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1.Організація навчально - виховного та навчально-виробничого процесу 

1.1. Загальна характеристика ліцею 

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є наявні установчі 

документи навчального закладу: Статут ліцею, затверджений МОН України 

14.02.2017 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО 

№661077 від 01.02.1996р., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Серія АГ № 527721, довідка про включення до Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України АБ №656722 від 24.01.2013.  

Між Хустським професійним ліцеєм та Комунальною установою «Управління 

спільною власністю територіальних громад» Закарпатської обласної ради 31 травня 

2022 року було підписано договори № 04-17/35 та № 04-17/35-1 про закріплення 

майна, що належить  до комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ та 

міст Закарпатської області на праві оперативного управління та Акт  приймання- 

передачі Майна. 

Предметом даних Договорів є передача Уповноваженим органом відповідно до 

рішення Закарпатської обласної ради від 19.05.2022 №593 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради  від 29.03.2018 року « Про надання згоди на безоплатну 

передачу з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, 

селищ та міст Закарпатської області цілісних майнових комплексів професійно-

технічних навчальних закладів» Користувачеві в оперативне управління без прав 

балансоутримувача окремих об’єктів  нерухомого майна, що  належить до спільної 

власності територіальних громад, сіл, селищ та міст області та знаходиться на 

балансі Комунальної установи «Управління спільною власністю територіальних 

громад» Закарпатської обласної ради, а саме: навчально-адміністративний корпус, 

що знаходиться за адресою: м. Хуст, вул. Свободи,1, загальною площею 1380,5 кв.м 

та  навчально-виробничий корпус, що знаходиться за адресою: Купара Карла, 9, 

загальною площею 1866,5 кв.м. 

Уповноважений орган передав Користувачеві в оперативне управління без прав 

балансоутримувача Майно для здійснення ними статутної діяльності із збереженням 

профілю діяльності, а саме для розміщення Хустського професійного ліцею. 

  На даний час в ліцеї учнівський контингент складає 374 учнів. 

Підготовка кваліфікованих робітників у ліцеї здійснюється відповідно до наказу 

МОН України № 536-л  від 26.04.2018 «Про переоформлення ліцензії».  Державною 

акредитаційною комісією видано здійснення освітньої діяльності із таких професій: 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Рихтувальник кузовів», 

«Електрогазозварник», «Штукатур, Лицювальник-плиточник, Маляр», «Монтажник 

санітарно-технічних систем і устаткування, Газозварник», Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій, Штукатур, Маляр» 

Кошти отримані від виробничої діяльності та оренди приміщень 

використовуються для забезпечення статутної діяльності та розвитку матеріально-

технічної бази. 

 



 

1.2. Організація  навчально-виховного процесу за звітний період 

Навчально-виховний процес у Хустському професійному ліцеї здійснюється 

згідно з положенням «Про організацію і проведення виховної роботи в професійно-

технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки». З 01.09.2022 року в 

ліцеї запущено систему автоматизованого складання розкладу «Нова школа – 

розклад» модуль ЗП(ПТ)О. 

Організовується та здійснюється супровід дистанційного навчання на 

платформі https://classroom.google.com. 

Велика увага приділяється виконанню Державних цільових програм, 

національно – патріотичного виховання, попередження наркоманії, куріння, 

відзначення державних свят. Виховна робота ліцею конкретизується у 

представлених планах виховної роботи на місяць, розроблених заступником 

директора з навчально-виховної роботи, класними керівниками, Радами учнівського 

самоврядування і профілактики; у планах роботи практичного психолога; 

бібліотеки; медичного пункту;  планів роботи гуртків технічної творчості і 

спортивних секцій, у яких у ліцеї зайнято в середньому 30% учнів ліцею. 

В ліцеї діє рада  профілактики. Учнівське самоврядування є головною 

спрямовуючою силою в ліцеї. 

Спортивно-масова робота проводиться у ліцеї на території спортивного 

майданчика, міні-стадіону та у спортивній залі. 

Учні ліцею беруть участь у міських та районних заходах, та  займають призові 

місця в турнірі ерудитів «Що? Де? Коли?» та КВК серед команд ліцеїв, коледжів та 

вузів  м. Хуст та області. 

28 жовтня 2022 року Хустський професійний ліцей долучився до національної 

акції «Все є Україна»: в Хуст прибув синьо-жовтий прапор, на якому учні 

профтехучилищ всієї країни вже написали побажання воїнам, і зараз естафету 

перейняв наш навчальний заклад. 

Хорошою традицією в Хустському професійному ліцеї стало проведення 

загальноліцейних заходів свята «Барви осені», «Нумо хлопці», «Тижні 

профорієнтації». В рамках тижня профорієнтації доброю традицією стало 

проведення для учнів ЗОШ міста та району днів відкритих дверей, майстер класів, 

екскурсій з метою ознайомлення з навчально-матеріальною базою ліцею, огляд 

виставки експонатів гуртків технічної творчості. 

 

1.3. Організація навчально-виробничого процесу 

Навчально-виробнича діяльність у ліцеї здійснюється відповідно до Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.05.2006 р. № 419.  

Виробнича  практика  проводиться на підприємствах і організаціях згідно з 

укладених договорів, на підставі двосторонніх та трьохсторонніх угод. Учні 

забезпечуються робочими місцями, які відповідають санітарним вимогам, вимогам 

охорони праці на яких є можливість  працювати на новому технологічному 

обладнанні.  

https://classroom.google.com/


З 01.09.2021 по 10.06.2022 року на підприємствах пройшли виробничу практику 

345 учнів. За виконані роботи на рахунок ліцею перераховано 715998 грн., що 

складає на одного учня  в середньому 974,4 грн.   

В цілому організація і здійснення навчально-виробничої діяльності відповідає 

вимогам «Положення про організацію навчально-виробничого процесу», згідно 

наказу Міністерства освіти і науки України №419. 

 

2.Виконання обсягів регіонального замовлення. 

Формування контингенту учнів, слухачів 

Формування учнівського контингенту здійснюється відповідно до правил 

прийому навчального закладу, які  розроблені відповідно до Типових правил 

прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 р. №441. 

Профорієнтаційна робота в ліцеї здійснюється за різними формами. 

Розробляються заходи з організації профорієнтаційної роботи з набору учнів на 

навчальний рік, які затверджуються директором ліцею.  

Наслідком цілеспрямованої профорієнтаційної роботи є виконання 

держзамовлення. В 2021-2022 навчальному році  навчальний заклад виконав 

регіональне  замовлення на 100% від доведених показників.   

У 2022-2023 н.р. навчальний заклад цілеспрямовано працював над 

виконанням регіонального замовлення, але у зв’язку з воєнним станом в державі та 

великим від’їздом молоді за кордон, регіональне замовлення навчальним закладом 

виконано на 67% від доведених показників.  

Прийом учнів в ліцеї здійснює приймальна комісія, яка діє на підставі 

Положення про Приймальну комісію, керується у роботі Правилами прийому. 

У приймальній комісії є всі необхідні документи. 

Зарахування на навчання в ліцей відбувається шляхом конкурсного відбору, 

оформляється протоколом приймальної комісії і затверджується наказом директора.  

 

3. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність. 

Навчальний заклад фінансується з обласного бюджету. Додатковим джерелом 

фінансування є кошти спеціального фонду, які включають: доходи від реалізації 

продукції навчально-виробничих майстерень, послуги навчально- практичних 

центрів, 50% заробітної плати учнів при проходженні виробничої практики на 

підприємствах, платного навчання слухачів з числа незайнятого населення, за 

рахунок курсової підготовки і перепідготовки, інших коштів (оренда приміщень). 

За звітний період з 01.09.2021р. по 31.10.2022р. надійшло коштів спеціального 

фонду - 779652 грн., в т.ч.: 

- від здачі в оренду приміщень – 32111 грн.;  

- дохід від виробничої практики – 747098 грн.; 

- дохід реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 

443 грн. 

Заробітна плата працівникам та учнівська стипендія виплачуються своєчасно. 

Заборгованість із заробітної плати, стипендії та комунальних послуг відсутня. 

Фінансовий стан навчального закладу є стабільним. 

 

 



4.1 Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу 

Для здійснення освітньої діяльності навчальний заклад має в своєму 

розпорядженні навчально-матеріальну базу, яка складається з 17 кабінетів, 3 

лабораторії, 9 виробничих майстерень, спортивної зали 148,8 м2  та актової зали на 

240 місць – 115,1 м2, бібліотеки і читальної зали на 25 місць – 94 м2 (книгосховище 

30,5 м2, бібліотека з читальною залою 63,5 м2) , спортивного майданчика – 1,31 га.  

Навчальні кабінети, лабораторії, виробничі майстерні використовуються за 

призначенням і мають необхідне обладнання та устаткування. Всі кабінети 

обладнані необхідними меблями і мають 30 учнівських місць.   

Наявна навчально-матеріальна база в основному задовольняє всі вимоги 

підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі, як профільної для 

навчального закладу, так і для інших галузей господарства. В повному обсязі, 

навчальний заклад може здійснювати загальноосвітню підготовку. Розроблені 

паспорти комплексного методичного забезпечення.  

За звітній період виконано:   

1. Проведено поточний ремонт медичного пункту по вул.Карла Купара,9  на 

суму 4060 грн.  

2. Проведено поточний ремонт захисної споруди  цивільного захисту (сховища)    

по вул. Свободи,1 на суму 32,946 грн. та закуплено  електрогенератор  на суму 

37999 грн. 

3. Проведено послуги з вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі будівлі 

літ. А Хустського професійного ліцею по вул. Карла Купара, 9 на суму 38996 грн. 

4. Проведено нову оптоволоконну лінію інтернет зв’язку зі швидкістю 100 

Мгб/сек. 

5. Проведено перезарядку та техобслуговування вогнегасників у кількості 24 

шт. на суму 4340 грн. 
 

4.2. Організація навчально-методичної діяльності 

 Методична робота в ліцеї спланована і відображена в плані роботи 

Хустського професійного ліцею. З 2020-2021 навчального року педагогічний 

колектив ліцею працює над новою єдиною методичною проблемою «Впровадження 

сучасних дистанційних технологій в навчальний процес». Визначено склад творчих 

груп, план заходів щодо реалізації єдиної методичної проблеми у 2021-2022 році, 

розроблено алгоритм роботи педагогічного колективу над єдиною методичною 

проблемою.  

Протягом 2021-2022 н.р.  учні ліцею прийняли участь у всеукраїнських 

онлайн-олімпіадах з предметів («Всеосвіта Осінь – 2021, 2022», «На Урок» (Осінь 

2021)).  

В 2021-2022 н.р. ряд педагогічних працівників друкувались в інформаційно 

методичному збірнику «Вісник» навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області, а саме: 

• Інформаційно-методичний збірник Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області №3-4/2021, Пилип Н.В. 

«Застосування математики при розв’язанні задач професійного спрямування»; 

• Інформаційно-методичний збірник Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Закарпатській області №3/2022, Рошко Т.І. 

«Російські автори у програмі зарубіжної літератури: бути, чи не бути?». 

Проводиться робота з удосконалення структури, змісту сторінок “Методична 



робота”, “Атестація” на сайті ліцею. Також створено новий сайт ліцею 

https://khustproftekh.uz.ua. 

Протягом грудня-січня 2021-2022 н.р. проходила активна робота з розробки 

інноваційного проєкту «СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

БУДІВЕЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ». 

 

Дизайн-проєкт навчально-практичного центру 

 
У цілому колективні та індивідуальні форми методичної роботи в ліцеї 

відповідають Положенню про методичну роботу. 

 

4.3. Зміст підготовки кваліфікованих робітників 

 Зміст та організація навчально-виробничого процесу, терміни навчання 

визначаються робочими навчальними планами з кожної ліцензованої професії, 

розробленими на основі Державних стандартів професійно-технічної освіти. 

Забезпеченість навчального закладу державними стандартами професійно-

технічної освіти станом на 2022 рік становить 100%. Станом на  1 вересня 2021 

року, підготовка кваліфікованих робітників з професій: електрогазозварник, 

штукатур, лицювальник-плиточник, монтажник гіпсокартонних конструкцій, 

монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, рихтувальник кузовів  ведеться згідно з стандартом 

професійної (професійно-технічної) освіти на компетентнісній основі.  

  Варіативний компонент не перевищує 15% від загального часу. 

 

5.Наявність колективного договору та додержання його умов. 

Останній Колективний договір між адміністрацією ліцею та профспілковим 

комітетом на 2022-2024 роки, був прийнятий  на зборах трудового колективу 

Хустського професійного ліцею 21 січня 2021 року. 

Про виконання колективного договору директор ліцею звітується щорічно. 

Умови колективного договору адміністрацією ліцею виконуються повністю.  

 

  

https://khustproftekh.uz.ua/


6. Якісний склад педагогічних працівників. 

Рівень кадрової роботи. 

Навчальний заклад укомплектований керівними кадрами, викладачами, 

майстрами в/н, обслуговуючим персоналом згідно із штатним розписом. 

Забезпеченість складає 72 працівник або 89,3 % від загальної кількості за штатним 

розписом, з них 4 працівників за сумісництвом.   

Навчальний процес забезпечує  44  педпрацівників (61 % від загальної кількості  

працівників  за штатним розписом), з них: 12 викладачів загальноосвітніх дисциплін 

(27% від загальної кількості педпрацівників), 9 викладачів спеціальних дисциплін та 

загальнопрофесійної підготовки (20 % від загальної кількості педпрацівників)  з 

яких 3 викладачі  працюють за основною посадою та 1 непедагогічні працівники, 

який є викладачем у порядку суміщення посад у НЗ, 20 майстрів виробничого 

навчання (45%), 8 інших педагогічних працівників: директор, 2 заступники 

директора, практичний психолог, керівник фізвиховання, методист, старший 

майстер, керівник гуртка (18 % від загальної кількості педпрацівників),  з яких 1 

працює викладачем  загальноосвітніх дисциплін у порядку суміщення посад, 4 - 

викладачами спеціальних дисциплін та загальнопрофесійної підготовки у порядку 

суміщення посад та 1сумісник з іншого навчального закладу. 

Коефіцієнт плинності кадрів в ліцеї за 2021-2022 н.р. складає 2,7 % 

За наслідками атестації за 2021-2022 н.р.: 2 викладачам присвоєно 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 1 викладачу присвоєно 

педагогічне звання «старший викладач» 

Загалом в ліцеї працює: 1 викладач ІІ категорії, 11 викладачів І категорії, 10 

викладачів вищої категорії з них 4 викладачі мають педагогічне звання «старший 

викладач» та 2 викладачі - «викладач методист». 

В навчальному закладі працює: 6 майстрів  в/н , які  мають 11 тарифний 

розряд, 1 майстри в/н 12 тарифного розряду, 5 майстрів  в/н  13 тарифного розряду, 

8 майстрів в/н 14 тарифного розряду; з них 1 майстер в/н має педагогічне звання 

«майстер виробничого навчання ІІ категорії» і 5 майстрів в/н мають педагогічне 

звання «майстер виробничого навчання І категорії». 

За 2021-2022 н.р. педагогічні  працівники пройшли курси підвищення 

кваліфікації: ЗІППО – 16 викладачів, 1 викладач ТОВ «Всеосвіта» 3 викладачі в 

освітньому проекті на «Урок» , а також 8 викладачів інших субєктів підвищення 

кваліфікації. 

З 05 жовтня на посаду методиста прийнято Леонтьєву Лесю  Богданівну. 

Все ще залишається проблема наявності вакансій на посаду майстрів 

виробничого навчання,  станом на 01.11.2022 р. – 7 вакансій майстрів в/н. 

 

7. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення 

та забезпечення умов праці працівників ліцею. 

У навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях оформлені кутки охорони 

праці, робочі місця забезпечені відповідними інструкціями. Учні та працівники 

навчального закладу відповідно до діючих нормативів забезпечені на 80,0 % 

індивідуальними засобами захисту, спецодягом та відповідним взуттям з конкретної 

професії.  



 У всіх кабінетах та виробничих майстернях укомплектовані аптечки. За звітній 

період 2021-2022 рік медичний пункт забезпечено медикаментами на суму 30000 

грн.  

Своєчасно проводяться медичні огляди працівників.  

У ліцеї провідний фахівець з охорони праці, керівний склад, викладачі з ОП 

пройшли навчання та БДЖ і ОП. Майстри в/н зайняті на роботах з підвищеною 

небезпекою (кисневі балони з крапленим газом) пройшли навчання і мають 

відповідне посвідчення.  

 

         8.Ефективне використання та збереження державного майна 

У навчальному закладі  приведено у відповідність до вимог чинного 

законодавства Свідоцтва на право власності на нерухоме майно нежитлових 

будівель, що знаходяться за адресою: м.Хуст, вул. Свободи,1 та вул. м. Хуст, Карла 

Купара, 9, також виготовлені витяги земельних  ділянок з присвоєнням кадастрових 

номерів, що знаходяться за юридичною адресою: Закарпатська обл., м.Хуст, вул. 

Свободи,1; вул.  Купара,9; вул. Лисенка б/н. 

Розкрадання державного майна, чи використання його не за призначенням 

допущено не було.    

Орендодавцем - Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській,   

Закарпатській та Волинській областях було передано в оренду частину складських 

приміщень площею 132, 8 м² Хустського професійного ліцею для надання 

стоматологічних послуг. Строк договору оренди нерухомого майна діє до 

28.05.2026. 

 

                                9.Стан виконавської дисципліни 

       

 В повному обсязі виконувались накази і розпорядження департаменту 

управління освіти і науки Закарпатської обласної (державної) військової 

адміністрації, НМЦ ПТО в Закарпатській області, місцевих органів влади, 

керівництва фондів. 

Своєчасно проводились розрахунки з установами, організаціями, банками, 

постачальниками.  

Кошти з рахунків  ліцею  використовувались у відповідності до затверджених 

в установленому порядку кошторисів. 

  

 

 

 Директор Хустського  

 професійного ліцею     І.М. Роман 

 


