
ЗВІТ ПРО РОБОТУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ У 2019 РОЦІ 

 

Освітній процес у ліцеї протягом 2019 року був спрямований на: 

- виконання навчальних планів та освітніх програм згідно стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на 

компетентнісній основі і ліцензованих професій: «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів»; «Опоряджувальник 

будівельний (штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій,  маляр, лицювальник-плиточник)»; «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання»; «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів»; «Касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор»;  

- впровадження нових форм і методів навчання, які сприяли розвитку пізнавальних здібностей та самостійності 

здобувачів освіти; 

-  виховання патріотизму, культурно-національної та духовної свідомості та продовження співпраці ліцею з 

Національною гвардією та Збройними силами України, Товариством сприяння обороні України.  

Педагогічний колектив  ліцею  продовжує працювати над методичною темою «Підвищення рівня професійної 

майстерності педагогів та партнерська співпраця з роботодавцями – шлях до якісної професійної освіти».  

За підсумками державної кваліфікаційної атестації випуск 2019 року склав  153 особи, отримано дипломів – 151. 

Державну кваліфікаційну атестацію випускники склали: середній рівень - 48 , достатній рівень - 66, високий рівень - 38 

здобувачів освіти. Отримали рівень кваліфікації: 2 розряд -  33/40, 3 розряд – 69/50, 4 розряд -  50 . Працевлаштовано 126 

випускників, 15 осіб продовжать навчання  в закладах вищої освіти, 2 – призвані на службу до Національної гвардії 

України, 3 – у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, 7 – інші причини.  

Виконання плану регіонального замовлення у 2019 році - 174 учні ( 88 %).  

Контингент навчального закладу на  20.12.2019 року склав 435 здобувачів освіти: І курс – 169 учнів (8 навчальних 

груп), ІІ курс – 142 учні (7 навчальних груп), ІІІ курс –124 учні (5 навчальних груп). Учнів з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування – 23, напівсиріт та з неповних сімей – 186, з багатодітних  родин  - 53, з  

обмеженими можливостями – 4, проживає в гуртожитку – 140 учнів.  

На 2019-2020 навчальний рік укладено 116 договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти між ліцеєм  і замовниками робітничих кадрів на 593 робочих місця. 

Протягом 2019 року на базі ліцею проведено міську методичну секцію викладачів іноземної мови (березень), міську 

методичну секцію заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти м. Києва (квітень), ІІ сесію курсів підвищення кваліфікації для керівних кадрів закладів професійної (професійно-



технічної) освіти  України (квітень), міську методичну секцію заступників директорів з навчальної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва (вересень). Педагогічні працівники методичної комісії слюсарно-

зварювальних професій брали активну участь у розробці тестів для проведення державної кваліфікаційної атестації у 

2019 році з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». У 2018-2019 навчальному році проведено 

самоаналіз й атестаційну експертизу  професії «Касир (в банку), касир торговельного залу, адміністратор». 

Педагогічні працівники ліцею протягом 2019 року брали участь у тренінгах, семінарах, конференціях, вебінарах,  

майстер-класах, професійних конкурсах, міських методичних секціях та профорієнтаційних заходах. Практичний 

психолог Щур В.А. розробляла і проводила профорієнтаційні тренінги для учнів шкіл міста Києва. У ліцеї були 

проведені круглий стіл «Нові ролі педагога в сучасному освітньому середовищі», практичний семінар з методичної 

роботи «Сучасні методи та форми навчання», психолого-педагогічні  семінари «Успішне спілкування для побудови 

успішних стосунків», «Розвиток креативності педагогічних працівників»,  майстер-класи «Реалізація прогресивних 

технологій у процесі викладання фізики та інформаційних технологій», «Використання  прогресивних методів навчання 

у процесі викладання  інформатики», «Критичне мислення : ключові характеристики», «Застосування методики 

«Кросфіт» на уроках фізичної культури для підвищення фізичної підготовленості учнівської молоді»,  «Навчання через 

гру Каhoot», «Використання мультимедійних засобів на уроках природничих дисциплін». Під час методичних заходів 

педагогічні працівники ділились досвідом щодо використання інноваційних методів в освітньому процесі, обговорили 

перспективи розвитку професійної освіти найближчі роки. Протягом року проведено декаду молодого педагога, 12 

предметних та 4 професійних тижні. 

Викладачі загальноосвітньої підготовки  підготували здобувачів освіти до участі в міських олімпіадах (історія – 5 

місце, математика – 5 і 6 місце, фізика – 6 місце, географія – 6 місце). Ліцей посів 5 місце у міському конкурсі кабінетів 

біології (травень) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти  м. Києва. Викладач «Захисту Вітчизни» 

Проценко В.Г. брав участь у міському конкурсі «Учитель року 2019»; Зінченко П.А. став фіналістом міського конкурсу 

викладачів предмета «Електротехніка». 

Учень групи ТУ-5 посів 5 місце у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» 

з професії «Електрозварник ручного зварювання», майстер виробничого навчання Подоляк А.В. посів 6 місце у 

всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» з професії «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів». Майстер виробничого навчання Приходько Д.Ю. у міському конкурсі майстрів виробничого 

навчання з професії «Електрозварник ручного зварювання» посів 4 місце.  



За активну підтримку життєдіяльності частин і підрозділів Національної гвардії України при виконанні завдань у 

складі сил АТО та Операції об’єднаних сил колектив ліцею нагороджений грамотою, директор ліцею Іванець М.Д. і 

викладач предмету «Захист Вітчизни» Проценко В.Г. нагороджені відзнакою Президента України «За гуманітарну участь 

в Антитерористичній операції». 

Основою підготовки кваліфікованих робітників системи професійної (професійно-технічної) освіти є поєднання    

теоретичного навчання з виробничою діяльністю. Перед  педагогічним   колективом   ліцею  стоїть  завдання   з 

підготовки   висококваліфікованих робітників для будівельної галузі міста. Це завдання можливо успішно вирішити за 

умови впровадження в освітній процес передового досвіду, нових освітніх та виробничих технологій. Одним з головних 

завдань виховання підростаючого покоління є формування самостійного мислення, підготовка до творчої діяльності. 

Сьогодні особливу увагу у вихованні молодих кваліфікованих робітників необхідно акцентувати на почутті високої 

відповідальності за якісні показники праці, дотримання трудової дисципліни, вмінні працювати новітніми матеріалами, на 

сучасному обладнанні та за новими технологіями. 

Реальним досягненням інноваційної діяльності педагогічних працівників ліцею є активна участь у заходах, що 

проводились управлінням закладів професійної освіти, прогнозування та розвитку інфраструктури освіти Департаменту 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Інститутом 

професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України,  з яким у січні 2013 року укладена угода 

про науково-методичне співробітництво. Активно співпрацюємо з Інститутом професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України щодо створення стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Опоряджувальник будівельний». Аналіз інноваційної діяльності викладачів Київського професійного будівельного 

ліцею  показує, що в освітньому процесі впроваджуються інноваційні педагогічні технології, а саме: особистісно 

орієнтоване навчання та виховання, інтерактивні технології, проблемне навчання, проектна технологія, технологія 

ситуативного моделювання, колективно - групове навчання, навчання  у малих групах. З 2017 року здобувачі освіти  

опановують професію «Електрогазозварник, рихтувальник кузовів» з  елементами дуальної форми навчання. 

Для інноваційної діяльності викладачів та майстрів виробничого навчання в ліцеї створені належні умови. А саме: 

експериментальні майданчики Оновлення змісту освіти (центр сучасних професій і технологій навчання), Центр 

енергоефективності та енергозбереження. З метою  створення на базі Київського професійного будівельного ліцею  

Навчально-практичного центру будівельної галузі у 2011 році підписана угода з ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)»  

про співпрацю та розроблена програма створення даного центру.  У рамках співробітництва з ТОВ «Хенкель Баутехнік 

(Україна)» проводяться спільні навчально-методичні заходи:  майстер-класи, навчання майстрів виробничого навчання й 



здобувачів освіти ліцею. Також ТОВ «Хенкель Баутехнік (Україна)» неодноразово надавало ліцею матеріальну допомогу 

на укріплення навчально-матеріальної бази у вигляді сучасних будівельних матеріалів.  

У  2018-2019 навчальному році підвищили кваліфікацію 12  педагогічних працівників, пройшли стажування на 

підприємствах 11 педагогічних працівників; 1 педагогічному працівнику підтверджено  педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії», 1 педагогічному працівнику підтверджено  педагогічне звання «старший викладач», 1 

викладачу підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» і 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Освітній процес в ліцеї забезпечують 54 педагогічних працівники, з них – 20 викладачів і 21 майстер виробничого 

навчання. 14 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії, 4 з них мають 

педагогічне звання «викладач-методист», 4 з них мають педагогічне звання «старший викладач». 8 майстрів 

виробничого навчання мають встановлений 14 тарифний розряд, 4 з них мають педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії», 2 з них мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії». 

Ліцей забезпечений педагогічними кадрами на достатньому рівні, є потреби у майстрах виробничого навчання з 

професій «Електрозварник», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Касир (в банку)», «Касир 

торговельного залу», «Адміністратор» та викладачах української мови та літератури, іноземної мови, хімії, математики, 

а також з професійно-теоретичної підготовки з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». 

  



Програма 

капітальних ремонтів та покращення матеріального забезпечення 

Київського професійного будівельного ліцею на 2018-2024  рр. 

№ п-

п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Кошти Примітка 

Спец.фонд 

(тис.грн 

Загальний 

фонд(тис. 

грн.) 

1.  Капітальний ремонт чоловічого туалету виробничого 

корпусу 

2018  90.0 виконано 

2.  Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі 2018  150.0 виконано 

3.  Капітальний ремонт та гідрохімічне очищення системи 

опалення навчально-виробничого та суспільно-

побутового корпусів 

2018  100.0 виконано 

4.  Придбання інструментів для забезпечення навчального 

процесу  в майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2018 50.0  виконано 

5.  Придбання обладнання для створення матеріальної бази з 

професії «касир в банку; касир торговельного залу, 

адміністратор» в т.ч.: 

- Робоче місце касира; 

- Робоче місце продавця – 6 шт. 

- Касові апарати – 15 шт. 

- Камери схову – 2 шт. 

- Стелажі для розміщення продукції; 

- Сейфи – 2 шт; 

2018  

 

10.0 

35.0 

105.0 

6.4 

18.0 

10.0 

 виконано 

6.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт ), фарби на водній та 

2018 

 

 

30.0 

4.0 

9.0 

8.0 

29.0 

90.0 

 виконано 



масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

 

7.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення 

кабінетів №№ 202, 302, 305, 408 в т.ч.: 

-  комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2018  

 

32.0 

24.0 

8.0 

 виконано 

8.  Придбання меблів для каб. №№ 302, 305, 408 , 106 в т.ч.: 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

 

2018 80.0  Придбано в 

каб.302, 106, 

305, в 2018 р. 

Перенесено на 

2020 р. каб.408 

9.  Виконання поточних ремонтів в: 

-  Кабінетах №№ 405, 406 

- Майстерні лабораторії з професії «касир в 

банку,касир торговельного залу, адміністратор» 

- Коридору та сходових клітин виробничого 

корпусу; 

- Кімнати майстрів; 

- Роздягальні ( душова, санвузол) в спортивній залі. 

2018 145.0  виконано 

                                                         ВСЬОГО  693.4 340.0  

1.  Капітальний ремонт санвузлів  1 та 4 поверхів 

гуртожитку 

2019  164.0 виконано 

2.  Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на 

енергозберігаючі) в навчальних кабінетах 1-4 поверхів 

2019  150.0 Виконано 1 та 2 

3.  Придбання інструментів для забезпечення навчального 

процесу в майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2019 150.0  виконано 

4.  Придбання обладнання для забезпечення навчального 

процесу в слюсарній майстерні: 

- Станок вертикальний, свердлувальний 

- Станок заточувальний 

 

2019 24.0  Виконано 

 

Перенесено на 

2021 



5.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт ), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

 

2019  

       33.0 

       4.4 

        9.9 

        8.8 

31.9 

99.0 

 виконано 

6.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення 

кабінетів №№ 201,  403  в т.ч.: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2019 84.0  Перенесено на 

2022 р 

7.  Придбання меблів для каб. № 201, 403,  методкабінет в 

т.ч.: 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

2019 90.0  Перенесено на 

2021 

8.  Виконання поточних ремонтів   

- в кабінетах № 107, № 308 

- реконструкція малярної майстерні  для створення 

матеріальної бази з професії монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 

2019 

 

150.0  В каб.107 

виконано 

Каб. 308 

перенесено на 

2022 

                                                                                          

ВСЬОГО 

 685.0 314.0  

1.  Капітальний ремонт вікон ( заміна дерев’яних на 

енергозберігаючі) в навчальних кабінетах 3-4  поверхів. 

2020  309.15  

2.  Придбання інструментів для забезпечення навчального 

процесу в майстернях ( згідно переліку ДС ПТО) 

2020 115.0   



3.  Придбання обладнання з професії «Слюсар з ремонту 

автомобілів» 

- стенд перевірки генераторів та стартерів 

- стенд для діагностики форсунок двигуна 

2020 40.0   

4.  Придбання матеріалів в т.ч. 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт ), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

2020  

33.3 

5.5 

        11.0 

10.0 

39.0 

110.0 

  

5.  Придбання комп’ютерної техніки для забезпечення 

кабінетів №№ 110,107, 308, бібліотеки, кабінет 

заступника з навчальної роботи  в т.ч.: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2020 85.0   

6.  Придбання меблів для каб. №№ 107, 110,   308 , 

читальної зали бібліотеки  в т.ч.: 

- Робочий стіл індивідуальний  

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

2020 90.0   

7.  Виконання поточних ремонтів: 

-  в каб.407,408; 

- реконструкція майстерні з професії «Штукатур, 

лицювальник-плиточник. 

2020 150.0   

                                                                                      

ВСЬОГО 

 688.8 309.15  



1.  Капітальний ремонт та утеплення фасаду 2021 - 487.5  

2.  Встановлення теплових лічильників ( 4 шт) 2021  240.0 Встановлено в 

2019 р. 3 шт. 

3.  Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку 

ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії авто слюсар: 

- підіймач гідравлічний 

2021 90.0 

 

70.0 

  

4.  Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 т.) 

- металопрокат різний; 

-будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

2021  

58.0 

5.0 

9.0 

8.0 

30.0 

100.0 

  

5.  Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб. №407, 

405,406, майстерні з професії «слюсар з ремонту 

автомобілів» 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

2021 60.0   

6.  Придбання меблів в каб.306,307,309 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

2021 80.0  Придбано в 

каб.309 в 2019 

7.  Виконання поточних ремонтів : 

-  каб. № 307 

- центральний вестибюль та перехід навчального корпусу 

 

2021 100.0   



8.  Розроблення проектно-кошторисної документації та 

обладнання приміщень ліцею та гуртожитку  

автоматичною пожежною сигналізацією та оповіщенням 

з виведенням на пульт пожежної частини 

2021  1400.0 Виконано в 2019 

р 

                                                                                  ВСЬОГО  610.0 2127.5  

1. Капітальний ремонт санвузла та умивальника на 2 

поверсі гуртожитку 

2022  120.0  

2. Капітальний ремонт трубопроводів дворової каналізації з 

виробничого корпусу 

2022  250.0 Виконано в 2019 

р. 

3. Капітальний ремонт актової зали 2022  520.0  

4. Придбання інструментів для забезпечення навчального  

процесу в майстернях( згідно переліку ДСПТО) 

 Обладнання для професії слюсар з ремонту автомобілів : 

- Прес гідравлічний 

- Тумба-візок 

- Компресорна станція для роботи 

пневмоінструменту 

2022 80.0 

 

 

20.0 

26.0 

54.0 

  

5. Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан , 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон,  кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

2022  

65.0 

6.0 

10.0 

12.0 

35.0 

152.0 

 

  

6. Придбання комп’ютерної та оргтехніки в каб.307,309, 

актову залу, кабінет психолога:  

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2022 80 

 

 

 Придбано в 

акт.залу та 

каб.309 в 2019 р. 



7. Придбання меблів в каб. № 405, каб.  ОП, №406 

- Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Робоче місце викладача 

2022 90.0   

8. Виконання поточних ремонтів: 

- медичний пункт; 

- кабінет заступників директора з НР та НВР; 

- коридор 1 поверху навчального корпусу 

2022 120.0   

 

З НВР виконано 

                                                                               ВСЬОГО  750.0 890.0  

1. Капітальний ремонт вікон 2023  250.0  

2. Капітальний ремонт майстерні мулярів з метою 

створення Центру будівельних професій  

2023  1300.0  

3.  Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку 

ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії  «Кухар, кондитер, 

бармен, офіціант» 

2023 100.0 

 

110.0 

  

4. Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

2023  

65.0 

6.0 

10.0 

12.0 

35.0 

152.0 

  

5. Придбання комп’ютерної та оргтехніки для забезпечення  

майстерень рихтувальників кузовів; 

електрогазозварювальників ручного зварювання; 

штукатурів, лицювальників-плиточників; монтажників 

гіпсокартонних конструкцій: 

2023 100.0   



- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна; 

6. - Придбання меблів в каб.408,407, ст. майстра, 

кабінет директора : 

-  Парта учнівська; 

- Стільці учнівські; 

- Корпусні меблі  

- Робоче місце викладача 

2023 100.0   

7. Виконання поточних ремонтів в кабінеті ст. майстра, 

директора, коридорі та сходових маршах 2 поверху 

навчального корпусу 

2023 150.0  За виключенням 

каб.директора 

виконано 

                                                                                   ВСЬОГО  840.0 1550.0  

1. Капітальний ремонт асфальтового покриття 2024  120.0  

2. Облаштування спортивного майданчика для заняття 

ігровими та силовими видами спорту 

2024  800.0  

3. Придбання інструментів та обладнання для забезпечення 

навчального  процесу в майстернях( згідно переліку 

ДСПТО) 

Обладнання майстерні з професії  «Кухар, кондитер, 

бармен, офіціант» 

2024 100.0 

 

150.0 

  

4. Придбання матеріалів 

- електроди 

- зварювальний дріт 

 - заправка балонів, кисень, аргон, вуглекислота, пропан, 

ацетилен 

- металовідходи;( 2 тн.) 

- металопрокат різний; 

- будівельні матеріали ( шпаклівка, декоративна 

штукатурка, клеючі суміші, грунт), фарби на водній та 

масляній основі, розчинники, гіпсокартон, кріпильні та 

конструкційні матеріали, кахель) 

 

2024  

65.0 

6.0 

10.0 

12.0 

35.0 

172.0 

  



5. Придбання комп’ютерної та оргтехніки в кімнату 

майстрів, спортивну залу, кімнату відпочинку в 

гуртожитку, слюсарну майстерню: 

- комп’ютер; 

- мультипроектор; 

- дошка маркерна. 

2024 120.0  В кімнату 

майстрів 

придбано 

6. Придбання меблів в кімнати гуртожитку: 

- шафи для одягу; 

- тумбочки; 

- столи; 

- стільці 

2024 150.0  Придбано на 40 

% в 2018-19 

7. Виконання поточних ремонтів  коридору 3-4 поверхів 

навчального корпусу, кліткових сходів та коридору  

суспільно-побутового корпусу. 

2024 170.0   

                                                                                ВСЬОГО  990.0 920.0  

 

  



ЗАВДАННЯ  ВИКОНАНІ  за   2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

1. Виконано план роботи ліцею на 2018-2019  н.р. на 90 % 

2. Виконано план регіонального замовлення на 83 % 

3. Виконано роботи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ліцею згідно окремих заходів завідуючих 

кабінетами та майстернями на 95 %. 

4.  Продовжувалась робота по укладанню двосторонніх договорів на підготовку кваліфікованих робітників, в 

результаті укладено договорів на 593 робочих місця. 

5. Здобувачі освіти випускних груп 38 та 39 приймали  участь в незалежній ДКА з професії «слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» 

 

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС 

1. Продовжувалась робота по створенню матеріально-технічної бази з професій: 

-  монтажник гіпсокартонних конструкцій - на 30 % 

- монтажник систем утеплення будівель – на 20 % 

- касир  (в банку); касир торговельного залу; адміністратор – на 100 % 

2. Проведено ремонтні роботи в кімнаті майстрів, кабінеті старшого майстра, та частини коридору на 2 поверсі  

виробничого корпусу. 

3. Виконано обладнання робочого місця майстра виробничого навчання в слюсарній  майстерні на 80%. 

4. Придбано матеріали  для забезпечення виробничого навчання в майстернях згідно переліку на суму 359134.00 грн. 

6. Придбано  інструмент  та обладнання згідно переліку на суму 255618.00 грн.. 

7. Придбано спецодяг згідно переліку на суму 153960.00 грн. 

 

                            НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС 

1. Виконано  капітальний ремонт  кабінету біології на 100% . 

2. Виконано часткові (косметичні) ремонті всіх кабінетів теоретичного навчання в повному обсязі. 

3. Виконано заміну вікон в кабінетах та коридорах навчального корпусу на суму 499716.00 грн. 

4. Придбано підручники загальноосвітньої та  професійно  - теоретичної підготовки на суму 107083.00 грн. 

 

  



ГУРТОЖИТОК 

1. Виконано капітальний ремонт туалетів 1 та 4 поверхів на суму 251300.00 грн. 

2. Замінено  2 вікна  на металопластикові. 

3. Виконано часткові ремонти в кімнатах де проживають учні – випускних груп в повному обсязі. 

4. Виконано поточний ремонт  в кімнатах де проживають учні  перехідних груп в повному обсязі. 

5. Придбано меблі на суму 86701.00 грн. 

6. Встановлено монітори відеоспостереження на рецепшені . 

7. Виконано  частковий ремонт в електрощитовій. 

8. Виконано частковий ремонт кімнат відпочинку. 

 

МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

        

1. Придбано  новий питний фонтан на суму 15000.00 грн. 

2. Встановлено лічильники обліку спожитої теплової енергії в кількості – 3      шт.на суму 239000.00 грн. 

3. Виконано монтажні роботи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення  у всіх приміщеннях ліцею 

та гуртожитку на суму 2590716000.00 грн.  

4. Виконано  гідрохімічне очищення системи опалення в навчальному, суспільно-побутовому та виробничому 

корпусах на суму 77000.00 грн. 

5. Виконано ремонт аварійної дільниці дворової каналізації на суму 88167.00. 

6. Виконано прочистку дворово каналізації на суму 13164.00 грн. 

  



ЗАВДАННЯ НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

1. Забезпечити виконання плану роботи ліцею на 2019-2020  н.р. 

2.  Забезпечити виконання плану регіонального замовлення. 

3. Виконати роботи щодо удосконалення матеріально-технічної бази ліцею згідно окремих заходів завідуючих 

кабінетами та майстернями. 

4.  Продовжити роботу по укладанню двосторонніх договорів на підготовку кваліфікованих робітників. 

5. Продовження роботи щодо впровадження елементів дуальної системи з підготовки кваліфікованих робітників 

6. Підготовка та участь випускників в незалежній ДКА з професії «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

7. Провести на базі ліцею: 

-  міську методичну секцію заступників директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста 

Києва; 

- конкурс професійної майстерності серед учнів закладів професійної ( професійно-технічної) освіти міста Києва з 

професії «Електрогазозварник»; 

- міську методичну секцію педагогічних працівників транспортних професій; 

- міську методичну секцію керівників фізичного виховання. 

 

ВИРОБНИЧИЙ КОРПУС 

1. Продовжити роботу по створенню матеріально-технічної бази з професій: 

- монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

- монтажник систем утеплення будівель; 

- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. 

2. Виконати ремонт коридору на 2 поверсі в корпусі виробничих майстерень. 

3. Переобладнати робоче місце майстра виробничого навчання у зварювальній  майстерні. 

4. Закінчити обладнання робочого місця майстра виробничого навчання в слюсарній  майстерні 

5. Придбати обладнання для забезпечення виробничого навчання в майстернях згідно переліку. 

6. Придбати інструмент згідно переліку. 

7. Придбати спецодяг згідно переліку. 

8. Виконати ремонт кабінету охорони праці. 

9. Виконати ремонт в приміщенні для майстерні «Технічного обслуговування та діагностики автомобілів». 

10. Виконати часткову заміну вікон в майстернях. 



 

                            НАВЧАЛЬНИЙ КОРПУС 

1. Виконати капітальний ремонт  кабінетів 210 та 402 . 

2. Виконати  ремонт  кабінету психолога 

3. Виконати часткові (косметичні) ремонти всіх кабінетів теоретичного навчання. 

4. Виконати заміну вікон в кабінетах та коридорах навчального корпусу на 3,4 поверхах. 

5. Продовжити придбання підручників загальноосвітньої та  професійно  -теоретичної підготовки 

6. Придбати комп’ютерне обладнання на 100 тис. грн. 

7. Виконати ремонт в кабінеті заступника директора з навчальної роботи. 

8. Закупити нові учнівські парти та стільці для всіх кабінетів. 

 

ГУРТОЖИТОК 

1. Виконати капітальний ремонт туалету на  5 поверсі. 

2. Замінити 5 вікон на металопластикові. 

3. Виконати  поточні ремонти в кімнатах де проживають учні – випускних груп. 

4. Виконати поточний ремонт  в кімнатах де проживають учні перехідних груп. 

5. Закінчити ремонт туалету на другому поверсі. 

6. Встановити монітори відеоспостереження на ресепшені . 

7. Виконати ремонт в електрощитовій. 

8. Виконати ремонт в кабінеті коменданта. 

9. Виконати частковий ремонт вестибюлю. 

10. Виконати частковий ремонт кімнати відпочинку. 

11. Виконати ремонт приміщень, де розміщені умивальники на 3 та 4 поверхах гуртожитку. 

 

МІСЦЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ 

      1.Виконати  поточний  ремонт приміщення медпункту.  

2. Придбати новий питний фонтан в виробничий корпус.  

3.Виконати ремонт за сучасними технологіями в центральному вестибюлю. 

4. Придбати спортивний інвентар та обладнання згідно переліку. 

5. Виконати  санітарну обрізку дерев на території ліцею від омели. 

6. Виконати  поточний ремонт в приміщенні сторожів. 

7. Виконати ремонт пожежного водопроводу на лівому боці сходової клітини     гуртожитку. 



8. Виконати   ремонт  даху над складом  збереження металу.  

9. Виконати частковий ремонт м’якої покрівлі. 

10.Виконати ремонт відкосів та фарбування підлоги в  спортивній залі. 

11. Виконати ремонтні роботи в роздягальні спортивної зали. 

12. Виконати поточний  ремонт вхідної групи з встановленням пандусу. 

  



Дані про господарську діяльність Київського  професійного будівельного ліцею у 2019 році 
 

№ з/п Назва затрат Загальний фонд Спеціальний фонд Благодійний фонд Всього % в пор. з 

поп.періодом 

%  в п. з 

2018 

1 Надходження: 

- від заробітної плати учнів /50 %/ 

 588288  588288 96.2 110.6 

- від оренди  9329  9329 76.6 124.7 

- за найм житлової площі в 

гуртожитку 

 248221  248221 158.8 146.8 

- залишок на початок  2019  125755 1.00 125756   

- благодійні внески   153384 153384 89.0 62.7 

- отримання натуральних дарунків як 

благодійну допомогу 

  196401 196401 145.5 96.7 

  ВСЬОГО  971593 349786 1321379 113.9 125.6 

2 Витрати: 

- послуги, пов’язані з забезпеченням 

навчального та виробничого процесу 

Проїздні, відрядження 

та інші послуги  

103960 43950 147910   

 -матеріали для забезпечення 

навчального процесу 

22599 189669 161866 359134   

 - обладнання та інструменти 123911  24624 255618   

 -придбання спецодягу 153960   153960   

 -  інвентар ( меблі) 76330 171 10200 86701   

 -курси підвищення кваліфікації 

«Професіонал» 

 1860 2058 3918   

 -оплата комунальних послуг  27761  27761   

3. Виконання поточних ремонтів 108531 42504  151035   

4 Витрати по обладнання приміщень 

ліцею пожежною сигналізацією та 

системою оповіщення 

2590716.00   2590716.00   

5. Виконання ремонтних робіт(за рахунок 

коштів спеціального фонду розвитку 

КМДА) 

717300   717300   

6. Заміна вікон  349711 107083    

7. Придбання літератури       

   Витрати              ВСЬОГО 3793347 715636 349781 4858764 218.1 147.2 

 Надходження по ліцею та кошти виділені по загальному фонду 3793347+1321379=5114726
 217.3 145.00 

8. Залишок на рахунках на 01.01.2020  255957 5 255962   

9. Виконано поточних ремонтів власними 

силами 

 282460   189,1 62 

 


