
станом на 
01.09.2021 

Контингент 
станом на 
01.09.2022 

Кухар 76 75 75 75 

Штукатур; 
лицювальник-
плиточник 

60 60 60 60 

Штукатур; 
лицювальник-
плиточник; маляр 

77 74 75 75 

Електрозварник 
ручного зварювання; 
електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування 

78 87 90 90 

Електромонтер з 
обслуговування 
підстанції; 
електрозварник 
ручного зварювання; 

60 60 60 60 

Всього 351 356 360 360 



 

Участь в конкурсах та олімпіадах : 

 Трете місце учня групи 3-1 Дорофеєва Михайла у регіональному конкурсі 

електромонтажників ім. Григорія Павленка, який щорічно проходить в м. Кривий 

Ріг.  

 Четверте місце у обласній олімпіаді з професії Штукатур здобула випускниця 2019 

року Соколова Тетяна 

 Участь у виставці «Наш пошук і творчість тобі Україно» учнів групи 8-Т-2 

Сидоренко Катерини, 3-1Дорофеєва Михайла, 2-6 Ніколенко Лілії з роботами 

гуртка технічної творчості «Країна творчості» під  керівництвом викладача Дашко 

І.М. 

 Участь у конкурсі  зварювальників компанії ДТЕК випускників 2019 року 
Павелика Дмитра та Данілейко Артема 

 

 

 

Недоліки: 

 

- не відкрито жодної нової професії; 

- не перейшли з інтегрованих на моно професії; 

- не відкрили  додатково ліцензування перепідготовки, подання інших 

професій; 

 

- дуже повільно оновлюється за досягненнями та результатами 

фізична та спортивно-масова робота; 

- відсутні дійові заходи по забезпеченню належного рівня явки учнів 

на навчання та їх поведінки; 

- низький рівень дисципліни серед учнів під час проведення уроків 

теоретичного та виробничого навчання; 

- не належному рівні в окремих викладачів проводяться уроки 

теоретичного навчання і в більшості випадків уроки виробничого 

майстрів в/н; 

- Є  проблем в організації виробничої практики, виконанню плану 

виробничої діяльності і т.д. 

 
 



 

                                         Перспективи розвитку: 

 

 

1. 
Активізувати роботу по виконанню плану державного замовлення, 

випуску учнів та їх працевлаштування 

2 

Продовжити співпрацю з підприємствами та організаціями 

замовниками кадрів,  взаємодія з організаціями місцевого 

самоврядування та депутатами всіх рівнів 

3 
Направити зусилля пед..колективу, учнівського колективу на 

збереження, відновлення матеріальної бази ліцею 

4 
Створити всі необхідні умови, які відповідають існуючим  вимогам 

в організації навчального процесу 

5 

Модернізувати матеріальну базу навчального закладу, та 

застосувати в навчальному процесі сучасні техніки, інструменти, 

матеріали, технології, передовий педагогічний досвід в організації 

навчання з учнями 

6 

Бережно, ефективно і раціонально використовувати кошти 

державного бюджету та спецфонду, дотримуватись фінансової 

дисципліни 

7 

Приділять пильну увагу в роботі з кадрами, особливу увагу 

звернути на молодих педпрацівників, організувати дійове 

наставництво. Доручити наставництво викладачів  - Дашко Ірині 

Михайлівні, майстрів виробничого навчання – Фісун Валентині 

Леонідівні 

8 
Створити в  навчальному закладі навчально-виробничу дільницю з 

професії електротехнічного напрямку 

9 
Впровадити модель професійного спрямування предметів 

загальноосвітньої підготовки в умовах  оновлення освітніх процесів 

10 
Активно працювати, брати участь у конкурсах на отримання 

грантів, як ресурсу розвитку та модернізації матеріальної бази. 



11 

Розпочати упровадження елементів дуальної форми навчання у 

професійну підготовку робітничих кадрів з професій 

електротехнічного напрямку 

12 

Удосконалити роботу педколективу з виявлення і відбору 

обдарованої молоді. Надавати 1 раз у семестр  кандидатури кращих 

учнів на отримання обласної стипендії 

13 
Розвивати творчі здібності учнів, впроваджувати в навчальний 

процес та позаурочну роботу елементи  STEM освіти 

14 

Активно участувати у конкурсах фахової майстерності, науково-

дослідницькій роботі, регіональних оглядах та спортивних і 

військово-патріотичних змаганнях гри  «Сокіл» 

15 
Вивчити роботу викладача, керівника гуртка Дашко І.М. по 

впровадженню елементів STEM освіти та обладнати музей 

 

 

 

 

 

 

 


