
ЗВІТ 

директора  

ПОЛТАВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ 

про результати діяльності (виконання умов контракту)  

за 2020-2021 н.р. 

 

2020-2021 н.р. став роком не  лише багатьох випробувань, але й роком 

нових сподівань. 

У зв’язку з епідемією коронавірусу СОVID-19 колектив  ліцею 

періодично працював в умовах карантину. Проводилося дистанційне навчання 

та організовувалася виховна робота з учнями із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікативних технологій. Завдяки злагодженій роботі всіх 

працівників  закладу освіти 2020-2021 навчальний рік було вчасно  і успішно 

завершено. 

2020 рік приніс знаменну дату – системі професійно (професійно-

технічної) освіти виповнилося 80 років, а ПОЛТАВСЬКОМУ 

ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЮ СФЕРИ ПОСЛУГ ˗ 61рік. 

Ми пишаємося тим, що понад 47% педагогічних працівників є 

випускниками ліцею. Це, в першу чергу, майстри виробничого навчання, 

викладачі професійно-теоретичної підготовки, які є візитівкою нашого закладу 

освіти. 

ПОЛТАВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ у 2020-

2021 навчальному році здійснював підготовку кваліфікованих робітників за 

ліцензованими професіями «Кравець. Закрійник», «Перукар (перукар-

модельєр). Візажист», «Перукар (перукар-модельєр)». Манікюрник» для 

підприємств міста Полтави та Полтавської області.  

Протягом 2020-2021 навчального року діяльність колективу ліцею була 

спрямована на виконання основних завдань:  

- виконання плану набору учнів за регіональним замовленням;  

- збереженням обсягу учнівського контингенту; 

- зміцнення  та поновлення матеріально-технічної бази;  

- збереження трудового колективу; 

- підвищення кваліфікації та професійної майстерності майстрів 

виробничого навчання та викладачів; 

-  покращення благоустрою в ліцеї;  

- підняття престижності ППЛСП. 

У 2021 році ліцей пройшов атестацію освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти. 



У цьому ж році відповідно до наказу № 95 від 05.04.2021 року 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ «Про 

зміну адреси об’єкту нерухомого майна на вул. Маршала Бірюзова, 26/1 у 

м. Полтава» навчальний корпус отримав нову адресу: м. Полтава, 

вул. Маршала Бірюзова, 26в. 

12.04.2021 року будівля ліцею  була внесена до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу: 252153735. 

Станом на 1 вересня 2020 року перехідний контингент складав 101 

здобувача освіти.  

План набору на 2020-2021 навчальний рік становив 90 осіб; фактично 

зараховано 62 особи, що становить 68% від плану. Відраховано протягом 

2020-2021 навчального року 5 осіб. Випуск учнів у 2020-2021 навчальному 

році склав 68 осіб. Дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою отримали 

5 осіб. 

Перехідний контингент станом на 31.08.2021  складав 90 осіб.  

План набору на 2020-2021 навчальний рік становив 48 осіб. 

Фактично зараховано 48 осіб, що становить 100% від плану. 

46% нового контингенту ˗ з м. Полтава, 2 учні мають статус дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

На базі ліцею працює Навчально-практичний центр з підготовки 

робітників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник», головною метою 

діяльності якого є реалізація завдань щодо вдосконалення практичної 

підготовки учнів.  

Навчально-виробничий  процес  у  ліцеї  здійснюють 27 педагогічних  

працівників.  

Викладачі та майстри виробничого навчання підвищували свій 

професійний рівень шляхом: 

-  навчання на курсах підвищення кваліфікації, під час стажування; 

-  участі в онлайн-курсах; 

-  участі в тренінгах, майстер-класах, семінарах, вебінарах, конференціях 

тощо. 

Протягом 2020-2021 навчального року в ліцеї працювало 3 методичних 

комісії. 

У ліцеї була організована робота щодо вивчення досвіду роботи 

майстра виробничого навчання Полівки І.Д. з проблеми “Індивідуальний 

підхід до учнів під час освітнього процесу з підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Кравець»”. 

Досвід роботи майстра виробничого навчання, викладача професійно-

теоретичної підготовки Холодняк О.Г. на тему „Розвиток творчих здібностей 



учнів як умова розкриття їх особистісного потенціалу” вивчався педагогами 

ЗП(ПТ)О Полтавської області. 

На рівні ліцею узагальнено 12 методичних розробок. У січні-лютому 

проведено творчі звіти педпрацівників, які атестувалися у 2020-2021 

навчальному році. Атестовано 7 педагогічних працівників.  

Підвищенню рівня професійної компетентності педагогів ліцею сприяла 

участь у заходах  обласного та всеукраїнського рівня. 

Протягом семестру методист Швецова В.А. брала участь у засіданнях 

робочої групи з організації та проведення інтелектуальних змагань з 

інфографіки з предмета «Математика» серед учнів ЗП(ПТ)О Полтавської 

області. Викладач математики Рябов С.В. брав участь у засіданні робочої 

групи щодо підготовки до обласної олімпіади з математики серед учнів 

ЗП(ПТ)О Полтавської області. Майстри виробничого навчання 

Геращенко О.М., Холодняк О.Г. брали участь у засіданнях робочої групи з 

розробки завдань для проведення квесту серед учнів ЗП(ПТ)О у Полтавській 

області з професії "Перукар". Викладач Мартинова О.В. взяла участь у:  

-  засіданні круглого столу „Організація стажування педагогічних 

працівників за новітніми виробничими технологіями з використанням 

ресурсів навчально-практичних центрів”, організованого НМЦ ПТО у 

Полтавській області; 

-  обласній секції викладачів та майстрів виробничого навчання 

швейного профілю «Інноваційні технології при підготовці робітників сфери 

послуг»; 

-  в обласному семінарі-практикумі „Впровадження сучасних 

виробничих технологій у професійну підготовку”.  

Викладач Медяник О.М. брала участь у Всеукраїнській конференції до 

Дня працівників легкої промисловості „Сучасна підготовка кваліфікованих 

робітників легкої промисловості у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти” та виступила із доповіддю «Розвиток творчих здібностей 

учнів шляхом залучення їх до позаурочної роботи». В рамках роботи 

конференції викладач Мартинова О.В. підготувала статтю «Соціальне 

партнерство – вагомий фактор якісної підготовки кваліфікованого 

робітника». 

Методист ліцею Швецова В.А. взяла участь в обласному заході 

«Марафон освітніх інновацій», організованому НМЦ ПТО у Полтавській  

області з метою підведення підсумків методичної роботи за 2020-2021 

навчальний рік у ЗП(ПТ)О області.  



У 2020-2021 навчальному році за єдиним обліком у бібліотеці ліцею 

було зареєстровано 181 читача, у тому числі 150 учнів та 31 педагогічного 

працівника.  

Фонд бібліотеки станом на 01.07.2021 р. складав 14099 екземплярів. 

Протягом року надійшло 101 екземпляр професійної навчальної та іншої 

літератури. 

Забезпеченість навчальною літературою загальноосвітніх предметів – 

100%. Забезпеченість з предметів професійної підготовки – 88,5%.  

У 2020 році була відкрита навчальна майстерня з професії 

«Манікюрник», виконаний капітальний ремонт кабінету української мови та 

літератури. 

У червні 2021 року за підтримки трудового колективу нашого закладу 

освіти було виконано ремонт покрівлі. Бригаду робочих безкоштовно надав 

депутат Полтавської міської ради Євген Ніколаєнко. 

За підтримки профспілки ППЛСП та кандидата у депутати  

Полтавської міської ради Дмитра Хашаба, які надали кошти, був проведений 

косметичний ремонт спортивної зали.   

За підтримки депутата Полтавської міської ради Олександра 

Удовіченка був безкоштовно виконаний спил 4 аварійних тополь на території 

ліцею. 

Для покращення протиепідемічної ситуації в закладі освіти було 

закуплено бактерицидну лампу, захисні окуляри, паперові рушники, 

гігієнічні засоби, сушарку для рук, дозатори для мила. 

Для покращення навчально-матеріальної бази з професії «Перукар 

(перукар-модельєр)» було придбано бойлер, мийку, пуф та перукарські 

крісла.  

З метою покращення питного режиму в закладі були закуплені бутлі 

для питної води з помпами. 

Фінансово-господарська діяльність за 2020 рік 

 

Поточні видатки за 2020 рік 

  Загальний 

фонд 

Спец. фонд 

1.  Заробітна плата 5653910 грн. - 

2.  Нарахування на заробітну плату. 1240137 грн. - 

3.  Витрати на придбання матеріалів, 

обладнання, інвентарю  

272 грн. 45188 грн. 

4.  Продукти  харчування 102226 грн. - 

5.  Оплата послуг (крім - 31088 грн. 



комунальних) 

6.  Оплата газопостачання 404041 грн. - 

7.  Оплата водопостачання та 

водовідведення  

10270  грн. - 

8.  Оплата електроенергії 65998  грн. - 

9.  Стипендія 1018870 грн. - 

10.  Інші виплати населенню 25051 грн. - 

 

Слід зазначити, що інформація даного звіту містить у собі ті напрямки, 

які адміністрація ліцею вважає пріоритетними в своїй роботі і буде 

підтримувати тенденцію їх росту з метою надання якісної кваліфікованої 

освіти в навчальному закладі. 

Визначеність мети – відправна точка всіх досягнень. 

Головним завданням на наступний 2020-2021 навчальний рік є, перш за 

все: 

- збільшення плану регіонального  замовлення на підготовку 

робітничих кадрів;  

- розширення мережі соціального партнерства з роботодавцями для 

якісного працевлаштування випускників на підприємства;  

- планування напрямів роботи ліцею у режимі дистанційного 

навчання, враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася в Україні;  

- підвищення результативності навчально-виробничого процесу, 

якості знань учнів; 

- удосконалення матеріально-технічної бази ліцею; 

- пошук нових ефективних шляхів проведення профорієнтаційної 

роботи; 

- покращення благоустрою в ліцеї; 

- підняття престижності ППЛСП. 

Авторитет закладу освіти створюють педагоги! Маю переконання, що 

наступного року ми матимемо більш позитивні результати в нашій роботі. 

Дякую за роботу у поточному навчальному році кожному працівнику 

ППЛСП. 

Директор Полтавського професійного  

ліцею сфери послуг 

Дяченко М.В. 

 

 


