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ВИХОВНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ:
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ЗДІБНОЇ ТА ОБДАРОВАНОЇ
ОСОБИСТОСТІ ЛІЦЕЇСТА»
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Основою вироблення моделі випускника професійно-технічного
ліцею є компетентнісний підхід. Компетентний випускник – це життєвокомпетентна молода людина, яка володіє життєвими навичками та
компетенціями, необхідними для успішного самостійного вирішення
життєвих завдань, з якими вона зустрічатиметься (або вже
зустрічається) у різних сферах власної життєдіяльності (виробництво,
політика, життя громади, освіта, сімейне життя, мистецтво та дозвілля,
релігія, тощо).

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА
ЛІЦЕЮ
Трудова
компетентність

Ціннісна
компетентність

- здатність до вибору
життєвого шляху;
- уявлення про майбутню
професійно-трудову
діяльність;
- потреба у поглибленому
вивченні обраної
професії.

- громадянин-патріот;
- свідома особистість;
- громадянська позиція;
- повага до національних
цінностей.

Комунікативна
компетентність
Пізнавальна
компетентність

- вміння спілкуватися з
людьми;
- володіння навичками
естетичної і правової
поведінки, толерантністю
і повагою до інших;
- уміння самостійно
приймати рішення та
усвідомлювати міру
відповідальності за них.

- здатність до розумової
діяльності;
- вміння легко
орієнтуватися в різних
джерелах інформації.

Творча компетентність
- здатність до самовираження і
самореалізації;
- розвиток індивідуальних здібностей,
творчих задатків;
- вміння будувати свою життєдіяльність за
законами творчості та краси.

умію аналізувати
отриману
інформацію
ситуацій

володію комунікативною
та загальною культурою

умію бути конкурентноздатним і
мобільним у суспільстві

умію практично мислити й критично
оцінюю свої вчинки

приймаю нестандартні рішення, вмію виходити із
конфліктних ситуацій
використовую здобуті знання для професійної, суспільної і
особистої реалізації

Кадрове забезпечення виховного процесу ліцею
У 2009-2010 н. р. в ліцеї працюють:
- 11 класних керівників;
- 14 майстрів виробничого навчання.
Показник вікового цензу
майстрів виробничого навчання
та класних керівників

до 30 років – 3;
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4
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до 45 років – 11;

11

до 60 років – 7;
до 70 років – 4.

Показники вікового цензу говорять про те, що середній вік
класних керівників та майстрів виробничого навчання – 50 років.
Кількість класних керівників пенсійного віку незначна і становить 6
чоловік.
Освіта
майстрів виробничого навчання
та класних керівників

вища – 13;

2

9

середня – 9;

13

вища незакінчена - 2

Всі класні керівники (10) мають вищу освіту, майстри виробничого
навчання (9) – переважно середньотехнічну.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖИТТЯ

«Ми за здоровий
спосіб життя»
Тренінги,
конкурси

Спортивні
змагання

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

Фізкультурнооздоровчий
комплекс –
«Козацький гарт»

Відтворення
народних
звичаїв, свят

Зустрічі з
ветеранами
Великої
Вітчизняної
війни

МОРАЛЬНО-ПРАВОВЕ
ВИХОВАННЯ
- Лекції, зустрічі з працівниками
правоохоронних органів.

юстиції,

- участь в районних конкурсах:
- на кращу організацію стану роботи правової освіти та
правового виховання;
- на кращу листівку антинаркотичної направленості;
- на кращий твір – ессе «Конституція гетьмана Пилипа
Орлика»

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

Бесіди,
лекції, зустрічі

Виховні
години

Екскурсії до
музеїв,
виставок

«Художня
майстерня»

ВІД ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА – ДО
ТВОРЧОГО УЧНЯ

Хор ліцею « Маків
цвіт»
Гурт «Водограй»

Вихователь
Мєлкомукова О.А.

Викладачі:
Поляков В.П.,
Краснокутська В.Г.

Майстер в/н
Стільчонок Т.М.
Гурт « Леді Х»

Осінній бал

Огляд художньої
самодіяльності

Музичний гурт
«Горизонт»

Конкурс фахової
майстерності.
Випуск 2009

НАШІ СВЯТА

Масляна

Осінній бал

День учителя

Новорічний
карнавал

Свято Святого
Миколая

До дня Захисника Вітчизни
– «Козацький гарт
Танцювальний
колектив
музичної школи
«Перлина»

Випускний

Випускний 2009

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОГО
ВИХОВАННЯ

Робота
психологопедагогічного
консиліуму

Профілактика
правопорушень

Робота педколективу з
соціально
дезадаптованими
учнями
Профілактика
СНІДу

Робота штабу
профілактики
правопорушень

Превентивне
виховання
Профілактика
шкідливих звичок

Прищеплення
навичок ведення
здорового способу
життя
Робота
з батьками

Статеве
виховання

ГУРТКОВА РОБОТА

Томаківський професійний аграрний ліцей
створив умови для:
Задоволення
потреб:
- Клуб «Резонанс»
- Поетична світлиця
Творчої діяльності:
- гурток художньої
самодіяльності;
- вокальний
Всебічного розвитку:
- «Юний фізик»;
- «Реактив»
Морально-естетичного
розвитку:
- Художня майстерня

Збагачення
інтелектуального
потенціалу:
- «Двигун»
- «Юний конструктор»
Розвитку фізичних
здібностей:
- волейбол;
- баскетбол;
- легка атлетика;
- футбол;
- гирьовий спорт;
- танцювальна
аеробіка;
- шахи;
- настільний теніс;
- група «Здоров’я».

ДОСЯГНЕННЯ

Ліцей досяг високих успіхів у розвитку:
-фізичного виховання та спорту:
- З 2003 по 2008 рік Кубки чемпіонів обласних змагань
в загальному заліку серед сільських ПТНЗ на 47, 48, 49 ,50,
51 та 52 спартакіадах;
- I місце у загальному заліку на 52 спартакіаді серед
ПТНЗ області;
- Призові місця з окремих видів спорту на обласних
змаганнях серед сільських ПТНЗ;
- Призові місця з волейболу та легкої атлетики на
обласних змаганнях серед міських навчальних закладів;
- Кубки чемпіонів районних змагань з волейболу,
настільного тенісу, міні-футболу.
- 2005 рік
Грамота за творчу співпрацю із ЗМІ
регіону, зорієнтовану на зміцнення здобутків та реалізацію
перспективи
розвитку
профтехосвіти
в
умовах
реформування;

-художній самодіяльності
- 2007 рік Грамота за авторську збірку “На
рассвете жизни” – нагороджена Стрільчонок Т.М.
- 2007 рік Диплом обласного фестивалю
“Даруємо свою творчість тобі, Україно!” у номінації “Грай
музико!”
- 2009 р. – переможці обласного фестивалю
художньої самодіяльності, «Фестивальний дивограй
профтехосвіти» в номінації «Поетичний розмай»

-обласних оглядах-конкурсах
-2008 р. – обласний огляд-конкурс
«Краща
бібліотека
пофесійно-технічного
навчального закладу», де в номінації «Краща організація
роботи в бібліотеці» наш заклад було визначено
переможцем;
обласний конкурс бібліотекарів
(II місце – бібліотекар ліцею Козиряцька В.К.);

- 2008- обласний огляд-конкурс «Краща організація
житлово-побутових умов для проживання учнів у
гуртожитках ПТНЗ» (II місце);
- 2009-І місце серед сільських ПТНЗ в обласному
огляді-конкурсі на « Кращу організацію харчування»

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Модель роботи з батьківською громадськістю

«Виховання - це насамперед пошук і
вирощування всіх паростків гарного,
що є в дитині”
В.О. Сухомлинський

Педагогічний колектив
реалізує ідею співробітництва і
співтворчості в навчально-виховному процесі.
Головне завдання полягає в створенні певних умов, за яких
виникають зміни у вихованцеві.

щирість та
прозорість почуттів

Здатність бачити
внутрішній світ
учня і його самого
таким, як він сам
його бачить
Умови

Тепле прийняття і
висока оцінка
вихованця як
окремого індивіда

ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ

Зелена толока

«Молодому
спеціалісту про
трудове
законодавство»

Виховні
години,
бесіди,
лекції,акції

«Все щастя
землі – в
праці»

«Твоє
покликання»

«Моя
майбутня
професія»

Конкурси
фахової
майстерності

Призер
Всеукраїнського
конкурсу 2009

Переможець
Всеукраїнського
конкурсу 2006

СІМЕЙНО-РОДИННЕ ВИХОВАННЯ

- виховні години – «Духовні цінності сім’ї»
- бесіди, лекції – «Культура поведінки в сім’ї»
- батьківські збори, семінари
- спільна робота класного
керівника та батьківського
активу
- лекції психолога для
батьків – «Пізнавальні
процеси особистості та
умови їх розвитку»,…
- анкетування батьків
- вечори – «На крилах
любові»
- конкурси: «Юні
господарі», «Мій
родовід»

