
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
Державного професійно-технічного навчального закладу

“Соснівський професійний ліцей” 
до 2023 року



ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей” 
у 2020-2021 н.р. 



здійснення  професійної підготовки кваліфікованих робітників на основі  
регіонального замовлення, в межах ліцензійних обсягів;

оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників шляхом 
впровадження нових стандартів професійної (професійно-технічної) 
освіти, сучасних виробничих та педагогічних технологій;

удосконалення навчально-виробничої бази та комплексно-методичного 
забезпечення професій;

професійний розвиток  та удосконалення фахової майстерності педагогів; 
набуття нових цифрових навичок для реалізації дистанційного та 
змішаного навчання;

Пріорітетні напрямки роботи

у 2020-2021 н.р. 



організація роботи навчально-практичного центру з професій “Верстатник 
деревообробних верстатів;столяр будівельний; деревообробник будівельний 
”;

участь у роботі з розробки нових стандартів професійної (професійно-
технічної) освіти на компетентнісній основі; розробка та удосконалення 
освітніх програм; розробка авторських методичних напрацювань; 

формування соціально зрілої, національно свідомої особистості, громадянина 
України; всебічний розвиток особистості учнівсьої молоді;

 створення безпечних умов праці та навчання; комфортних умов проживання 
учнів у гуртожитку;

популяризація робітничих професій, підвищення іміджу закладу освіти.

Пріорітетні напрямки роботи

у 2020-2021 н.р. 



Контингент учнів

Всього здобувачів освіти - 325 чол.

- на базі повної загальної 

середньої освіти - 26 чол.

- на  базі базової загальної

середньої освіти - 299 чол.

Зараховано на перший курс - 153 чол.

Виконання плану регіонального 

замовлення - 100%

на базі 
повної 

загальної  
середньої 

освіти 

на базі
базової 

загальної
середньої 

освіти

26 чол.

299 чол.



Контингент учнів

№ Код професії Назва професії Ліцензійний 

обсяг

Фактичний

обсяг

1 5122

7412

Кухар

Кондитер 

60 82

2 7129 Робітник з  комплексного обслуговування  й 

ремонту будинків 

60 63

3 7122

7122

7133

Муляр, 

Пічник, 

Штукатур 

90 53

4 7133

7132

7141

Штукатур, 

Лицювальник-плиточник, 

Маляр 

90 72

5 7124

7132

7423

Cтоляр будівельний;

Паркетник;

Верстатник деревообробних верстатів 

180 26

6 7212 Електрогазозварник 60 30



Соціальний паспорт ліцею 

№ Категорія учнів Кількість осіб

1 Особи з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківської опіки

6

2 Напівсироти 31

3 З неповних сімей 34

4 З багатодітних сімей 122

5 З неблагополучних сімей 15

6 З розумовими та фізичними вадами 7

7 З малозабезпечених сімей 43



Кадрове забезпечення

Всього працівників -

педагогічних працівників - 39 чол.:

- керівні кадри - 4 чол

- викладачі - 14 чол.

- майстри в\н - 14 чол.

- вихователі  - 2 чол.

- інші педпрацівники - 4 чол.

керівні
кадри

викладачі
майстри в/н

вихователі

інші
педпрацівни

ки

14 чол. 14 чол.

2 чол.

4 чол. 4 чол.



Кадрове забезпечення

Якісний склад педагогів:

спеціаліст - 4 чол.

спеціаліст ІІ категорії - 1 чол.

спеціаліст І категорії - 2 чол.

спеціаліст вищої категорії - 15 чол.

старший викладач - 6 чол.

викладач-методист - 2 чол.

майстер виробничого навчання 

ІІ категорії - 4 чол.

майстер виробничого навчання

І категорії - 10 чол.

спеціаліст
спеціаліст ІІ 

категорії

спеціаліст І 
категорії

спеціаліст
вищої

категорії

старший 
викладач

викладач-
методист

6 чол.

2 чол. 4 чол.

1 чол.

2 чол.

15 чол.



Основні форми організації 

освітнього процесу

Традиційні форми Інноваційні форми 

Урок теоретичного навчання Майстер-клас

Урок виробничого навчання Навчальний проєкт

Практичне заняття Квест

Лабораторна робота Турнір

Консультація Дебати

Бесіда Старт-ап

Екскурсія Тренінг

Самостійна робота Воркшоп



Основні методи та прийоми організації 

освітнього процесу

Традиційні Інноваційні 

Пояснення Сторітелінг

Демонстрація Фішбоун

Індивідуальне консультування QR-код

Розповідь Скрайбінг

Бесіда Дидактичні ігри

Розв'язування вправ Перевернутий клас

Інструктаж Проблемне навчання

Робота з книгою Ментальні карти



Майстер-клас 

“Виготовлення стола із ДСП”



КВК “Подорож у країну здорового 

і раціонального харчування”



Майстер-клас  

“Виготовлення металевої хвіртки”



Творча майстерня  “Виготовлення

декоративних виробів з гіпсу ”



Урок-танцювальне шоу 

“Мурування цегляних перегородок”



Музейні гостини "Введення прийшло -

свят торбинку принесло"



Найбільший урок

з екології і кліматичних змін



Всесвітній проєкт

#HealthyChallenge2020 



Вечір-реквієм

“Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз”



Година поезії 

"Леся Українка: через любов у безсмертя"



Всеукраїнський флешмоб 

"Україна починається з мене"



Наші здобутки 2020-2021: 

навчально-виробнича діяльність

 обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за професією ”Штукатур” (

Віталій МЕЛЬНИК)

 Міжнародний учнівський конкурс юних істориків “Лелека” (всього учасників - 10 чол, 

срібний лелека - 5 чол., бронзовий лелека - 5 чол.,   викладач Лариса ОНИЩУК);

 Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної вправності “Бобер” (всього 

учасників – 8 чол, добрий результат - 8 чол, викладач Вікторія БАБЧУК)

 Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з української мови від проекту “На Урок” (всього 

учасників- 12 чол., диплом ІІ ступеня - 1 чол., диплом ІІІ ступеня - 2 чол., викладач Інна 

КЛЯПЧУК)

 Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з біології від проекту “Всеосвіта ”(всього учасників-

17 чол., диплом ІІІ ступеня - 2 чол., викладач Ліана ГОМЕНЮК)

 Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з географії від проекту “На Урок” (всього учасників-

13 чол., диплом І ступеня - 1 чол., диплом ІІІ ступеня - 2 чол, викладач Катерина ГУНТІК)



Робота навчально-практичного центру
з професій “Верстатник деревообробних верстатів;

столяр будівельний; деревообробник будівельний ”

Виробничі послуги

Обробка деревини

Виготовлення  виробів з дерева

Ремонт та виготовлення меблів 

Освітні послуги

Стажування майстрів 

виробничого навчання (2 чол.)

Підвищення кваліфікації працівників 

виробництва (7 чол.)

Професійно-технічне навчання       

(3 чол.)
Перепідготовка дорослого 

населення (3 чол.)

Загальна сума 53450 грн Загальна сума 14600 грн



Наші здобутки 2020-2021: 

навчально-методична діяльність

Всеукраїнська науково – практична інтернет-конференція “Інноваційні технології 
при підготовці фахівців будівельної галузі” (Надія МЕЛЬНИК, Раїса ДОВМАТ., 
Вікторія БАБЧУК);

міжрегіональний інформаційно-методичний батл “Підготовка кваліфікованих 
робітників ЗП(ПТ)О будівельного профілю” (Ліана ГОМЕНЮК, Тамара МАРЧУК);

Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-ресурсне 
забезпечення освітнього процесу в умовах діджиталізації суспільства” (Ліана 

ГОМЕНЮК);

Всеукраїнський вебінар “Досвід використання онлайн-інструментів при підготовці 
кваліфікованих робітників будівельного профілю” (Надія МЕЛЬНИК)

 обласний Інтернет-семінар ”Сучасні освітні тенденції забезпечення якості 
професійної підготовки кваліфікованих робітників” ( Лідія АНТОНЮК, Вікторія 
БАБЧУК, ВІкторія ГОРЕНЬЧУК, Ліана ГОМЕНЮК, Інна КЛЯПЧУК, Надія СЕБА)



Наші здобутки 2020-2021: 

навчально-методична діяльність

участь у Міжнародному проєкті GIZ “Реформи у галузі енергоефективності
в Україні” ( розробка пропозицій щодо тематики, змісту, структури освітніх
програм з формування професійних компетентностей  у сфері енергоефективності
та енергозбереження у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, спільно 
із партнерами ТОВ “Ізотерм С”)

участь у розробці  стандартів професійної (професійно-технічної) освіти за 
професіями:

1) 7129 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

2) 7124 Столяр будівельний

3) 7120 Деревообробник будівельний



Наші здобутки 2020-2021:

виховна робота 

 Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді – “За нашу 

свободу” , ІІ місце (Дарина Чабелець)

обласний конкурс стрілецької пісні “Поліська Січ”, ІІ місце  (Ольга Остапчук)

обласний конкурс фоторобіт “Моя Україна”, ІІІ місце (Олександр Яремчук, 

Максим Слободенюк)

обласний конкурс читців -декламаторів “В Тарасовій думі, у Лесиній пісні живе 

Україна моя”, ІІІ місце (Роман Велігурський)

обласний огляд-конкурс драматичних та лялькових колективів “Талановита 

Україна”, ІІ місце (колектив “Казкарі”)

обласний огляд-конкурс гуртожитків ЗП(ПТ)О , ІІІ місце



Наші здобутки 2020-2021:
удосконалення навчально-виробничої бази 

заміна вікон на енергозберігаючі у виробничих майстернях;

придбання вікон у актову залу;

капітальний ремонт майстерні електрогазозварників;

облаштування кабінету дистанційного навчання;

ремонт огорожі стадіону;

ремонт кабінету технології кам'яних робіт;

часткова заміна меблів у гуртожитку;

часткова заміна меблів у навчальних кабінетах



Стратегічні цілі розвитку                           

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей”
на період до 2023року

•Підвищення ефективності підготовки 

робітничих кадрів за професіями 

деревообробного профілю у відповідності 

до потреб регіону.

Стратегічна ціль 1

•Розвиток електротехнічного напрямку 

підготовки кваліфіковах робітників 

відповідно до сучасних вимог регіонального 

ринку праці.

Стратегічна ціль 2



Стратегічні напрямки розвитку

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей”
на період до 2023року  

Стретегічні цілі Операційні цілі

Стратегічна ціль 1

Підвищення 

ефективності підготовки 

робітничих кадрів за 

професіями 

деревообробного 

профілю у відповідності 

до потреб регіону.

1.Збільшення контингенту учнів, слухачів за професіями 

деревообробного профілю.

2. Розширення напрямків роботи навчально-практичного 

центру деревообробки.

3. Оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників за 

професіями деревообробного профілю.



Операційні цілі Завдання
Збільшення 

контингенту учнів, 

слухачів за професіями 

деревообробного 

профілю.

1.Популяризація професій деревообробного профілю шляхом співпраці із ЗЗСО, 

громадськістю, органами місцевої влади.

2. Удосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О.

3. Формування інтересу до професій деревообробного профілю шляхом проведення 

майстер-класів, виставок виробів, екскурсій на підприємства деревообробки тощо. 

4. Збільшення контингенту здобувачів освіти за рахунок надання освітніх послуг 

дорослому населенню (ПТН, ПрП, ПК)

Розширення напрямків 

роботи навчально-

практичного центру 

деревообробки.

1.Розширення переліку надання виробничих послуг з обробки деревини, виготовлення 

столярних виробів, меблів тощо.

2.Залучення інвестицій у розвиток НПЦ та МТБ.

3. Збільшення спроможності НПЦ надавати платні послуги.

4. Забезпечення надання освітніх послуг на базі НПЦ (стажування майстрів в\н, ПрП, 

ПТН, ПК, тематичні  майстер-класи).

5. Удосконалення навчально-методичного забезпечення діяльності НПЦ.

Оновлення змісту 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників за 

професіями 

деревообробного 

профілю.

1. Вивчення сучасних технологій обробки деревини ( енергоефективне, екологічно чисте 

виробництво, зелені технології).

2. Розвиток напрямку апсайклінгу (безвідходне виробництво).

3.Удосконалення освітніх програм з урахуванням складової енергоефективності та 

енергозбереження; приведення ОП у відповідність до вимог сучасного виробництва

4. Участь у реалізації європейського проєкту із SMART-спеціалізаці]

“Деревообробка та виготовлення меблів”



Стратегічні напрямки розвитку

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей”
на період до 2023року  

Стретегічні цілі Операційні цілі

Стратегічна ціль 2

Розвиток 

електротехнічного 

напрямку підготовки 

кваліфіковах 

робітників відповідно 

до сучасних вимог 

регіонального ринку 

праці.

1.Оновлення матеріально-технічного забезпечення професії 

“Електрогазозварник”.

2. Впровадження нових професій (“Слюсар-сантехнік”), 

інтеграція з професією “Електрогазозварник”.

3.Оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників за 

професією “Електрогазозварник”.

4. Підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників.

5. Збільшення контингенту учнів.



Завдання

ДПТНЗ “Соснівський професійний ліцей”
на період до 2023року  

Стретегічні цілі Операційні цілі

Стратегічна ціль 2

Розвиток 

електротехнічного 

напрямку підготовки 

кваліфіковах 

робітників відповідно 

до сучасних вимог 

регіонального ринку 

праці.

1.Модернізація освітньо-виробничого простору.

2. Впровадження нових професій (“Слюсар-сантехнік”), 

інтеграція з професією “Електрогазозварник”.

3.Оновлення змісту підготовки кваліфікованих робітників за 

професією “Електрогазозварник”.

4. Підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників.

5. Збільшення контингенту учнів.



Операційні цілі Завдання

Модернізація освітньо-

виробничого простору

1. Проведення капітального ремонту майстерні електрогазозварників.

2. Придбання сучасного зварювального обладнання.

Впровадження нових професій 

(“Слюсар-сантехнік”), 

інтеграція з професією 

“Електрогазозварник”

1. Забезпечення закладу нормативними та навчально- методичним матеріалами з 

професією “Слюсар-сантехнік”

2.Приведення у відповідність СП(ПТ)О матеріально-технічного забезпечення 

закладу.

3. Отриманння ліцензії на провадження освітньої діяльності за професією 

“Слюсар-сантехнік”.

4. Пошук партнерів-роботодавців для здійснення  підготовки робітників  за 

професіями “Електрогазозварник; слюсар-сантехнік”

Оновлення змісту підготовки 

кваліфікованих робітників за 

професією  

Електрогазозварник”.

1. Вивчення сучасних технологій  зварювання.

2.Удосконалення освітніх програм з урахуванням складової енергоефективності 

та енергозбереження; приведення ОП у відповідність до вимог сучасного 

виробництва.

3. Формування “м'яких” навичок здобувачів освіти



Операційні цілі Завдання

Підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників

1. Проведення стажування майстрів виробничого навчання та викладачів 

спецдисциплін на базі профільних НПЦ ЗП(ПТ)О області

2. Формування  нових цифрових навичок педагогів.

3.Удосконалення системи методичної роботи з педагогічними кадрами

4. Удосконалення системи підвищення кваліфікації та  самоосвітньої 

діяльності.

Збільшення контингенту учнів.

1.Популяризація професій електротехнічного профілю шляхом співпраці із 

ЗЗСО, громадськістю, органами місцевої влади.

2. Удосконалення форм і методів профорієнтаційної роботи в ЗП(ПТ)О.

3. Збільшення контингенту здобувачів освіти за рахунок надання освітніх 

послуг дорослому населенню з перепідготовки робітників, професійно-

технічного навчання, підвищення кваліфікації.



Очікувані результати  

 підвищення якості надання освітніх послуг;

збільшення контингенту учнів, слухачів;

модернізація освітньо-виробничого простору;

підвищення фінансової спроможності закладу освіти;

підвищення фахового рівня педагогічних працівників;

покращення методичного супроводу професійної освіти;

підвищення показників працевлаштування випускників;

участь у регіональних програмах розвитку, міжнародних 

проєктах


