
ЗВІТ
директора Первомайського професійного ліцею Луганської області Фомічової Маргарити Іванівни про 

свою роботу 
в період з 2008 року по 2013 рік

Первомайський професійний ліцей засновано у відповідності  до наказу Міністерства трудових резервів 
СРСР від 16.10.1947р. як Школу фабрично-заводського навчання №142. 

Наказом Міністерства  трудових  резервів  СРСР  від  07.10.1949р.  за  №128  ФЗН №142  реорганізовано у 
Гірничопромислову школу №53.

На  виконання  наказу  начальника  Ворошиловградського  обласного  управління  трудових  резервів  від 
22.11.1955р. за №121 ГПШ №53 реорганізовано у Будівельну школу №39. 

Згідно наказу Луганського обласного управління профтехосвіти від 13.06.1963р. за №71 Будівельну школу 
№39 реорганізовано у Міське професійно-технічне училище №39. 

У  відповідності  до  наказу  Держкомітету  Ради  Міністрів  УРСР  від  09.09.1977р.  за  №170  та  наказу 
Луганського обласного управління профтехосвіти від 15.09.1977р. шляхом реорганізації МПТУ №39 та №27 було 
створено ПТУ №39. 

На підставі наказів Міністерства освіти і науки від 18.08.2003р. за №558 та Головного управління освіти і 
науки  Луганської  облдержадміністрації  від  27.08.2003р.  за  №976  ПТУ  №39  реорганізовано  у  Первомайський 
професійний ліцей.

Ліцей у своїй діяльності дотримується законності,  державної дисципліни і керується Законами України 
«Про освіту»,  «Про професійно-технічну освіту»,  «Про загальну середню освіту»,  «Положенням про організацію 
навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства 
освіти і науки України 30.05.2006р. № 419.

Первомайський професійний ліцей є  підпорядкованим Міністерству освіти і  науки  України державним 
професійно-технічним навчальним закладом ІІ  атестаційного рівня, що забезпечує  реалізацію потреб громадян у 
професійно-технічній  освіті,  оволодінні  робітничими  професіями,  кваліфікацією  відповідно  до  їх  інтересів, 
здібностей, стану здоров’я.   

Ліцей  фінансується  з  обласного  бюджету  і  здійснює  підготовку  кваліфікованих  робітників  з  рівнем 
професійних знань, умінь та навичок в обсязі державних вимог з метою задоволення потреб ринку праці за такими 
професіями:

- Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С»;
- Муляр. Пічник. Штукатур;
- Штукатур. Лицювальник-плиточник;
- Кравець;
- Перукар (перукар-модельєр);
- Оператор комп’ютерного набору. Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія);
- Оператор комп’ютерного набору. Касир (в банку)».

Ліцей атестований з усіх професій в 2005 році, окрім «Касир (в банку)» та «Слюсар з ремонту автомобілів. 
Водій автотранспортних засобів категорії «В» і «С», на які одержані ліцензії в 2009 та 2012 роках. 

Навчальна документація та 60% викладання ведеться українською мовою.
Станом  на  01.04.2013  року  в  ліцеї  навчається  346  осіб,  серед  яких  є  діти-сироти,  учні  позбавленні 

батьківського піклування. 

Навчальний рік Всього учнів

З них сиріт та 
позбавлених 

батьківського 
піклування

Чорнобильці Інваліди

2008-2009 426 23 5 6
2009-2010 432 13 5 7
2010-2011 425 18 2 6
2011-2012 428 18 2 6
2012-2013 346 23 1 6

 
Учні-сироти  та  учні,  позбавлені  батьківського  піклування,  забезпечуються  одягом,  стипендією  згідно 

чинного законодавства, компенсацією на харчування.
У Первомайському професійному ліцеї згідно штатного розпису значиться 86 працівників, з них:

- 22 майстра виробничого навчання;
- 20 викладачів; 
- 44 адміністративного та господарчого персоналу. 
В ліцеї 2 педагога нагороджені знаком «Відмінник освіти України».
З 42 педагогів 20 мають кваліфікаційні категорії: (1 - вища, 11 – перша, 6 – друга, 2 – спеціалісти).
Кадрове забезпечення відповідає вимогам Закону України «Про професійно-технічну освіту» і є достатнім 

для здійснення освітньої діяльності закладу. 



За якісним складом педагогічні працівники поділяються:
-    з повною вищою освітою (спеціалісти, магістри) – 52 

- з базовою вищою освітою – 0  

- з неповною вищою освітою – 3                                                                        
Накази з кадрових питань згруповані в окремо заведеній книзі; накази по кадровому складу про прийняття 

на роботу видані на підставі заяв, які зберігаються в особових справах. Книга обліку трудових книжок працівників, 
як і трудові книжки, зберігаються у сейфі закладу, і ведуться спеціалістом з кадрових питань.

В ліцеї складені плани-графіки проходження атестації та курсової підготовки педагогічних працівників. Так 
за останні п’ять років всі педпрацівники ліцею пройшли підвищення кваліфікації та стажування. 

Викладачі  та майстри виробничого навчання атестуються  відповідно поданих заяв.  Запланована система 
заходів щодо проведення атестації щорічно та складені графіки засідань. 

Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2013 рік відсутня.
Виконавча  дисципліна  на  належному  рівні.  Своєчасно  надається  відповідна  інформація  в  Департамент 

освіти і науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації.  Контроль за виконанням наказів Міністерства 
освіти і  науки  України,  Департаменту освіти і  науки,  молоді  та спорту Луганської  облдержадміністрації,  інших 
інформаційно-розпорядчих документів  здійснюються  безпосередньо директором навчального  закладу на  підставі 
журналу реєстрації вхідної документації, в якому зазначені прізвища виконавців і контрольні дати виконання. 

Відвідування  занять  учнями  знаходиться  під  постійним внутрішньоліцейним контролем щодо учнів,  які 
пропускають  заняття  без  поважної  причини,  застосовуються  заходи,  згідно  зі  ст.  39  Закону  України  «Про 
професійно-технічну освіту». З такими учнями та їхніми батьками проводиться індивідуальна робота.

Динаміка пропусків занять

Навчальний рік
Кількість годин, пропущених 
учнями без поважних причин

2008-2009 352
2009-2010 301
2010-2011 296
2011-2012 302
2012-2013 275

  
 Педагогічний колектив ліцею працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій навчання в 

навчально-виховний  процес».  Рішенню  цих  питань  сприяє  наявність  навчально-матеріального  забезпечення  в 
навчальному  закладі.  Навчальні  кабінети,  лабораторії  та  майстерні  оснащені  на  належному  рівні  навчальними 
програмами з усіх предметів, наочністю, демонстраційним матеріалом, методичною літературою, систематизовані 
дидактичні засоби навчання, оформлені методичні куточки.  Їх  оснащення відповідає вимогам типових, робочих 
навчальних планів та програм. 

Ліцей має в своєму розпорядженні навчальний корпус, в якому розташовані 2 комп’ютерні лабораторії, 19 
аудиторій, актова зала, спортивна зала, 12 майстерень.

В ліцеї учні також одержують повну загальну середню освіту.
Згідно з планом роботи ліцею кожного семестру проводяться директорські контрольні роботи. Матеріали 

аналізу контрольних робіт розглядаються на засіданнях методичних комісій, методичних нарадах. За результатами 
проведеної роботи видається наказ по ліцею. 

На  підставі  наказу  директора  та  графіка  внутрішнього  контролю  адміністрацією  ліцею  здійснюється 
контроль за проведенням теоретичних і практичних занять не менше 2-х відвідувань на тиждень. 

Результати директорських контрольних робіт
Навчальний рік Початковий рівень, 

%
Середній рівень, % Достатній рівень, 

%
Високий рівень, %

2008-2009 7,1 44,9 38,1 9,9
2009-2010 4,0 45,8 41,0 9,2
2010-2011 3,9 53,0 37,5 5,6
2011-2012 3,6 45,7 39,4 11,3
2012-2013 2,9 44,9 41,0 11,2

  В ліцеї  проводиться  роз’яснювальна робота  серед  випускників щодо ЗНО,  його актуальності,  мети та 
змісту. Так за останні п’ять років до вищих навчальних закладів поступило понад 200 випускників нашого ліцею.

Первинна професійна підготовка здійснюється на основі 2-х сторонніх договорів. 
Під час проходження виробничої практики учні-сироти отримують 100% заробітної плати, а всі інші – 50%, 

а 50% надсилається на рахунок ліцею. 
Стан з питанням працевлаштування випускників за останні п’ять років такий:

2008р. 2009р. 2010р. 2011р. 2012р.

Всього випускників 136 148 157 170 117
ТД «Меркурій» 11
ТДВ «ПЕМЗ ім. К. Маркса» 2 7 2



ПП Яковлєв В.А. 6 1
ПП Шевцов В.Г. 1
ПП Мілютін 2 3
ВАТ «Стахановжитлобуд» 6
ТОВ «Форум» 4 1 1
ТОВ «Регіон-інвест» 2 2 4
ОКП «Луганськвода» 1 1
ТОВ «Салама» 4 4
ПАТ «Первомайське ШПУ по бурінню стволів та 
свердловин» 

2

КП «Прогрес» 2 1
Управління освіти 1 2
ТОВ «Інтер-інвест вугілля» 1
КП «ЖЕК № 2» 10 3
Попаснянський ВРЗ 3
Попаснянське локомотивне депо 3
ТОВ «Промстрой» 3
Інші виробництва 67 57 54 44 51
Збройні сили України - 2 12 14 2
Працевлаштувалися самостійно - - - - -
Вищі навчальні заклади 24 49 65 43 24
Всього працевлаштованих 136 148 157 170 117

Ліцей докладає значних зусиль для того .щоб інформація про його існування поширювалась в межах міста і 
області. З цією метою здійснюється співпраця з такими виданнями, як «Надежда»,  «Резон»,  «Телегазета»,  «Наша 
газета»,  телебачення – канали «ЛОТ»,  «ІРТА»,  радіо «Май».  Педагогічні працівники проводять профорієнтаційну 
роботу  в  усіх  школах  міста  та  регіону.  Проводяться  дні  відкритих  дверей,  ярмарки  робітничих  професій  із 
залученням конкретної програми художньої самодіяльності учнів ліцею.

Стан  виховної  роботи  задовільний,  в  ліцеї  працюють  гуртки  художньої  самодіяльності:  танцювальний, 
вокальний, де беруть участь понад 37 учнів; спортивні секції з футболу, волейболу, шахів, аеробіки. Учені беруть 
активну участь у всіх виховних заходах, що проводяться в місті, регіоні, області. 

Адміністрація ліцею приділяє багато уваги щодо підготовки та участі  учнів в міжліцейних олімпіадах та 
конкурсах. 

Кількість учасників в олімпіадах і конкурсах та переможців
з різних предметів та професій

Навчальний рік Учасників Переможців
2008-2009 18 7
2009-2010 20 7
2010-2011 20 6
2011-2012 29 9
2012-2013 29 8

Ліцей постійно бере участь в проведенні виставок технічної творчості.
Велику  роль  в  інформаційному  забезпеченні  педагогічних  працівників  з  проблем  освіти,  педагогіки, 

психології відіграє ліцейна бібліотека.
 Учасники  навчально-виховного  процесу  в  достатній  мірі  забезпечені  підручниками,  посібниками, 

методичною літературою.
За останні 5 років придбано підручників:

Навчальний рік Загальноосвітні Спецдисципліни
2008-2009 - 185
2009-2010 69 2
2010-2011 239 -
2011-2012 104 -
2012-2013 4 -
Всього: 416 187

В Первомайському  професійному  ліцеї  діє  рада  профілактики  правопорушень,  робота  якої  проводиться 
згідно з планом роботи, який складається на рік і є складовою плану виховної роботи ліцею, ведуться протоколи 
засідань. 

Розроблені спільні заходи ліцею з відділом кримінальної міліції у справах неповнолітніх. відділом  сім’ї, 
дітей та молоді, управлінням юстиції м. Первомайська.

Інформація за останні 5 років щодо скоєння правопорушень учнями ліцею 
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- - - 4 - - - - - - - - 1 - -

За  останні  5  років  в  ліцеї  проводились  дві  ревізії  фінансово-господарської  діяльності  в  2009р.,  2011р. 
Незначні  недоліки,  встановлені  ревізією,  були  усунені  в  ході  ревізії.  Видатки  проведено  в  межах  отриманого 
фінансування і порушень не встановлено.

Надходження грошових коштів за останні 5 років

Показники КЕКВ

Надходж
ення

коштів
на спец
рахунок
2008 рік

Надходж
ення коштів 

на спец 
рахунок 2009 

рік

Надходж
ення 

коштів на 
спец 

рахунок 
2010 рік

Надходж
ення

коштів
на спец
рахунок
2011 рік

Надходж
ення

коштів
на спец
рахунок
2012 рік

Надходж
ення

коштів
на спец
рахунок
2013 рік

Платні послуги 23356,89 65130,29 101763,17 118742,04 124661,45 36954,45
Виробнича діяльність 82422,83 44558,99 32005,08 56129,65 89293,16 10988,38
Оренда 9587,29 9149,19 4958,56 1537,40 1274,35 327,37
Всього надійшло коштів 115367,01 118838,47 138726,81 176409,09 215228,96 48270,20
В т. ч. по видам видатків: 126039,09 112110,62 142832,13 184649,53 191961,43 46774,52
Зарплата 1111 22308,44 41713,47 69422,91 86351,94 107015,01 25353,28
Нарахування на 
зарплату

1120 7156,61 14043,13 24505,02 30263,66 34013,50 9267,65

Придбання матеріалів, 
оплата послуг, всього

1130 77554,37 48608,81 33768,05 41362,08 31477,71 12147,11

Придбання матеріалів 1131 66803,18 31513,10 26914,78 25599,56 25201,89 8175,40

Придбання 
медикаментів

1132 - - - - - -

Продукти харчування 1133 - - - 59,50 - -

Придбання м’якого 
інвентарю

1134 - - - - - -

Оплата транспортних послуг 
1135 - - - - - -

Оренда 1136 - - - - - -

Поточний ремонт 1137 495 1021 - - - -

Послуги зв'язку 1138 3117,20 2399,11 1602,11 1577,60 1600,06 660,91

Оплата інших послуг 1139 7138,99 13675,60 5251,16 14125,40 7875,88 2283

Видатки на відрядження 1140 3552 2640 2423,10 3423,31 4819,92 265

Комунальні платежі -разом
1160 7353,67 5105,21 9823,05 23248,54 14635,29 762,80

В т.ч. теплопостачання 1161 3016,28 1578,14 3471,70 14506,96 8461,78 -

Оплата природного газу 1164 - - - - - -



Водопостачання 1162 700,40 1288,92 1579,52 3567,61 3000,94 180,39

Електроенергія 1163 3636,99 2238,15 4771,83 5111,76 3172,57 582,41

Комунальні послуги 1165 - - - 62,21 - -

Придбання основних 
засобів

2110 3600 - 2890 - - -

Кап. ремонт житлового 
фонду

2131 3000 - - - - -

Кап. ремонт і н ш и х 
об'єктів

2133 1514 - - - - -

Окремі заходи по реалізації 
державних програм, не 
віднесені до заходів розвитку

1172 - - - - - -

Аналіз  використання  показав,  що  отримані  позабюджетні  кошти  направлені  на  зміцнення  матеріально-
технічної бази ліцею та економію палива енергетичних ресурсів. Так, в ліцеї протягом п’яти років щорічно своїми 
силами проводився ремонт учбового корпусу, кабінетів та майстерень, гуртожитку. 

У липні 2012 року в учбовому корпусі частково замінені старі вікна та двері на металопластикові. У серпні 
2012 року була проведена вогнезахисна обробка горищного приміщення у гуртожитку ліцею загальною площею 
1165,7  м2.  Перед  початком  осінньо-зимового  періоду  2012-2013  н.р.  було  відремонтовано  опалення  учбового 
корпусу,  гуртожитку та  підвальних приміщень.  Було  замінено 260 м.  пог.  старих труб  на  металопластикові.  За 
останні п’ять років відремонтовано 420 м2 даху, у гуртожитку ліцею відремонтовано внутрішнє освітлення.  

Планується  проліцензувати  2  професії:  «Оператор  з  обробки  інформації  та  програмного  забезпечення», 
«Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», а також впровадити в 
життя перспективний план ліцею.        


