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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

План розвитку Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею спрямований на виконання Законів «Про освіту», «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту»,  Положення 

про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 26 червня 2003 р. № 456, Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30.05.2006 р. №419 зі змінами від 10.07.2015 р. №746, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.08.2008 р. №731, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до плану 

заходів, спрямованих на задоволення потреб ринку у кваліфікованих 

робітничих кадрах» від 17 жовтня 2007 р. №886-р., Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна                            

професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року»,  

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 

підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» від 19 вересня 

2018 року  №660-р, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ 

ст., Конвенції про права дитини, Статуту Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею та інших нормативних документів, що 

забезпечують розвиток професійної (професійно-технічної) освіти, сприяють 

якісній підготовці кваліфікованих фахівців, а також здійснюють формування 

гармонійно розвиненої особистості, фізично та морально здорової людини в 

умовах сучасності.  
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І. ОГЛЯД СЕРЕДОВИЩА 
 

 

1.1. Опис навчального закладу 
 

1.1.1. Загальна інформація про навчальний заклад 

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей діє на підставі 

статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України (2013 р.). 

Юридична адреса ліцею:  

50053, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Елістинська, 1л; 

електронна адреса: kpqtl@ukr.net, 

сайт ліцею: kpqtl.dp.ua. 

Розрахунковий рахунок: 

р/р 35419025000362 банк ГУДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 

805012; код ЄДРПОУ 02541645. 

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України: 

серія АБ №558560 (дата внесення даних щодо суб’єкта до ЄДРПОУ – 

06.11.2012 р.). 

Ліцензія на підготовку робітничих професій, професійно-технічного 

навчання, підвищення кваліфікації (безстрокова) 

Директор Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею –

Сиротюк Вячеслав Григорович. 

Вид фінансування – у межах державного замовлення на нормативній 

основі за рахунок місцевого (міського) бюджету. 

Освітня діяльність Криворізького професійного гірничо-технологічного 

ліцею спрямована на професійне навчання молоді, яка має базову загальну 

середню освіту (надання повної загальної середньої освіти) та повну загальну 

середню освіту. 
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Таблиця 1 

№ 

з/п 

Загальні показники 

функціонування ліцею 

Кількісні параметри  

2018  2019  2020 2021 

1. 
Контингент здобувачів освіти (станом 

на 1 січня): 

519 626 586 630 

 зокрема. за формами навчання:     

   денне 491 519 533 549 

  професійно-технічне 200 107 53 76 

  перепідготовка - - - 5 

2. Кількість навчальних груп 26 25  22 22 

3. 

Кількість професій, за якими 

здійснюється підготовка 

кваліфікованих робітників 

27 39 47 47 

4. Загальні навчальні площі будівель  1,2053 га 1,2053 га 1,2053 га 1,2053 га 

 

Ліцей є постійним користувачем земельної ділянки площею 2,1504 га на 

підставі рішення Криворізької міської ради від 29.08.2007 р. за № 1714.  

Проектна потужність ліцею – 600 осіб. 

Для забезпечення навчально-виробничого процесу ліцей має навчальний 

корпус загальною площею 6130 м2. У ньому розташовані: 22 навчальних 

кабінети, лабораторії (кухарів, інформаційних технологій, біології, 

електротехніки, основ християнської етики, навчальний бар, кухня-лабораторія 

з дегустаційним залом). 

Загальна площа навчальних майстерень – 1132 м2. Тут розташовані: 

слюсарна майстерня, майстерня гірничих машин та гірничошахтного 

обладнання, електромонтажна, столярна майстерні, навчально-практичний 

центр електротехнічних технологій (НПЦ ЕТ), що включає кабінет 

«Професійно-теоретичної підготовки з професій електротехнічного профілю» 

та лабораторію «Електротехніки».  

Загальна вартість обладнання для центру складає – 770,022 гривень, у 

комплект обладнання входить: 

- стенд «Електричні вимірювання та основи метрології» ; 
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- стенд «Електробезпека в системах електрозабезпечення»; 

- стенд «Електричні машини, електричні апарати та електричні 

перетворювачі»; 

- стенд «Монтаж, налагодження та випробування електричних ланцюгів 

електроніки, автоматики та електромоторів»;  

- універсальний базовий стенд для вивчення гідравліки. 

На території закладу також розташовані: зварювальна майстерня площею 

188 м2, копер навчально-шахтний площею 5,5 м2, лінія залізничної колії площею 

71 м2, приміщення для управління лебідкою площею 19,4 м2, приміщення для 

управління електровозом площею 58,6 м2, тир площею 30,5 м2. 

Ліцей має на балансі гуртожиток, але в зв’язку з відсутністю у здобувачів 

освіти потреби у гуртожитку він був «законсервований» у 1998 році. 

До послуг здобувачів освіти: 

1. Бібліотека площею 76 м2, з читальною залою на 30 місць. Вона має 

загальний книжковий фонд 26440 примірників.  

З них: 

– фонд навчальної літератури17204 примірники, 

– фонд іншої літератури – 9236 примірників. 

Бібліотека має добре обладнане книгосховище для художньої та навчальної 

літератури. У бібліотеці встановлений комп’ютер з під’єднанням до мережі 

Інтернет.  

2. Їдальня загальною площею 342 м2 на 100 посадочних місць.  

В їдальні харчуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування за рахунок державних коштів, всі інші здобувачі освіти харчуються 

за рахунок благодійних внесків батьків.  

3. Медичний пункт загальною площею 42 м
2
, обладнаний необхідною 

технікою,  інструментарієм та медикаментами для надання першої медичної 

допомоги, проведення профілактичної і роз’яснювальної роботи зі 

здобувачами освіти; вакцинації здобувачів; здійснення контролю за 

санітарно-гігієнічним станом приміщень ліцею. 
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4. Спортивний майданчик загальною площею 1060 м2, на якому розміщене 

спортивне обладнання. 

5. Приміщення спортивного призначення загальною площею 180 м2, в 

якому розміщений боксерський ринг. 

6. Тренажерний зал загальною площею 90 м2, в якому розміщені спортивні 

тренажери. 

Всі приміщення відповідають санітарно-технічним вимогам. 

Таблиця 2 

Опис навчальних послуг 

 Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензований 

обсяг 

Рішення про 

ліцензування 

первинна професійна підготовка 

1 

4113 

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

2. 5122 

5123 

5123 

Кухар 

Офіціант 

Бармен 

30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

3. 7111 

8113 

Прохідник 

Машиніст бурової установки 
30 

наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

4. 7124 

7124 

Столяр будівельний 

Тесляр 
30 

наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

5. 7212 

7212 

Електрогазозварник 

Електрогазозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

30 

наказ МОН молодь 

спорту №2487л   

від 01.07.2011 

6. 7212 

7241 

Електрогазозварник 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

30 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 

7. 7212 

7241 

 

 

8111 

Електрогазозварник 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Машиніст екскаватора 

30 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 

8. 7233 

 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого 

складу 

Машиніст тепловоза 

60 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 
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 Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензований 

обсяг 

Рішення про 

ліцензування 

9. 7233 

 

8311 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого 

складу 

Машиніст тепловоза 

Машиніст електровоза 

30 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 

10. 7241 

 

 

7111 

8311 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Люковий (гірничі роботи) 

Машиніст електровоза 

30 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 

11. 7241 

 

 

8311 

7111 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування  

Машиніст електровоза  

Прохідник 

60 
наказ МОН №2028-

л від 21.11.2018 

12. 8113 

7241 

 

 

7111 

Машиніст бурової установки 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Гірник очисного забою 

30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

13. 8311 

8111 

 

8333 

Машиніст електровоза  

Машиніст навантажувально-

доставочної машини 

Машиніст скреперної лебідки 

30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; професійно-

технічне навчання 

14. 5122 Кухар 30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

15. 
5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 
30 

наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487л від 

01.07.2011 

16. 8311 Машиніст тепловоза 60 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

первинна професійна підготовка; перепідготовка робітників; професійно-

технічне навчання; підвищення кваліфікації робітників 

17. 7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
60 

наказ МОН молодь 

спорту №2487л від 

01.07.2011 
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 Назва професії(й) / класу професій 

(категорії, розряду тощо) 

Ліцензований 

обсяг 

Рішення про 

ліцензування 

18. 7241 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

90 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

первинна професійна підготовка; професійно-технічне навчання 

19. 

4112 

 

 

4115 

Оператор комп'ютерного 

набору  

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

60 

наказ  

МОН молодь 

спорту №2487л від 

01.07.2011 

перепідготовка робітників 

20. 5123 Бармен 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

21. 5123 Офіціант 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

22. 7129 Бруківник 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

23. 8311 Машиніст електровоза 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 
 

перепідготовка робітників; професійно-технічне навчання 

24. 4115 

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

30 
наказ МОН №933-л 

від 22.05.2018 

25. 7124 Столяр будівельний 30 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

перепідготовка робітників; професійно-технічне навчання; підвищення 

кваліфікації робітників 

26. 4112 
Оператор комп'ютерного 

набору 
30 

наказ МОН №933-л 

від 22.05.2018 

27. 5112 
Провідник пасажирського 

вагона 
30 

наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

28 5169 Охоронник 30 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

29. 7111 Прохідник 90 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

30. 7111 Люковий (гірничі роботи) 30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 
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31. 7111 Гірник очисного забою 60 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

32. 7111 Кріпильник 30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

33. 7129 Монтер колії 60 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

34. 7212 Електрогазозварник 30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

35. 7233 Оглядач-ремонтник вагонів 30 
наказ МОН №933-л 

від 22.05.2018 

36. 7233 
Слюсар з ремонту рухомого 

складу 
30 

наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

37. 8113 Машиніст бурової установки 60 
наказ МОН №2642л 

від 15.07.2014 

38. 8312 Складач поїздів 30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

професійно-технічне навчання 

39. 5123 Бармен 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

40. 5123 Офіціант 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

41. 7129 Бруківник  30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

42. 8311 Машиніст електровоза 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

професійно-технічне навчання; підвищення кваліфікації робітників 

43. 7241 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

30 
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015 

підвищення кваліфікації робітників 

44. 5123 Бармен 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

45. 5123 Офіціант 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

46. 7129 Бруківник 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 

47. 8311 Машиніст електровоза 30 
наказ МОН №1352-

л від 21.06.2018 
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Таблиця 3 

Характеристика витрат ліцею на підготовку 

кваліфікованих робітників 
 

№ 

з/п 
Назва показників 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

2021 р. 

(прогноз) 

1. Контингент середньорічний 452 477 508 532     513 

2. Загальні обсяги фінансування  

(тис. грн.) 
9683,0 12532,5 15050,0 17346.9 20877,3 

3. 
Орієнтовна середня вартість 

підготовки одного 

кваліфікованого робітника (грн.) 

20824 26274 29626 32607 40696 

4. 

Кількість педагогічних 

працівників в розрахунку на 

одного учня 

0,1 0,1 0,1 0,1 0.1 

 

Педагогічним колективом проводиться цілеспрямована робота з 

удосконалення та оновлення наукового потенціалу за відповідними профілями 

підготовки, впроваджується система організаційно-дидактичних заходів, 

спрямованих на здійснення принципів науковості, гуманізму, демократизму, 

наступності та безперервності освіти, реалізації її на необхідному освітньому та 

кваліфікаційному рівні відповідно до державних вимог та стандартів, орієнтації 

на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації на 

виробництві в умовах ринкової економіки, забезпечення фундаментальної 

професійної, наукової та практичної підготовки за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями. 

Таблиця 4 

 

Кількість здобувачів освіти, які пройшли професійно-технічне навчання 

2016-2017 н. р. 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 

453 372 338 218 

Втрати контингенту 

58 81 70 58 
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Таблиця 5 

Середня академічна успішність здобувачів освіти ліцею 
 

Середній бал 
2016-2017 

н. р 

2017-2018 

н.р. 

2018-2019 

н.р. 

2019-2020 

н.р. 

Загальноосвітні предмети 6,3 6,4 6,4 6,2 

Професійно-теоретичні 

предмети 
7,45 7,30 7,30 7,35 

Дипломи з відзнакою 6 (4,0%) 5 (4,0%) 7 (4,6) 5 (5,2) 

 

1.1.2 Коло повноважень 
 

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей є державним 

закладом професійної освіти другого атестаційного рівня. 

Навчальний заклад діє на підставі Статуту ліцею. Заклад здійснює первинну 

професійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації здобувачів освіти з числа незайнятого населення 

м. Кривий Ріг та навколишніх районів, направлених на навчання 

територіальними центрами зайнятості, а також осіб, які навчаються за кошти 

підприємств, організацій, установ або за власні, з метою їх працевлаштування та 

забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних 

робітниках.  

До основних повноважень і напрямів діяльності ліцею належать: 

– організація навчально-виробничого процесу, обрання форм та методів 

навчання; 

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

фінансово-господарська та виробнича діяльність; 

Кількість випускників 

149 139 151 140 

Працевлаштовані 

144 (96,7%) 134 (96%) 136 (91,3%) 123 (89,8%) 

Кількість випускників, які продовжили навчання 

 у вищих навчальних закладах 

4 (2,7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0,7%) 
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– розробка робочих навчальних планів з професій і робочих навчальних 

програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових 

навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

– розробка правил прийому здобувачів освіти до професійного ліцею на 

основі Типових правил прийому; 

– формування разом з органами управління професійно-технічною освітою 

планів прийому здобувачів освіти; 

– організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове 

обслуговування здобувачів освіти; 

– атестація педагогічних працівників; 

– організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників; 

– здійснення професійного навчання незайнятого населення; 

– організація виробничого навчання здобувачів освіти на виробництві; 

– забезпечення заходів з охорони праці здобувачів освіти, працівників; 

– матеріально-технічне забезпечення навчально-виробничого процесу; 

– визначення структури і штатного розкладу з урахуванням установленого 

фонду заробітної плати; 

– забезпечення належної якості професійного навчання та виховання 

здобувачів ліцею. 
 

1.1.3 Стратегічна  мета  ліцею 

МІСІЯ ДІЯЛЬНОСТІ: побудова інноваційного закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти, центру підготовки висококваліфікованих 

фахівців, розробки та впровадження інновацій, який  відповідатиме викликам 

глобалізованих процесів, потребам ринку праці. 
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Для досягнення цього педагогічний колектив ліцею співпрацює на 

принципах краудсорсингу з усіма зацікавленими сторонами: здобувачами освіти 

та їх батьками, роботодавцями-замовниками кадрів та органами влади, що 

зацікавлені у підготовці конкурентоспроможних робітників з високою 

мотивацією до праці.  

Принципами діяльності ліцею є пріоритетність суспільних цінностей, 

демократизація навчального процесу, впровадження новітніх технологій 

підготовки, досягнення високого рівня якості навчально-виховного процесу, 

гуманізація і динамізм розвитку, безперервність і ступеневість освіти. 

 

Проблемні питання, над якими працює колектив ліцею: 

– удосконалення змісту, форм і методів підготовки та виховання 

здобувачів освіти, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку 

загальноосвітньої та професійної підготовки здобувачів освіти на основі 

принципів гнучкості, наступності, ступеневого характеру освіти; 

– формування конкурентоздатних фахівців гірничого профілю; 

Компетентнісний підхід 

забезпечення формуванняключових, базових та 

професійних компетентностей здобувачів  

освіти 

Комплементарне державно- 

приватне партнерство 

задоволення потреб ринку праці у 

кваліфікованих кадрах, залучення  
стейкхолдерів до впровадження інноваційних 

форм та методів підготовки 

модернізація ресурсного 
забезпечення підготовки фахівців 

(змісту, форм,  

методів  підготовки) 

Розвиток кадрового 

потенціалу 

Ефективне  управління 

упровадження інноваційних методик і  
технологій управлінського та педагогічного 
менеджменту, механізмів багатоканального 

фінансування;  системи  рейтингового 
оцінювання діяльності та розробка на її 

основі системи мотивацій для підвищення 
кваліфікації педагогічного персоналу.   

Прозорість та інформаційна відкритість. 

Сучасне освітнє середовище 

модернізація ресурсного забезпечення  

підготовки фахівців (змісту, форм, 

методів  підготовки) 

СТРАТЕГІЧНІ 

ЦІЛІ 

Інноваційні програми 
реалізація програм «Нова 
Українська школа» ,  «Педагогіки 

партнерства»,  

Гнучкі траєкторії  

професійної освіти  

і навчання 
 

 
забезпечення права громадян на 
якісне професійне навчання 
впродовж життя, впровадження 

формальної, інформальної та 
неформальної форм освіти, 

елементів дуальної форми навчання    

Діджиталізація 

системне запровадження   
інформаційно-комунікаційних  

технологій  у всі види освітньої діяльності 
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– впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну 

підготовку; 

– розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, їх 

культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; 

– створення системи інформаційного забезпечення педагогічних 

працівників з питань освіти, педагогіки, психології, інформування про 

досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду; 

– організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості 

та експериментальної роботи;  

– впровадження результатів наукових досліджень, передового досвіду, 

нових педагогічних технологій;  

– здійснення ліцензування освітніх послуг з нових професій;  

– збільшення обсягів доходів від виробничої діяльності ліцею;  

– приведення науково-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення ліцею у відповідність до вимог навчальних планів та програм, 

забезпечення навчально-наочними посібниками; 

– скорочення витрат на підготовку здобувачів освіти; 

– впровадження енергозберігаючих технологій; 

– поліпшення фінансового забезпечення за рахунок позабюджетних 

надходжень. 
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1.2. Аналіз регіонального ринку праці 
Таблиця 6 

Динаміка кількості випускників шкіл 

Назва району 

В
и

п
у
ск

н
и

к
и

 

2
0
1
7
-2

0
1
8
 н

.р
. 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 н

.р
. 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 н

.р
. 

2
0
2
0
-2

0
2
1
 н

.р
. 

Металургійний 
9 клас 562 619 629 618 

11 клас 352 582 506 498 

Довгинцівський 
9 клас 645 899 821 799 

11 клас 451 793 497 685 

Покровський 
9 клас 785 1076 998 912 

11 клас 432 922 596 778 

Інгулецький 
9 клас 455 463 495 451 

11 клас 231 460 234 324 

Саксаганський 
9 клас 980 1237 1185 1053 

11 клас 652 1089 754 827 

Тернівський 
9 клас 539 694 692 610 

11 клас 298 607 418 427 

Центрально-міський 
9 клас 689 782 801 798 

11 клас 398 711 479 511 

Разом: 7469 10934 9105 9291 
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Таблиця 7 

Потреба у кваліфікованих робітниках  

відповідно до двосторонніх договорів 

 
 

№ 

з/п 
Назви підприємств, організацій 2018 2019 2020 2021 

Машиніст тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого складу 

1 ПАТ «Кривбасзалізрудком» 25 25 25  

2 ПрАТ «ЦГЗК»     25        25 

Всього: 50 25 25 25 

 

Прохідник. Машиніст електровоза. 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

 

1 ПАТ «Кривбасзалізрудком» 25 25 25 12 

2 ПрАТ «ЦГЗК»    3 

3 ПРАТ «ПІВНГЗК»    15 

4 Суха Балка    11 

Всього: 25 25 25 41 

 

Машиніст електровоза. Люковий (гірничі роботи). 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

 

1 ПАТ «Кривбасзалізрудком» 25    

Всього: 25    

 

Кухар. Кондитер 

 

1 Ресторан «Каліфорнія» 1    

2 Криворізька загальноосвітня школа № 61  4 4  

3 Криворізька загальноосвітня школа № 125  5 5  

4 Криворізька загальноосвітня школа № 33  4 4  

5 Криворізька загальноосвітня школа № 41  4 4  

6 Криворізька загальноосвітня школа № 46  4 4  

7 Криворізька загальноосвітня школа № 93  4 4  

8 ФОП Гурмаза І. П 1    

9 Кафе «Тбілісо» 1    

10 Кафе «Ассоль» 1    

11 Криворізька загальноосвітня школа  №116 2    

12 Криворізька тернівська гімназія 1    

13 КЗШ №93 2    

14 СФГ ім. Т. Г. Шевченка 1    

15 Кафе «Константа» 1    

16 КНЗ Шевченківська початкова школа-сад         1    

17 Криворізька загальноосвітня школа № 111    2 
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18 Криворізька загальноосвітня школа № 32    2 

19 Криворізька загальноосвітня школа № 44    1 

20 ЧП «Overtime»    2 

21 ЧП Лесишак А.В.    4 

22 ДП «Рітейл Іст»    2 

23 Криворізька загальноосвітня школа № 95    1 

24 Криворізька загальноосвітня школа  №117    1 

25 Дошкільний навч.заклад «Ягідка»    1 

26 
Дошкільний навч.заклад №6 «Веселка»,  

м. П’ятихатки  
   1 

27 ЧП Єраносян П.С.            1 

28 КЗ «НВК» КЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ №83    1 

29 КЗ « ДНЗ (ясла-садок)№20 ЗР»    1 

30 КПГТЛ 17    

Всього:      29 25 25 20 

 

Машиніст електровоза. Машиніст тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого складу 

 

1. ПрАТ «ЦГЗК» 25 25 25 15 

Всього: 25 25 25 15 

 

Електрогазозварник. 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 

 

1. ПАТ «Кривбасзалізрудком» 25 25 25  

2 ПРАТ «ПІВНГЗК»    10 

3 Суха Балка    27 

Всього: 25 25 25 37 

 

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

 

1 Криворізька загальноосвітня школа  № 37  2 2  

2 Криворізька загальноосвітня школа  № 33  2 2  

3 Криворізька загальноосвітня школа  № 125 1 3 3  

4 Криворізька загальноосвітня школа  № 93 2 4 4  

5 Криворізька загальноосвітня школа  № 46  3 3 4 

6 Криворізька загальноосвітня школа  № 111  3 3 1 

7 Криворізька загальноосвітня школа  № 50    1 

8 ТОВ БЦ «Баланс»    3 

9 Криворізька загальноосвітня школа  № 48    2 

10 Криворізька загальноосвітня школа  № 61 2 4 4  

11 КЗ «НВК «ДНЗ-ЗШ І ступеня ст.№240»»    2 

12 КПНЛ    2 

13 КДНЗ №250 1    

14 Криворізька загальноосвітня школа  № 40 1    
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15 Криворізька загальноосвітня школа  № 34 2   1 

16 ФОП Ісаченко Н. О. 1    

17 КДНЗ № 271 1    

18 ПП Коробкін С. Ю «Феєрія» 1    

19 Криворізька загальноосвітня школа  № 110 1   2 

20 Криворізька загальноосвітня школа  № 8 2    

21 Петрівська сільська рада 1   1 

22 Криворізька загальноосвітня школа  № 41 3 4 4 2 

23 Криворізька загальноосвітня школа  № 126 5   1 

24 Криворізька загальноосвітня школа  № 67 2    

25 Криворізька загальноосвітня школа  № 124 1    

26 Криворізька загальноосвітня школа  № 94 1    

27 Криворізька загальноосвітня школа № 31 1    

28 Криворізька загальноосвітня школа  № 15 1    

29 Криворізька загальноосвітня школа  № 127 1    

30 Ганнівська загальноосвітня школа  1   1 

31 Криворізька загальноосвітня школа  № 57 1    

32 Криворізька загальноосвітня школа  № 117 1    

33 Криворізька загальноосвітня школа  № 39    1 

34 ПП «А.Т.І.»     1 

35 ТОВ «Наш Пакресурс»    1 

33 
Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей 
19   2 

                                                 Всього: 53 25 25 28  

 

Кухар. Офіціант. Бармен 

 

1. ПАТ «Кривбасзалізрудком»  10 10  

2. Криворізька загальноосвітня школа № 111 2 5 5 2 

3. Криворізька загальноосвітня школа № 113  4 4  

4. Криворізька загальноосвітня школа № 37  5 5  

5. Криворізька загальноосвітня школа № 32  1 1  

6. Кафе «Рів’єра»    1 

7. 
Комунальний дошкільний навчальний заклад 

№ 222 
   2 

8. ФОП Кібітова О.А.    6 

9. ФОП Кізер С.С.    4 

10. ФОП Забелич З.С. Кафе «Пельменна» 5    

11. ФОП Шкуро О.С.    2 

12. Комунальний дошкільний навчальний заклад 

№25 
   2 

13. ФОП Андрюшко Ю.О. Ресторан «Каліфорнія» 3    

14. ПП «Пузанкова Т.Д.» їдальня «Смачна кухня»    1 



ККРРИИВВООРРІІЗЗЬЬККИИЙЙ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННИИЙЙ  ГГІІРРННИИЧЧОО--ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  ЛЛІІЦЦЕЕЙЙ    

 

20 

15. Комунальний комбінований дошкільний 
навчальний заклад №206 

   2 

16 Криворізька загальноосвітня школа  № 93    2 

17 Криворізька загальноосвітня школа  № 46 2    

18. ФОП Медвідь В. І. магазин «Кулінарія» 5    

19. ФОП Цуцкірідзе З. кафе «Тбілісо» 3    

20. КЗ ДНЗ (ясла-садок) №20    5 

21. ПП «А.Т. І» 1    

22. Криворізька загальноосвітня школа  № 40 1    

23. Криворізька загальноосвітня школа  № 110 3    

24. СПД Єраносян П. С. кафе «AVTORSPIZZA» 3    

25. Криворізька тернівська гімназія 1    

26. ФОП Саліонова О. О. кафе «Хуторок» 2    

27. Кафе «Тріумф» 3    

28. ПП Касіщева 1    

29. Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей 
21    

Всього: 56 25 25 29 

 

Машиніст екскаватора. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування. 

Електрогазозварник 

 

1. ПрАТ «ЦГЗК»  25 25  

2. ПРАТ «ПІВНГЗК»    49 

Всього:  25 25 49 
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1.3. Маркетинговий аналіз 
 

1.3.1 Аналіз цільових аудиторій 

 

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей надає освітні 

послуги мешканцям міста і навколишніх районів Дніпропетровської та інших 

областей. 

Прохідник. Машиніст електровоза.  

Електрослюсар (слюсар) черговий та з  ремонту устаткування 

 
 

Машиніст тепловоза. Слюсар з ремонту рухомого складу 
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Сільська місцевість Місто 

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 
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Сільська місцевість Місто 

2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 
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Кухар. Офіціант. Бармен 

 

 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування. 

Електрогазозварник 
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2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р. 
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Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

 

 

Машиніст електровоза. Машиніст тепловоза.  

Слюсар з ремонту рухомого складу 
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Кухар. Кондитер 

 

Машиніст екскаватора. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування. Електрогазозварник 
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Мотиви вибору абітурієнтами  

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 

(мотивуючими були зовнішні фактори)

 
 

Таблиця 8 
 

Перспективи подальшого працевлаштування після закінчення ліцею 

(прогноз) 

Працевлаштування випускників 2021 

Показник % 

За отриманою професією 95 

Строк, протягом якого будуть працевлаштовані:  

Протягом 3-х місяців 93 

Ким будуть працевлаштовані:  

Закладом професійної (професійно-технічної) освіти 95 

Де будуть працевлаштовані:  

У межах регіону (області), де навчались 93 

47% 

31% 

2% 

17% 

3% 

Від педпрацівників 

Відвідування позаміських шкіл 

Інтернет ресурси 

Проведення профорієнтаційних заходів  

Від учнів ліцею 
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Для створення взаємодії між ланками Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей – виробництво, педагогічний колектив ліцею визначає 

шляхи соціального партнерства, ключовою частиною якого є організація спільно 

з роботодавцями якісного виробничого навчання та практики здобувачів освіти, 

стажування та підвищення кваліфікації педагогів в умовах виробництва. 

Вивчення та аналіз результатів співпраці з підприємствами-замовниками кадрів 

здійснюється методами спостереження за здобувачами освіти під час 

проходження виробничого навчання та практики, бесідами із здобувачами ліцею 

і майстрами виробничого навчання, вивченням навчальної документації, 

стажуванням педагогічних працівників на підприємствах, ефективністю 

професійної підготовки здобувачів освіти в  рамках дуальної освіти.  

 

1.4. Організація навчального процесу в ліцеї 

 

Навчально-виробничий процес у ліцеї ґрунтується на засадах 

партнерства, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської 

свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань; 

інтегративності, єдності навчання, виховання і професійної підготовки, спільної 

діяльності педагогічних працівників,здобувачів освіти та батьків, представників 

підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.  

Організація навчально-виробничого процесу у ліцеї здійснюється 

відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. №419 зі змінами від 

10.07.2015 р. №746, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 05.08.2008 р. №731. 

Навчально-виробничий процес у ліцеї включає природничо-математичну, 

гуманітарну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну, 

фізичну підготовку, виховну роботу із здобувачами освіти і здійснюється згідно 

з робочими навчальними планами і програмами, розробленими на основі 
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Типових навчальних планів і програм та затвердженими Департаментом освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а також з 

урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з 

професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти. 

Зміст навчально-виробничого процесу та термін навчання визначаються 

стандартами професійної (професійно-технічної) освіти, робочими навчальними 

планами і програмами, розробленими ліцеєм на підставі Типових навчальних 

планів і програм, погодженими з підприємствами-замовниками кадрів, 

затвердженими Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 

Навчальний рік у ліцеї розпочинається 1 вересня і завершується в 

терміни, встановлені робочими навчальними планами. 

Для здобувачів освіти, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються 

канікули загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні – у зимовий та 9 – 

у літній періоди. 

Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм професійно-

технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є : 

 академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не 

менше 10 хвилин; 

 урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 

6 академічних годин; 

 навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

 навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

годин; 

 навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним 

планом; 

 навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 
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Навчальний (робочий) час здобувачів освіти у період проходження 

виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється 

залежно від режиму роботи підприємств, установ, організацій згідно із 

законодавством України. 

Відвідування занять здобувачами освіти ліцею є обов’язковим. 

Здобувачі освіти ліцею комплектуються у навчальні групи з теоретичної 

підготовки за професіями чисельністю 25 – 30 осіб. Виробниче навчання 

проводиться в групах по12 – 15 осіб. 

Професійна (професійно-технічна) освіта молоді, підготовка, 

перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення 

здійснюється за професіями, визначеними ліцеєм згідно з Державним 

класифікатором професій ДК003 – 95 відповідно до отриманих ліцензій на 

провадження освітньої діяльності. 

Організація навчального процесу в ліцеї щодо підготовки кваліфікованих 

робітників базується на забезпеченні виконання Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про професійну(професійно-технічну) освіту», 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійної 

(професійно-технічної) освіти», Державних стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти, Державного стандарту базової повної середньої освіти, 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-

технічних навчальних закладах та навчальних планів і програм. Робочий 

навчальний план підготовки фахівців визначає структуру змісту 

загальноосвітньої та професійно-технічної підготовки. 

Професійно-технічна підготовка здійснюється протягом усього терміну 

навчання. Також паралельно вивчаються предмети загальнотехнічного, 

спеціального циклів та загальноосвітні предмети. 

Практичне закріплення знань, умінь і навичок, одержаних у процесі 

теоретичного навчання, здійснюється в майстернях і лабораторіях навчального 
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закладу та на підприємствах міста з метою отримання відповідного розряду чи 

певного кваліфікаційного рівня. 

Педагогічні працівники мають можливість вносити зміни до навчальних 

програм та тематичного планування при розподілі часу на вивчення окремих тем 

чи розділів з урахуванням рівня підготовки здобувачів освіти групи, специфіки 

професії без порушень логічності вивчення предмета, підбирати конкретний 

прикладний матеріал з урахуванням змісту робіт спеціальних предметів, обирати 

форми контролю знань. При викладанні теоретичного матеріалу реалізуються 

міжпредметні та міжциклові зв’язки: розгляд тем із загальноосвітніх предметів 

носить професійне спрямування, а практична підготовка враховує впровадження 

та застосування нової техніки, новітніх технологій сучасного виробництва. 

Формування професійних навичок на перших етапах навчання носить 

адаптивний характер. Трудові операції ускладнюються відповідно до 

кваліфікаційних вимог. 

Професійно-практична підготовка на підприємствах проходить відповідно 

до укладених угод з підприємствами-замовниками кадрів. 

 

Опис процедури розгляду показників якості знань здобувачів освіти 

та визначення шляхів її підвищення 

 

Система контролю якості знань здобувачів освіти у ліцеї спрямована на 

вивчення стану навчального процесу, аналізу досягнутих результатів для 

визначення майбутніх завдань. За тривалий час роботи педагогічного колективу 

прийнята традиційна схема контролю, яка набула стабільності та ефективності: 

 контрольні зрізи знань – 2 рази на рік; 

 директорські контрольні роботи – 1 раз на семестр; 

 вивчення навчально-матеріальної бази ліцею – 1 раз на рік; 

 перевірка зошитів здобувачів освітив – 1 раз на місяць; 

 вивчення стану викладання окремих предметів – 1 раз на рік; 

 державна підсумкова атестація – згідно з навчальними планами; 
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 виконання пробних кваліфікаційних робіт – за навчальними планами; 

 узагальнюючий контроль у групах – 1 раз на місяць; 

 тематична атестація – згідно з календарно-тематичними планами; 

 поетапна атестація та державна підсумкова атестація – згідно з 

навчальними планами. 

Окрім загальноприйнятих форм визначення якості знань здобувачів освіти 

ліцею, проводяться також олімпіади із загальноосвітніх предметів, конкурси 

професійної майстерності, предметні тижні. За їх підсумками заклад направляє 

кращих здобувачів освіти  на олімпіади і конкурси міського та обласного рівнів. 

Стан якості знань здобувачів освіти розглядається на інструктивно-

методичних нарадах за графіком. Визначаються недоліки та розробляються 

заходи щодо підвищення показників якості підготовки, зокрема: 

 впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання за 

допомогою різних методичних прийомів і засобів; 

 проведення додаткових занять та консультацій; 

 вивчення адміністрацією стилю викладання того предмета, з якого 

найгірший рівень підготовки; 

 впровадження у навчальний процес нових інформаційних технологій; 

 удосконалення механізмів різнорівневого контролю знань, умінь, 

навичок шляхом розробки нових методик викладання предметів. 

Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти ліцею здійснюється за 

діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів освіти у загальноосвітніх навчальних закладах і закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти та заноситься до журналів теоретичного і 

виробничого навчання. 

Критерії оцінювання навчальних досягнень (знань, умінь та навичок) 

здобувачів освіти розроблені для кожної професій окремо та з кожного з 

предметів відповідно до робочих навчальних планів. 

Знання, уміння та навички здобувачів освіти ліцею оцінюють балами згідно з 
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рівнями компетентності:1,2,3 – низький рівень; 4,5,6 – середній рівень; 7,8,9 – 

достатній рівень; 10,11,12 – високий рівень. 

Поведінка здобувача освіти оцінюється як зразкова, задовільна, незадовільна. 

Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та критерії 

їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними планами та 

включають у себе три основних види контролю: вхідний, поточний, вихідний. 

З метою визначення рівня професійної підготовленості здобувачів освіти на 

окремих етапах професійного навчання проводиться поетапна кваліфікаційна 

атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича 

кваліфікація (розряд, категорія). 

Вихідний контроль передбачає виконання кваліфікаційних пробних робіт, 

державну кваліфікаційну атестацію. 

Здобувачі освіти, які з різних причин не завершили повного навчального 

курсу, але за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну 

кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про 

присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка. 

Наприкінці кожного семестру визначається рівень підготовки з кожного 

предмета (якість знань відсоток здобувачів освітив, які встигають на 7-9, 10-12 

балів). Ці дані також розглядаються на педрадах (двічі на рік) і робляться 

висновки. Після державної підсумкової атестації та директорських контрольних 

робіт всі викладачі роблять аналіз показників якості знань здобувачів освіти.  

1.5. Структура управління ліцеєм 
 

Управління ліцеєм здійснюється на основі нормативно-правових документів 

у галузі професійної (професійно-технічної) освіти, в першу чергу, законів 

України «Про освіту», «Про  професійну (професійно-технічну) освіту», а також 

Статуту ліцею. 

Діяльністю ліцею керує директор, який організовує навчально-виробничий 

та навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.  
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Керівництво в структурних підрозділах навчального закладу директор 

здійснює через своїх заступників. 

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 та фінансово-господарської діяльності навчального закладу. 

Рішення загальних зборів мають дорадчий характер. 

Для здійснення колективного керівництва навчально-виховним процесом у 

ліцеї широко і творчо використовують можливості педагогічної ради. В 

керівництві навчально-виховним процесом важливу роль відіграють методичні 

комісії ліцею. На даний час у ліцеї діє 6 методичних комісії, а саме: методична 

комісія гуманітарних дисциплін (проблема, над якою працює комісія 

«Формування всебічно розвиненої особистості, активізація комунікативної 

діяльності здобувачів освіти»); методична комісія фізико-хіміко-математичних 

дисциплін (проблема, над якою працює комісія «Забезпечення зв’язку 

природничо-математичних дисциплін зі  змістом професійної (професійно-

технічної) освіти через оновлення форм методичної роботи»); методична 

комісія гірничих дисциплін (проблема, над якою працює комісія «Активізація 

пізнавальної діяльності здобувачів освіти на основі впровадження елементів 

сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес»); методична 

комісія транспортно-зварювальних дисциплін (проблема, над якою працює 

комісія «Діагностування та розвиток творчих здібностей учнів, як основа 

осучаснення навчально-виховного процесу»); методична комісія кулінарних 

дисциплін(проблема, над якою працює комісія «Впровадження інноваційних 

педагогічних і виробничих технологій для підвищення якості знань, умінь і 

навичок здобувачів освіти»); методична комісія класних керівників (проблема, 

над якою працює комісія «Формування конкурентоспроможної особистості 

через активізацію колективної виховної роботи, створення умов для вивчення 

та розвитку можливостей особистості»). 
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Ліцей забезпечує ведення діловодства в установленому порядку, звітує за 

результатами своєї діяльності, подає у визначені органи і встановлені терміни 

статистичні та інші передбачені дані.  

Структурна схема складу працівників 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею

 
 

1.6. Фінансовий аналіз 

 

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей є навчальним 

закладом державної форми власності. 

Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення ліцею 

визначається Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

Директор 

Заступник з навчально-
виховної роботи 

Керівники гуртків 

Практичний психолог 

Бібліотекар 

Класні керівники 

Керівник фізичного 
виховання 

Заступник з навчально-
виробничої роботи 

Методист 

Інженер з охорони праці 

Викладачі професійно-
теоретичної підготовки 

Старший майстер 
Майстри 

виробничого 
навчання 

Заступнк з навчальної роботи 
Викладачі загальноосвітніх 

дисциплін 

Головний бухгалтер Бухгалтерія 

Завідувач господарством  Обслуговуючий персонал 

Відділ кадрів 
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технічну) освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативними 

законодавчими актами України. 

Фінансування підготовки, у межах обсягів державного замовлення, 

соціальний захист здобувачів освіти та педагогічних працівників здійснюється 

на нормативній основі за рахунок коштів обласного бюджету України. 

Кошти, що надходять до ліцею від здійснення діяльності, передбаченої 

Статутом, є коштами спеціального фонду Державного бюджету України, які 

спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому 

порядку.  

Додаткові джерела фінансування ліцею визначаються Законами України 

«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», іншими законодавчими та 

нормативно-правовими актами України. 

Додатковими джерелами фінансування ліцею є: 

– кошти, отримані за професійну підготовку понад державне замовлення, 

курсову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників у 

межах ліцензованих обсягів відповідно до укладених договорів з юридичними та 

фізичними особами; 

– плата за надання додаткових платних послуг, перелік яких затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 

навчальними закладами»; 

– доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень; 

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян. 

Рішення про розміри фінансування видатків загального фонду навчального 

закладу приймає Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації на підставі бюджетної пропозиції по коду економічної 

класифікації видатків, розрахованої ліцеєм.  
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Таблиця 9 

Структура надходжень  

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 

 

№  

з/п 

 

Джерела надходжень 

 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1 Загальний фонд (тис. грн.) 9738,5 12605,4 15543,6 1739,7 

2 
Спеціальний фонд (платні 

послуги) (тис. грн.) 
890,7 1475,0 1273,4 1038,2 

3 

Кошти, отримані від благодійних 

внесків, грантів, дарунків та від 

розміщення на депозиті 

тимчасово вільних бюджетних 

коштів  (тис. грн.) 

158,3 18,5 18,4 350,3 

 

Таблиця 10 

Структура витрат  

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 
 

№  

з/п 
Назва статті 

Обсяг фінансування 

2017 рік 2018 2019 рік 2020 рік 

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 

1 Заробітна плата 5750,7 7327,9 9180,3 10398,7 

2 Нарахування на заробітну плату 1192,8 1606,3 1982,0 2287,7 

3 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
8,2 12,0 43,0 18,2 

4 
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 
6,0 3,4 4,8 5,5 

5 Продукти харчування 87,5 230,6 382,2 560,5 

6 
Оплата інших послуг (крім 

комунальних) 
15,0 22,9 24,6 25,4 

8 Видатки на відрядження - 0,5 0,6 - 

9 
Оплата водопостачання і 

водовідведення 
13,5 14,5 16,2 17,6 

10 Оплата електроенергії 106,4 110,8 121,9 122,0 

11 Оплата теплопостачання 565,4 501,1 603,8 654,5 

12 Стипендії 2269,4 2742,7 3115,3 3215,9 

13 Інші поточні виплати населенню 23,6 32,7 68,9 89,7 

14 Капітальний ремонт - - - - 

Всього: 9738,5 12605,4 15543,6 17395,7 
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СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

1 Заробітна плата 144,1 202,4 235,2 297,0 

2 Нарахування на заробітну плату 31,5 44,5 51,2 63,7 

3 
Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
537,8 908,7 828,6 461,0 

4 
Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 
- - - 7,7 

5 Продукти харчування 72,2 97,0 81,6 25,4 

6 Оплата послуг (крім комунальних) 100,8 130,8 198,0 163,7 

7 Видатки на відрядження 20,8 36,5 42,6 15,3 

8 
Оплата водопостачання і 

водовідведення 
0,4 0,6 11,1 2,9 

9 Оплата електроенергії 2,7 5,2 21,8 1,6 

10 Оплата теплопостачання 4,7 6,2 17,0 2,5 

11 Стипендії - - - - 

12 Інші поточні виплати населенню - - - 3,8 

13 Придбання основних засобів 58,2 136,0 193,5 186,8 

14 Інші видатки 2,0 3,3 5,6 5,3 

Всього: 975,2 1571,2 1786,1 1236,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ККРРИИВВООРРІІЗЗЬЬККИИЙЙ  ППРРООФФЕЕССІІЙЙННИИЙЙ  ГГІІРРННИИЧЧОО--ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  ЛЛІІЦЦЕЕЙЙ    

 

37 

ІІ. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН,  

МОЖЛИВОСТЕЙ ТА РИЗИКІВ 
 

 

При розробці та написанні даного плану перспективного розвитку 

проаналізовані сильні та слабкі сторони ліцею; можливості виникнення 

критичних ситуацій, що можуть негативно позначитись на діяльності закладу. 
 

 

Таблиця 11 

 
 

Сильні сторони Слабкі сторони 

Навчання для здобувачів освіти 

безкоштовне 

Потребує оновлення оснащення 

навчально-виробничих майстерень та  

лабораторій 

Наявність їдальні, організація  гарячого 

харчування 

Відсутність фінансування на 

харчування здобувачів освіти 

Наявність процедури моніторингового 

аналізу 

Недостатність навчальних 

комп’ютерних програм  

Отримання професійної  (професійно-

технічної) освіти з отриманням повної 

загальної середньої освіти 

Недостатня кількість сучасних 

підручників з професійної підготовки 

за окремими професіями  

Навчання за дуальною системою  

Будівлі навчального корпусу, 

навчально-виробничих майстерень 

відповідають санітарно-гігієнічним 

вимогам 

Відсутність фінансування на 

оновлення матеріально-технічної 

бази; відсутність фінансування на 

капітальний ремонт 

Залучення роботодавців до розробки 

навчальних програм та до державної 

кваліфікаційної атестації 

 

Можливість позаурочної зайнятості 

здобувачів освітив ліцею у гуртках 

художньої самодіяльності, спортивних 

секціях 

 

Ліцензування нових професій  
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Можливості Ризики 

Використання новітніх технологій Несприятлива демографічна ситуація 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
Низька популярність робітничих професій 

Використання дуальної системи 

навчання 
Нестабільна політична ситуація в країні 

Надання платних освітніх послуг 
Загальне падіння моральних цінностей у 

суспільстві 

Стабільний попит на кваліфікованих 

робітників гірничого профілю 

Відсутність фінансування на оновлення 

матеріально-технічної бази 

 
Слабка загальноосвітня підготовка 

випускників шкіл 
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ІІІ. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РОЗВИТКУ 

  
Таблиця 12 

 

Пріоритетний 

напрям 
Пріоритетні цілі 

1. Впровадження 

законодавчої бази 

1.1. Впроваджувати законодавчу базу в діяльність закладу 

та виконувати завдання державних цільових програм 

2. Фінансово-

господарська та 

виробнича 

діяльність 

2.1. Забезпечити надходження коштів від виробничої 

діяльності та платних педагогічних послуг 

3. Посилення 

кадрового 

потенціалу 

3.1. Сприяти підвищенню кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників до вимог інформаційного 

суспільства та змін, що відбуваються у соціально-

економічній, духовній та гуманітарній сферах; 

3.2.Забезпечити  стажування педагогічних працівників на 

провідних підприємствах міста; 

3.3. Забезпечити проходження педагогічними працівниками 

курсів підвищення кваліфікації; 

3.4. Залучати педагогічних працівників до інноваційно-

педагогічної діяльності 

4. Модернізація 

освіти,  

підвищення якості 

підготовки на 

інноваційній 

основі 

4.1. Розширити перелік професій, за якими буде 

здійснюватись підготовка; 

4.2. Удосконалювати комплексно-методичне забезпечення з 

предметів підготовки відповідно до стандартів нового 

покоління; 

4.3. Застосовувати в освітньому процесі інноваційні 

педагогічні технології навчання 

5. Інформатизація 

підготовки 

5.1. Впроваджувати та використовувати в навчальному 

процесі сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

6. Соціальний  

захист педагогів та 

здобувачів освітив 

6.1. Сприяти оздоровленню працівників та їх дітей, 

здобувачів освітив пільгової категорії; 

6.2. Удосконалити зону відпочинку 

7. Удосконалення 

системи 

виховання, 

розвитку та 

7.1. Формувати конкурентоспроможну особистість шляхом 

залучення здобувачів освітив до роботи органу учнівського 

самоврядування; 

7.2. Сприяти розвитку молодіжної політики в ліцеї, 
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соціалізації молоді підтримка програм розвитку молодіжного центру 

«PRKPGTL»; 

7.3. Забезпечити відвідування  педагогічними працівниками 

тренінгів, практичних занять оволодіння ними сучасними 

соціально-педагогічними формами і методами сприяння 

соціалізації особистості у контексті позаурочної виховної 

діяльності; 

7.4. Активізувати роботу із здобувачами освіти із 

урахуванням їх вікових особливостей соціалізації шляхом 

проведення свят, екскурсій, дискусійних студій; гурткової 

роботи; 

7.5. Залучати до виховної діяльності батьків здобувачів 

освіти 

8. Популяризація 

робітничих 

професій 

8.1 Забезпечувати потреби молоді міста в отриманні 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

8.2. Залучати до проведення профорієнтаційної роботи 

фахівців підприємства; 

8.3. Систематично оновлювати інформацію в соціальних 

мережах та на сайті навчального закладу щодо змісту і 

перспектив розвитку професій, форм та умов оволодіння 

ними; 

8.4. Проводити іміджеві заходи спільно з представниками 

провідних підприємств міста з акцентом подальшого 

працевлаштування на підприємство через навчання в ліцеї; 

8.5. Забезпечити проведення факультативних курсів з 

оволодіння професійними компетентностями 

9. Осучаснення 

матеріально-

технічної бази 

ліцею  

9.1 Оновлювати та реконструювати матеріально-технічну 

базу навчальних кабінетів  

10. Міжнародне 

партнерство 

10.1. Здійснювати співпрацю щодо обміну досвідом 

підготовки 

11. Забезпечення 

моніторингу якості 

освіти 

11.1 Моніторинг якості ресурсного забезпечення освіти 
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ІV. ПЛАН ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
 

№ Ціль Завдання/проекти Термін Бюджет, 

грн. 

Джерела 

ресурсів 

Відповідальні 

Пріоритетний напрям 1. Впровадження законодавчої бази 

1.1 Впроваджувати 

законодавчу базу в 

діяльність закладу 

та виконувати 

завдання 

державних 

цільових програм  

1.1.1. Відслідковувати та впроваджувати  

нову законодавчу базу та державні 

цільові програми 

постійно 

  заступник директора з НВР 

 

1.1.2. Розробляти заходи по виконанню 

державних цільових програм постійно 

  заступник директора  з НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР 

1.1.3. Здійснювати корегування плану 

роботи навчального закладу постійно 

  заступник директора НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР 

Пріоритетний напрям 2. Фінансово-господарська та виробнича діяльність 

2.1 Забезпечити 

надходження 

коштів 

від виробничої 

діяльності та 

платних 

педагогічних 

послуг 

2.1.1. Розробляти та затверджувати план 

виробничої діяльності, врахувати 

надання послуг населенню, 

використовуючи матеріально-технічну 

базу майстерень 

щорічно 

 

  заступник директора з НВР, 

старший майстер 

2.1.2. Укласти угоди на проходження 

виробничої практики на оплачуваних 

робочих місцях 

постійно 

  заступник директора  з НВР, 

старший майстер 

2.1.3.Розширити перелік платних  

педагогічних послуг  

постійно 

 

  заступник директора  з НВР 

Пріоритетний напрям 3. Посилення кадрового потенціалу 

3.1 Адаптувати знання 

педагогічних 

працівників до 

вимог 

інформаційного 

суспільства та 

змін, що 

відбуваються у 

3.1.1. Забезпечити проходження 

педагогічними працівниками курсів з 

впровадження інноваційних 

комп’ютерних технологій навчання 

постійно 

  заступник директора з НВР 

3.1.2. Направляти педагогічних 

працівників  загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної та професійно-

практичної  підготовки на 

за окремим 

графіком 

  заступник директора з НР, 

заступник директора з  НВР 
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соціально-
економічній, 

духовній та 

гуманітарній 

сферах  

ознайомлювальні екскурсії на 
підприємства-замовники робітничих 

кадрів, навчальні тренінги  до відділів  

навчання та розвитку персоналу             

ПрАТ «ЦГЗК», ПрАТ «ПівнГЗК» 

3.2 Здійснювати 

стажування 

педагогічних 

працівників  

3.2.1.Укласти договори з 

підприємствами про проходження 

стажування 
постійно 

  заступник директора з  НВР, 

старший майстер, 

методист 

3.3 Забезпечити 

проходження 

педпрацівниками 

курсів підвищення 

кваліфікації 

3.3.1. Забезпечити проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками при Білоцерківському та 

Дніпропетровському інститутах 

післядипломної педагогічної освіти 

за окремим 

графіком 

  заступник директора  з НВР, 

заступник директора з НР, 

методист, 

інспектор з відділу кадрів 

3.3.2. Розробити план-графік підвищення 

кваліфікації педагогічними 

працівниками на 2022 н.р. 

2021 рік 

  методист 

3.3.2. Сприяти залученню педагогічних 

працівників до неформальних форм 

підвищення кваліфікації   

постійно 

  заступник директора  з НВР, 

заступник директора з НР, 

методист 

3.4 Залучати 

педагогічних 

працівників до 

інноваційно-

педагогічної 

діяльності 

3.4.1. Розробити індивідуальні плани 

відповідно до основних напрямів роботи 

навчального закладу, враховуючи участь 

у семінарах, конференціях, висвітлення 

власного досвіду в збірниках наукових 

праць, фахових виданнях  

постійно за 

індивідуаль-

ними  

планами 

 

спец. фонд 

заступник директора з НВР, 

заступник директора з НР, 

методист, 

голови методичних комісій 

 

3.4.2. Брати участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських освітніх виставках 

за окремим 

графіком 

 спец. фонд заступник директора з НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР, 

методист 

3.4.3. Забезпечити проведення 

рейтингового оцінювання діяльності 

педагогічних працівників 

2021 рік   заступник директора з НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР, 

методист 
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Пріоритетний напрям 4. Модернізація освіти, підвищення якості підготовки на інноваційній основі 

4.1 Розширити перелік 

професій, за якими 

буде 

здійснюватись 

підготовка  

4.1.1. Вивчати ринок праці та визначати 

пріоритетні професії відповідно до 

профілю навчального закладу 

постійно 

  заступник директора  з НВР, 

методист 

4.1.2. Здійснювати ліцензування нових 

освітніх послуг відповідно до профілю 

навчального закладу та вимог ринку 

праці 

постійно 

 

спец. фонд заступник директора з НВР 

 
 

4.1.3. Залучати роботодавців до процесу 

ліцензування освітніх послуг з професій 
постійно 

  
заступник директора з НВР 

4.2 Удосконалювати 

комплексно-

методичне 

забезпечення з 

предметів 

підготовки 

відповідно до 

стандартів нового 

покоління 

4.2.1. Розробити комплексно-методичне 

забезпечення предметів 

загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовок відповідно 

державних стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти та  

 сучасних вимог розвитку науки і 

техніки  

2021 рік   

методист, 

викладачі загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної 

підготовки 

4.2.2. Забезпечувати видання ліцейної 

газети  «Нашої газети»  

 

постійно 

 

спец. фонд заступник директора з НР 

4.2.3. Забезпечити видання 

«Методичного вісника» 

 

постійно 

 

спец. фонд заступник директора з НВР 

4.2.4. Узагальнення матеріалів майстер-

класів методичної  комісії кулінарних 

дисциплін  

 

2021 рік   

методист,  

педагогічні працівники: 

комісія кулінарних дисциплін 

4.2.5. . Розробити пакет контрольно-

оціночних матеріалів вхідного/вихідного 

контролю для індивідуальної форми 

навчання з професії «Слюсар з ремонту 

рухомого складу» 

2021 рік   

методист,  

комісія транспортно-

зварювальних дисциплін 
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4.2.6. Сформувати  репозитарій  
відеоматеріалів, електронних 

підручників, схем та карт  з професій 

електротехнічного профілю   

2021 рік   

заступник директора з НВР, 
методист,  

голови методичних комісій 

4.2.7. Розробити електронний 

діагностичний комплекс для здобувачів 

освіти за професією «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» (3,4 розряди) 

2021 рік   

методист,  

старший майстер,  

голови методичних комісій 

викладач Казаков Є.П. 

4.2.8. Розробити електронний 

діагностичний комплекс для здобувачів 

освіти за професією «Електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування» (3,4 розряди) 

2021 рік   

методист,  

старший майстер,  
голови методичних комісій 
викладач Шумило Ю.В. 

4.2.9 Розробити збірник інструктивно-

методичних карт «Електромонтажні  

роботи» для виконання навчально-

виробничих операцій здобувачами 

освіти  за професіями «Електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування» (3,4  розряди),  

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування»  

(3,4  розряди) 

2021 рік   

методист,  

старший майстер, 
викладач Жерновенков О.В., 

викладач Костін О.О., 

 

4.2.10 Розробити збірник інструктивно-

методичних карт для виконання 

лабораторних робіт  з  курсу 

«Електротехніка »   для здобувачів 

освіти за професіями «Електрослюсар 

(слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування» (3,4  розряди),  

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування»  

(3,4  розряди) 

2021 рік   

методист,  

старший майстер, 
викладач Казаков Є.П., 

викладач Шумило Ю.В. 
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4.2.11 Розробити матеріли до виконання 
самостійних робіт з елементами 

доповненої реальності  з предмету 

«Електротехніка» 

2021 рік   

методист,  
викладач Шумило Ю.В., 

викладач Куліченко Ю.І., 

4.2.12. Розробка програми проведення 

ефективної профорієнтації молоді  з 

позиціонуванням brand-book КПГТЛ   

2021 рік   

заступник директора з НВР, 

методист,  

голови методичних комісій,  

4.2.13.  Розробка навчально-методичного 

забезпечення роботи 

«Профорієнтаційного центру» 

2021 рік   

методист,  

практичний психолог  

4.3 Здійснювати 

надання освітніх 

послуг  

4.3.1. Продовжувати професійно-

технічне (паралельне) навчання з числа 

здобувачів освіти Криворізького 

гірничого коледжу ДВНЗ «КНУ», 

Криворізького електромеханічного 

коледжу ДВНЗ «КНУ», Криворізького 

автотранспортного коледжу  

ДВНЗ «КНУ» 

постійно 

  заступник директора з НВР, 

методист 

4.3.2. Здійснювати професійно-технічне 

навчання з професій гірничого профілю 

на замовлення ПАТ 

«Кривбасзалізрудком»,  

ПрАТ «Центральний гірничо-

збагачувальний комбінат»,  

ПрАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» та інших 

підприємств міста 

відповідно до 

замовлень 

  заступник директора з НВР, 

методист 

4.3.3. Здійснювати навчання за 

індивідуальною формою 
2021 рік 

  заступник директора з НВР, 

методист 

Пріоритетний напрям 5. Інформатизація підготовки 

5.1 Впроваджувати та 

використовувати в 

5.1.1. Оновлювати існуючу комп’ютерну 

техніку 
постійно 

 
спец. фонд 

заступник директора з НВР, 

заступник директора з НР 
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навчальному 
процесі сучасні 

інформаційно-

комунікаційні 

технології 

5.1.2. Забезпечувати навчальний заклад 
електронними засобами навчального 

призначення 
постійно 

 

спец. фонд 

заступник директора з НВР 

5.1.3. Створити електронне комплексно-
методичне забезпечення з предмету 

«Хімія» 

2021 рік   
методист,  
викладач Веселова Т.Б. 

5.1.4. Створити електронний 

діагностичний  комплекс  з української 

мови з розділу «Практична риторика» 

2021 рік   

методист,  

викладач Єгорова Н.М. 

5.1.5. Розробка навчальних 

відеоматеріалів віртуальної реальності 

для професії «Електрогазозварник. 

Електрогазозварник. 

Електрослюсар(слюсар) черговий та з 

ремонту устаткування» 

2021 рік   

заступник директора з НР, 

методист 

викладач Жерновенков О.В. 

5.1.6. Створити 3d-фільм «Будова та 

призначення колісної пари вантажного 

вагону»; 

2021 рік   

методист,  

викладач Євницька І.В. 

5.1.7. Створити електронну навчальну 

платформу  з професії «Прохідник» 
2021 рік   

методист,  

Мартиненко К.В. 

5.1.8. Розробка навчальних відео-

матеріалів віртуальної реальності для 

професії «Машиніст тепловоза. Слюсар з 

ремонту рухомого складу» 

2021 рік   

методист,   

викладачі:  

Казаков Є.П. 

5.1.9. Створити електронний довідник 

кулінара 
2021  рік   

викладач Афанасьєва К.К. 

5.1.10. Створити збірник лабораторних 

робіт з фізики розділу «Молекулярна 

фізика» (доповнена реальність); 

2021 рік   

методист,  

викладач  

Шумило Ю.В. 

5.1.11. Розробити  підручник 

«Технологія комп’ютерної обробки 

інформації» для здобувачів освіти за 

професією «Оператор з обробки 

2021 рік   

методист,  

викладач  

Шумило Ю.В. 

Снагощенко Д.М. 
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інформації та програмного 
забезпечення» 

Пріоритетний напрям 6. Соціальний захист педагогів та здобувачів освіти 

6.1 Сприяти 

оздоровленню 

працівників та їх 

дітей, здобувачів 

освіти пільгової 

категорії 

6.1.1. Розробити графік оздоровлення 

працівників та їх дітей в санаторно-

курортних закладах та оздоровчих 

таборах відповідно до поданих заявок 

лютий 

  голова профспілкового 

комітету, 

заступник директора з НВих.Р 

6.1.2. Оздоровити здобувачів освіти з 

числа осіб пільгової категорії 
липень бюджет  

заступник директора з НВих.Р 

6.1.3. Забезпечити працівників ліцею 

матеріальною допомогою на 

оздоровлення 

протягом 

року 
бюджет  

головний бухгалтер 

6.1.4. Виділяти здобувачам освіти ліцею 

матеріальну допомогу на оздоровлення 
постійно бюджет  

головний бухгалтер 

6.2 Удосконалювати 

зону відпочинку 

6.2.1. Проводити ремонтні роботи на 

території бази відпочинку «Світлячок» 

за 

необхідності 

 
спец. фонд 

завідуючий господарством 

Пріоритетний напрям 7.Удосконалення системи виховання, розвитку та соціалізації молоді  

7.1 Формувати 

конкурентоспро-

можну особистість 

шляхом залучення 

здобувачів осіти до 

роботи 

молодіжного 

центру 

7.1.1. Проводити засідання ради ліцею щотижня 

протягом року 

  заступник директора з НВих.Р 

7.1.2. Розвивати козацький рух в ліцеї постійно  спец. фонд заступник директора з НВих.Р 

7.1.3. Проводити декади та акції 

пропаганди здорового способу життя  1 раз на рік  
  заступник директора з НВих.Р 

7.1.4. Спланувати проведення 

благодійних  акцій  та флешмобів 
протягом 

року 

  заступник директора з НВих.Р 

7.1.5. Організувати проведення науково-

практичних конференцій, зборів, 

круглих столів з питань розвитку 

молодіжної політики в ліцеї,  військово-

патріотичного виховання із залученням 

представників громадських військово-

патріотичних організацій за участю 

представників місцевих органів 

виконавчої влади 

за окремим 

графіком 

  заступник директора з НВих.Р 
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7.1.6. Організувати роботу молодіжного 
центру 

протягом 

року 

  заступник директора з НВих.Р 

7.2 Залучати батьків 

до виховної роботи 

7.2.1. Організувати роботу батьківського 

комітету з правових питань (згідно з 

окремим планом), залучати до цієї 

роботи працівників правоохоронних 

органів 

вересень 

  заступник директора з НВих.Р 

Пріоритетний напрям 8. Популяризація робітничих професій 

8.1 Забезпечити 

потреби молоді 

міста в отриманні 

професійної освіти 

8.1.1. Виконувати план державного 

замовлення  

до серпня 

  заступник директора з НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР, 

керівник профорієнтаційного 

центру 

8.2 Здійснювати 

профорієнтаційну 

роботу 

8.2.1. Висвітлювати в міських ЗМІ, на 

сайті та соціальних мережах основні 

події з життя ліцею та матеріали про 

досягнення здобувачів освітив протягом 

року 

  заступник директора з НВР, 

заступник директора з НВих.Р, 

заступник директора з НР,  

методист, 

старший майстер, 

керівник профорієнтаційного 

центру,  

викладачі,  майстри в/н 

8.2.2. Організовувати пересувні 

виставки-презентації з використанням 

мультимедійного обладнання в школах 

міста та навколишніх районів 

протягом 

року 

 

спец. фонд 

заступник директора з НВР, 

методист, 

керівник профорієнтаційного 

центру 

8.2.3. Розробляти та розповсюджувати 

профорієнтаційні та відеоматеріали 
протягом 

року 
 спец. фонд 

заступник директора з НВР, 

керівник профорієнтаційного 

центру 

8.2.4 Відвідувати батьківські збори в 9 та 

11 класах протягом 

року 

  заступник директора з НВР, 

керівник профорієнтаційного 

центру, 

викладачі, майстри в/н 

8.2.5.  Проводити іміджеві заходи, 

спільно  з провідними підприємствами 

протягом 

року 

  заступник директора з НВР,  

заступник директора з НВих.Р, 
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(ПрАТ «Центральний гірничо-
збагачувальний комбінат», ПрАТ 

«Північний гірничо-збагачувальний 

комбінат», ПАТ «Кривбасзалізрудком») 

з акцентом подальшого 

працевлаштування на підприємство 

через навчання в ліцеї 

керівник профорієнтаційного 
центру 

 

8.2.6. Проводити факультативні курси 

оволодіння професійними 

компетентностями з карвінгу, айсінгу, 

мастики, ІТ- технологій 

протягом 

року 

  заступник директора з НВР, 

керівник профцентру, 

викладачі,  

майстри в/н 

Пріоритетний напрям 9. Матеріально-технічна база ліцею 

9.1 

 

 

Оновлювати та 

реконструювати 

матеріально-

технічну базу 

навчальних 

кабінетів та 

майстерень 

9.1.1. Встановити пожежну сигналізацію 

та систему блискавкозахисту 

протягом 

року 
 

спец. фонд заступник директора з НВР, 

завідуючий господарством 

9.1.2. Здійснити пропитку проти 

горючими матеріалами дерев’яних 

конструкцій горища майстерень і 

навчального корпусу та металевих 

костурів 

протягом 

року 
 

спец. фонд заступник директора з НВР, 

завідуючий господарством 

9.1.3. Встановити радіоточки 

оповіщення про пожежу 

протягом 

року 
 

спец. фонд заступник директора з НВР, 

завідуючий господарством 

9.1.4. Здійснювати озеленення території 

закладу 

протягом 

року 
 

спец. фонд заступник директора з НВР, 

старший майстер 

9.1.5. Здійснити ремонт  слюсарної 

майстерні, гірничої майстерні 

протягом 

року 
 

спец. фонд завідуючий господарством 

9.1.6. Оновлювати двері в навчальних 

кабінетах ІІ та ІІІ поверху 

протягом 

року 
 

спец. фонд завідуючий господарством 

9.1.7. Замінити старі вікна на 

металопластикові (методичний кабінет)           

протягом 

року 
 

спец. фонд заступник директора з НВР, 

завідуючий господарством 

Пріоритетний напрям 10. Міжнародне партнерство 

10.1 Співпраця щодо 

обміну досвідом 

підготовки  

10.1.1. Започаткувати співпрацю щодо 

обміну досвідом підготовки 

кваліфікованих робітників гірничого 

профілю із закордонними навчальними 

2021 рік 

  заступник директора з НВР, 

заступник директора з НР  
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закладами  

10.1.2. Сприяти участі педагогів та 

здобувачів освіти  у міжнародних 

проєктах та програмах 

постійно 

  заступник директора з НВР, 

заступник директора з НР, 

методист  

Пріоритетний напрям 11. Забезпечення моніторингу якості освіти 

11.1 Моніторинг якості 

ресурсного 

забезпечення 

освіти 

11.1.1. Узагальнювати результати 

кадрової роботи, матеріального 

забезпечення, інформаційного 

забезпечення, забезпеченості 

підручниками 

постійно 

  заступник директора з НВР 

11.1.2. Здійснювати моніторинг 

 новоприйнятого контингенту;  

 якості навчальних досягнень 
здобувачів освіти; 

 контингенту здобувачів освіти 
з числа дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування; 

 працевлаштування здобувачів 

освітив; 

 гурткової роботи 

постійно 

  заступник директора з НР, 

заступник директора НВР 

 


