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- Рєпной О. І.  з пропозицією про облаштування нежилого приміщення 

гуртожитку ЗДПЛ по вулиці Дніпровській. 

Директор надав відповіді на поставлені питання та запропонував шляхи 
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науки в Дніпропетровській області. 

1. 3. Розмістити звіт директора ліцею про свою діяльність за 2020 – 

2022 рр. та Протокол засідання загальних зборів трудового колективу 

на сайті навчального закладу у триденний термін з дати їх 

проведення. 
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ДОВІДКА  
щодо діяльності Західно-Донбаського професійного ліцею 

 
Директор закладу освіти: Степаненко Володимир Дем’янович 
Педагогічний стаж – 44 роки, на посаді директора 38 років 2 місяця 

Характеристика закладу освіти 
Західно-Донбаський професійний ліцей (далі – ліцей) державний заклад 

професійно (професійно-технічної) освіти другого атестаційного рівня. 
Юридична адреса: вул.Промислова, 11 м.Павлоград, Дніпропетровської 

області, 51413 
Потужність закладу – 501 осіб.  
Контингент здобувачів освіти у 2020/2021 - 402 особи, у 2021/2022 -  

451особа 
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка: 

На сьогодні ліцей має безстрокову ліцензію на право здійснювати підготовку 
кваліфікованих робітників за професіями наступних напрямків: 
- Машинобудівний («Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 
- Промисловості та будівництва («Електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування. Електрогазозварник», «Верстатник широкого профілю. 
Оператор верстатів з програмним керуванням», «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» «Маляр.Штукатур. Лицювальник-
плиточник», «Робітник з комплексного обслуговування будинків») 
- Обслуговування і побуту («Кравець», «Перукар (перукар)», «Контролер-
касир. Продавець продовольчих товарів») 
- Громадського харчування («Кухар», «Кухар. Бармен. Офіціант», «Кухар. 
Офіціант») 

Окрім первинної професійної підготовки ліцей надає послуги з 
перепідготовки та підвищення кваліфікації. За курсовими формами навчання у 
2020/2021 н.р. підготовлено – 14 осіб. У 2021/2022 н.р. підготовлено – 16 осіб. 

За підсумками попереднього укладеного контракту 
облдержадміністрації з 12.11.2020 по 19.10.2022: 

1. В рамках участі в міні проєкті була осучаснена майстерня кухарів, 
офіціантів, зроблено капітальний ремонт і придбано новітнє обладнання та 
посуд. 
2. Проведено заміну дерев'яних вікон на енергозберігаючі пластикові  в 
майстерні кухарів, електроромонтерів, будівельників, медичному кабінеті. 
Замінено 36 вікон на 5 поверсі гуртожитку та на 4 поверсі встановлено 14 
металевих і 10 металопластикових дверей в жилих та побутових кімнатах, 
відремонтовані кімнати в гуртожитку.  
3. Відбулась часткова заміна підлоги в спортивній залі, покрівлі в 
навчальних корпусах та гуртожитку; проведено заміну ламп освітлення на 
енергозберігаючі світлодіодні в кабінетах; придбано 5 магнітно-маркерних 
дошок; 60 учбових парт. 
4. Зроблено сучасний капітальний ремонт в медичному кабінеті; придбані 
нові меблі, обладнання, бойлер, жалюзі. 
5. Реконструйовано центральний вхід в корпусі №2 
6. Розпочато підготовку ліцензійних матеріалів за ліцензування нової 
професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»   
7. Розпочато роботу по створенню навчально-практичного центру 
«Енергетики» за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування» 



8. Продовжено співпрацю з міжнародними організаціями  та участь в 
міських, обласних і міжнародних проєктах і грантах. Розпочато участь в проєкті 
«Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про 
енергоефективність в Україні», що впроваджується компанією Deutsche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду 
Німеччини. 
9. Продовжується робота патріотичного напрямку. Поновлюються 
експозиції в музей ліцею, участь в патріотичних заходах рою «Патріоти», 
співпраця з місцевими органами самоврядування, військовою частиною 
м.Павлоград. 

Надходження до спеціального фонду: 
2021 рік - 2598,58 тис. гривень 
2022 рік (9 місяців)- 2222,20 тис. гривень 
Основні замовники робітничих кадрів: 

Філія «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВО», ПрАТ «ДТЕК 
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», Першотравенський ремонтно-механічний завод,   
ТОВ «Южстанкомаш», ТОВ «Дніпропетровський механічний завод», 
Павлоградський механічний завод, ТОВ «Фабрика будівельних сумішей 
Будмайстер», ФОП Шевченко С. М. ресторан «Піца Челентано»,                   
ФОП Васильченко Г. С. ПП фірма «Сфера», ПП Жорник О. Ю. кафе «Норма», 
ТОВ ТРК «Релакс», КП «Затишне місто», ОСББ міста, ФОП Ткач О. Д.  

Здобутки закладу освіти відзначено на заходах різних рівнів: 
2021 –призери обласного конкурсу фахової майстерності з професії 

«Верстатник широкого профілю» 
2021 – ІІІ місце в обласному конкурсі комп'ютерної графіки та анімації в 

номінації «АРТ-дизайн» 
2021 –учасники Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності  

«WorldSkills Ukraine» з професій «Верстатник широкого профілю», «Слюсар 
ремонтник» 

2021 –переможець олімпіади серед викладачів спеціальних дисциплін з 
професії «Лицювальник-плиточник», призери олімпіади серед майстрів 
виробничого навчання з професії «Штукатур» 

2021 – участь в обласному заочному конкурсі «Поетичний зорепад ЗП 
(ПТ)О Дніпропетровщини»  

2021 – ІІ місце в обласному віртуальному конкурсі серед викладачів 
математики, фізики, інформатики в номінації «Мій результативний (вдалий) 
урок» 

2021 – педагогічний колектив ліцею нагороджений дипломом за участь в 
Міжнародному літературному марафоні «Моя Леся Українка», сертифікатом за 
участь в VII Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської  творчості 
«Змагаємось за нове життя», всеукраїнській благодійній акції «Монетку дітям» 

2021 –Перемога здобувачів освіти  у І етапу Всеукраїнського молодіжного 
конкурсу проєктів “Енергія і середовища”, лауреати І ступеню третього 
Всеукраїнського дистанційного конкурсу декоративно-прикладного мистецтва 
«Битва жанрів АRТ-III» 

2021 – призове місце в обласній Інтернет-олімпіаді серед педагогів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з основ кібербезпеки. 

2021, 2022 –здобувачі освіти ліцею призери ІІ етапу Всеукраїнських 
предметних олімпіад з предметів: українська мова і література, історія України, 
математика, географія, біологія, хімія, учасники Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, учасники та 



призери конкурсу МАН «На крилах єдності», переможці Всеукраїнського 
краєзнавчо-туристичного конкурсу «МАН юніор-дослідник», лауреати 
конкурсу «Творчість Григорія Сковороди» 

2021, 2022 – переможці міських конкурсів «Герої рідної землі», 
«Студентська весна 2021», «Саланг -2022», міського фестивалю творчості серед 
людей сильних духом «Поклик серця та душі», онлайн-конкурсі авторських 
екслібрисів “BOOKSLTYLE” в номінації “Екслібрис-колаж” 

2022 – перемога в конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками» проєкт 
«Кухар без обмежень» 

2022 –колектив ліцею активно залучається до волонтерської роботи по 
допомозі збройним силам України, внутрішньо-переміщеним особам, які 
проживають в гуртожитку ліцею, збирають гуманітарну допомогу, шиють 
бронежилети, спідню білизну, рюкзаки, плетуть маскувальні сітки, зварники 
варять «буржуйки», тісно співпрацюють з лікарнею міста, а саме печуть 
пиріжки для поранених бійців та передають овочі, предмети особистої гігієни, 
одяг. Також власноруч співробітниками та учнями були відремонтовані кімнати 
в гуртожитку для ВПО. Проводяться виховні заходи, квести, тренінги, 
підготовка до школи для дітей з числа вимушено переміщених 

2022 – директор ліцею Степаненко В.Д. став переможцем міського 
конкурсу «Творче досягнення року 2021» 
 

 



директор
Степаненко 

Володимир Дем'янович



Освіта

1978 р. Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького

1987 р. Павлоградський машинобудівельний технікум

Стаж педагогічної роботи

1978-1982 р. – ЗОШ Дніпропетровської області

1982 – 1984 р. – заступник директора з НВР ПТУ №3 м. Павлоград

1984- 2022 р.– директор Західно-Донбаського професійного ліцею



Західно-Донбаський професійний ліцей 
здійснює підготовку за напрямками:

➢Машинобудівний;

➢Промисловості та будівництва;

➢Обслуговування і побуту;

➢Громадського харчування



Матеріально-технічна база

Потужність закладу складає – 1440 осіб

✓Навчальні корпуси – 2;

✓Навчальні кабінети – 27, з них:

✓загальноосвітня підготовка-12;

✓професійно-теоретична підготовка – 15;

✓майстерні- 21;

✓гуртожиток (потужність 240 осіб)

✓спортивні зали, майданчики, тренажерна зала;

✓бібліотеки, читальні зали – 30 місць



Педагогічний колектив

Колектив ЗДПЛ – єдиний організм творчості, професіоналізму, натхнення,
креативу та працелюбності.
За результатами атестації мають:

ВИКЛАДАЧІ

➢Викладач-методист – 3 особи

➢Спеціаліст вищої категорії - 7 осіб

➢Спеціаліст першої категорії – 6 осіб

➢Спеціаліст другої категорії – 4 особи

➢Спеціалісти – 5 осіб

МАЙСТРИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

➢Майстер в/н ІІ категорії – 4 особи

➢Майстер в/н І категорії – 5 осіб

➢Майстри в/н – 16 осіб



ВИКОНАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ОБСЯГІВ 
ПРИЙОМУ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ЗА 
РЕГІОНАЛЬНИМ ТА ДЕРЖАВНИМ 

ЗАМОВЛЕННЯМ
2020, 2021, 2022 РОКИ
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Основні замовники робітничих кадрів 

✓ ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»

✓ ТОВ «Фабрика будівельних сумішей Будмайстер»

✓ Першотравенський ремонтно-механічний завод 

✓ ФІЛІЯ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВО»

✓ ФОП Шевченко С.М. Ресторан  «Піцца Челентано»

✓ ТОВ «Южстанкомаш»

✓ ТОВ «ОМЕГА»

✓ ТОВ «Дніпровський механічний завод»

✓ КП Затишне місце

✓ ПП фірма «Сфера» (Рамзес)

✓ ПП Жорник О.Ю.кафе «Норма»

✓ ТОВ ТРК «Релакс»



Звіт директора за підсумками 
попередньо укладеного контракту 

12.11.2020-19.10.2022



Оновлення матеріальної бази:

• В рамках участі в міні проєкті була осучаснена майстерня кухарів,
офіціантів, зроблено капітальний ремонт і придбано новітнє обладнання
та посуд.

• Проведено заміну дерев'яних вікон на енергозберігаючі пластикові в
майстерні кухарів, електроромонтерів, будівельників, медичному
кабінеті. Замінено 36 вікон на 5 поверсі гуртожитку та на 4 поверсі
встановлено 14 металевих і 10 металопластикових дверей в жилих та
побутових кімнатах, відремонтовані кімнати в гуртожитку.

• Відбулась часткова заміна підлоги в спортивній залі, покрівлі в
навчальних корпусах та гуртожитку; проведено заміну ламп освітлення
на енергозберігаючі світлодіодні в кабінетах; придбано 5 магнітно-
маркерних дошок; 60 учбових парт.

• Зроблено сучасний капітальний ремонт в медичному кабінеті; придбані
нові меблі, обладнання, бойлер, жалюзі.

• Реконструйовано центральний вхід в корпусі №2



Здобутки закладу освіти

• 2021 –призери обласного конкурсу фахової майстерності з професії
«Верстатник широкого профілю»

• 2021, 2022 –здобувачі освіти ліцею призери ІІ етапу Всеукраїнських
предметних олімпіад з предметів: українська мова і література, історія
України, математика, географія, біологія, хімія, учасники Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка, учасники та призери конкурсу МАН «На крилах єдності»,
переможці Всеукраїнського краєзнавчо-туристичного конкурсу «МАН
юніор-дослідник», лауреати конкурсу «Творчість Григорія Сковороди»

• 2021 – ІІІ місце в обласному конкурсі комп'ютерної графіки та анімації в
номінації «АРТ-дизайн»

• 2021 –учасники Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
«WorldSkills Ukraine» з професій «Верстатник широкого профілю»,
«Слюсар ремонтник»

• 2021 –переможець олімпіади серед викладачів спеціальних дисциплін з
професії «Лицювальник-плиточник», призери олімпіади серед майстрів
виробничого навчання з професії «Штукатур»



• 2021 – участь в обласному заочному конкурсі «Поетичний зорепад ЗП
(ПТ)О Дніпропетровщини»

• 2021, 2022 – переможці міських конкурсів «Герої рідної землі»,
«Студентська весна 2021», «Саланг -2022», міського фестивалю творчості
серед людей сильних духом «Поклик серця та душі», онлайн-конкурсі
авторських екслібрисів “BOOKSLTYLE” в номінації “Екслібрис-колаж”

• 2021 – ІІ місце в обласному віртуальному конкурсі серед викладачів
математики, фізики, інформатики в номінації «Мій результативний
(вдалий) урок»

• 2021 – педагогічний колектив ліцею нагороджений дипломом за участь в
Міжнародному літературному марафоні «Моя Леся Українка»,
сертифікатом за участь в VII Всеукраїнському конкурсі учнівської та
студентської творчості «Змагаємось за нове життя», всеукраїнській
благодійній акції «Монетку дітям»

• 2021 –Перемога здобувачів освіти у І етапу Всеукраїнського молодіжного
конкурсу проєктів “Енергія і середовища”, лауреати І ступеню третього
Всеукраїнського дистанційного конкурсу декоративно-прикладного
мистецтва «Битва жанрів АRТ-III»

• 2022 – перемога в конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками» проєкт
«Кухар без обмежень»



• 2021 – призове місце в обласній Інтернет-олімпіаді серед педагогів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти з основ кібербезпеки.

• 2021,2022 – продовжується робота патріотичного напрямку.
Поновлюються експозиції в музей ліцею, участь в патріотичних заходах
рою «Патріоти», співпраця з місцевими органами самоврядування,
військовою частиною м.Павлоград.

• 2022 –колектив ліцею активно залучається до волонтерської роботи по
допомозі збройним силам України, внутрішньо-переміщеним особам, які
проживають в гуртожитку ліцею, збирають гуманітарну допомогу, шиють
бронежилети, спідню білизну, рюкзаки, плетуть маскувальні сітки,
зварники варять «буржуйки», тісно співпрацюють з лікарнею міста, а
саме печуть пиріжки для поранених бійців та передають овочі, предмети
особистої гігієни, одяг. Також власноруч співробітниками та учнями були
відремонтовані кімнати в гуртожитку для ВПО. Проводяться виховні
заходи, квести, тренінги, підготовка до школи для дітей з числа вимушено
переміщених.

• 2022 – директор ліцею Степаненко В.Д. став переможцем міського
конкурсу «Творче досягнення року 2021»



Проєкт «Кухар без обмежень»



Осучаснений медичний кабінет



Волонтерська робота колективу



Заходи для малечі з числа ВПО



Фінансово-господарська діяльність

Обсяг надходжень спецфонду за звітний період фактично становить:

2021 рік 2022 рік 

(9 місяців)

Позабюджетні надходження (тис.грн.) з 

них:
2598,58 2222,20

- підготовка квліфікованих робітників за 

професіями загальнодержавного

значення (державне замовлення) та за 

рахунок коштів фізичних осіб (тис.грн)

2195,41 2158,34

- виробнича діяльність (тис.грн) 368,348 51,86

- Від реалізації майна  (крім нерухомого

майна)
34,82 12,00

Інші джерела надходжень (тис.грн)

-благодійні внески, гранти

-подарунки

154,06 1031,82



Програма розвитку на 
2022-2024 роки

✓ створення безпечних умов для здобуття професійно-технічної освіти
належної якості;

✓удосконалення механізму управління;

✓збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг;

✓відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом
профорієнтаційної роботи з населенням;

✓створення соціальної реклами престижності робітничих професій.

✓реалізація проєкту по створенню навчально практичного
центру «Електрики та електротехніки» за професією «Електромонтер з
ремонту та обслуговування електроустаткування»

✓впровадження нових професій;

✓удосконалення навчально-виробничої діяльності ЗДПЛ;

✓розвиток професійної освіти на основі взаємодії із соціальними
партнерами;

✓організація позаурочної роботи та дозвілля учнівської молоді;

✓міжнародне співробітництво та участь у проектах;

✓продовження роботи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ліцею.



Шляхи та способи впровадження Стратегії 
розвитку ЗДПЛ

Оптимальним варіантом є об’єднання зусиль обласних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та об’єднань профспілок, організацій роботодавців, навчального
закладу які будуть спрямовані на забезпечення належної якості
професійно-технічної освіти шляхом впровадження у навчальний процес
державних стандартів з конкретних професій нового покоління, дуальної
форми навчання, оснащення новим обладнанням, устаткуванням та
технікою.



Вектор розвитку навчального закладу

• модернізація освітнього середовища через забезпечення умов для
розвитку індустрії сучасних засобів навчання (навчально-методичних,
електронних, технічних, інформаційно-комунікаційних тощо);

• створення ефективної системи національно-патріотичного виховання,
забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку
здобувачів освіти, формування соціально зрілої творчої особистості,
громадянина України і світу;

• посилення кадрового потенціалу – створення колективу однодумців, які
володіють сучасними педагогічними та виробничими технологіями;

• створення умов для професійного вдосконалення та творчості
педагогічних працівників із залученням до освітнього процесу
висококваліфікованих працівників виробництва.

• підвищення ефективності навчально-виховного процесу, інформаційно-
комунікаційних технологій;

• удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів,
майстерень та лабораторій відповідно до державних стандартів
професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої
освіти шляхом залучення додаткових джерел фінансування, надання
платних освітніх послуг та послуг населенню, участь в проектах.



Дякую за увагу


