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Звіт директора 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» 

Філь Валерія Анатолійовича за 2010-2015 календарний рік 
 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» є державним 

навчальним закладом II атестаційного рівня, який входить до системи 

професійно-технічної освіти і підпорядковується  Міністерству освіти і науки 

України та Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації, є юридичною особою, має самостійний баланс, 

розрахунковий рахунок, печатку зі своїм найменуванням. 

Це єдиний професійно-технічний навчальний заклад в Томаківському 

районі, який дає молоді здобути робітничу професію. 

Ліцей  діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.09.2014р. № 999, згідно з яким ліцей входить до 

системи освіти і забезпечує реалізацію потреб громадян у здобутті 

професійно-технічної освіти, оволодінні робітничими професіями аграрного 

профілю. 

На провадження освітньої діяльності державної акредитаційної комісії 

Міністерства освіти і науки України видана ліцензія – серія АЕ № 270371 

видана 07.05.2013 р. 

Прийом до ліцею здійснюється відповідно переліку професій та обсягу 

прийому, зазначених у додатку до ліцензії. 

Організація та здійснення навчально-виробничого процесу в ліцеї 

відповідає вимогам «Положення про організацію навчально-виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах», затвердженого 

наказом Міністерства освіти  і науки України від 30.05.2006 року № 419 та 

інших нормативно-правових і навчально-методичних документів. 

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснюється згідно з 

перспективним планом роботи педагогічного колективу на навчальний рік, 

який розглядається на засіданні педагогічної ради і затверджуються 

директором ліцею на початку навчального року. 

Директором, заступниками з  навчально-виробничої та навчально-

виховної роботи, методистом та старшим майстром ведеться внутрішньо 

ліцейний контроль за роботою викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Складено графік проведення контрольних робіт вказано терміни та 

відповідальні за їх проведення. Контрольні роботи проводяться з метою 

визначення рівня знань навчальних досягнень учнів. 

При проведенні внутрішньо ліцейного контролю враховується:      

виконання робочих навчальних планів і робочих програм; 

ведення навчально-плануючої документації, стану викладання 

предметів;  

комплексно-методичного забезпечення предметів та професій;  

індивідуальна робота з учнями;  

охорона праці в навчально-виробничих майстернях, кабінетах. 

За результатами внутрішньо ліцейного контролю періодично 

видаються накази та розпорядження. Питання, які потребують колективного 
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розгляду, аналізу та рішення виносяться  на обговорення методичних  

комісій,  педагогічної ради. 

Всі накази та нормативні документи  Департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки 

України реєструються у книзі  «Вхідної документації», вчасно доводяться до 

відома колективу, здійснюється періодичний контроль стану їх виконання. 

Відповідно до мети та завдань професійно-технічної освіти навчально-

виховний та навчально-виробничий процес спрямований на підготовку 

кваліфікованого робітника згідно вимог регіонального ринку праці, 

формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня професійної 

компетентності, здатної до самоорганізації у професійній діяльності, 

готовності до вирішення виробничих та соціально-економічних завдань. 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» взаємодіє з 

органами виконавчої влади: Томаківська районна державна адміністрація та 

Томаківська  районна рада, роботодавцями: громадськими об'єднаннями. 

Основою виробничої діяльності ТПАЛ – є навчальне господарство, яке 

є внутрішнім резервом для вирішення нагальних економічних проблем. Тому 

необхідно працювати на навчальному господарстві дотримуючись всіх норм і 

правил сільськогосподарського виробництва. 

 

 

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ТА РЕЗУЛЬТАТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЛЬНОСТІ  
 ПРОТЯГОМ 2010-2015РР. 

 

ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ 

 

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що 

здійснюються в районі, важливого значення набуває проблема забезпечення 

галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами. Звідси, 

особливого значення набуває роль Томаківського професійного аграрного 

ліцею в реалізації державної політики, спрямованої на структурну 

перебудову різних галузей виробництва та розвиток інноваційної моделі 

економічного зростання району. На сьогодні напрями та якість підготовки 

кваліфікованих робітників неповністю відповідають вимогам сучасного 

виробництва та сфер послуг, перспективам соціально-економічного розвитку 

району. 

 

МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки 

робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної 

політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і 

держави. Забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти, 
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оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, з кваліфікацією 

відповідну до їх інтересів, здібностей, стану здоров‟я.  

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної 

якості; забезпечення правових, організаційних та фінансових засад 

функціонування і розвитку системи професійно-технічної освіти в районі; 

- удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою 

та її фінансового забезпечення; 

- відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом 

профорієнтаційної роботи з населення; входження в освітній округ району 

для до профільної підготовки та профільного навчання учнів та молоді; 

- створення соціальної реклами престижності робітничих професій. 

 

Програма передбачала фінансування за рахунок районного бюджету та 

інших джерел. На превеликий жаль на сьогоднішній період фінансування 

проходить тільки за рахунок інших джерел, а саме за рахунок навчального 

закладу та спонсорські допомоги. 

Якщо аналізувати виконання завдань програми, то ми маємо слідуюче: 

- придбання сучасного обладнання і техніки (дискова борона, сучасний 

навісний оприскувач, запасні частини до сільськогосподарської техніки та 

автомобілів, комп‟ютерна техніка, організаційна техніка, мультимедійний 

пристрої, музичне обладнання, відео та фото камери). 

- створено електрону бібліотеку для користування як педагогічному 

колективу так і учнями. 

- організовано та проведено підвищення кваліфікації та стажування на 

виробництві педагогічних працівників в кількості 4 чоловік. 

- створено електронні навчально-методичні засоби навчання з 

предметів професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А», «В», «С»), слюсар-ремонтник, водій 

автотранспортних засобів (категорія «С») - (первинна професійна 

підготовка)»; 

- залучено ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» до 

здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення (більше 700 

чоловіків). 

- підготовлено таких документів та навчально-матеріальну базу 

ліцензування в 2015 році нових професій. 

- проведено капітальний ремонт І поверху навчального корпусу, 

створено музейну кімнату в 2013 році з нагоди 50 річчю ювілею навчального 

закладу. 

- відремонтовано частково м‟яку крівлю спортивної зали. 

- проводилась профорієнтаційна робота серед населення та учнів ЗОШ 

району (створено агітбригаду, проводились декади робітничих професій з 

залученням учнів шкіл селища, проводився День відкритих дверей). 
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- створено соціальну рекламу престижності робітничих професій через 

співпрацю з засобами масової інформації, а також через Марганецьке 

телебачення. 

- приймали участь в регіональних конкурсах, виставках-ярмарках 

робітничих професій, міжнародних та всеукраїнських виставках. 

 

Результати інноваційної діяльності 

 

2010 – 2013рр.   Експериментальний майданчик 

 Експериментальна діяльність з запровадження та використання 

новітніх інформаційних технологій у підготовці кваліфікованих робітників в 

ПТНЗ аграрного профілю. 

 

2011 рік 

 Участь у міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» 

 Участь у обласних оглядах – конкурсах: «Краща бібліотека 

професійно-технічного навчального закладу» - ІІ місце 

 Обласний конкурс «Краща організація харчування в ПТНЗ» - ІІ 

місце 

 Відкриття євроклубу «TOGETHER»  

 Навчання учнів ліцею в Малій академії наук ( 6 чол) 

 III місце в обласній олімпіаді з предмета «Сільськогосподарські 

машини». 

 

2012 рік 

 

Міжнародні виставки 

 Диплом та срібна медаль у міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти – 2012» у номінації «Створення та упровадження 

сучасних засобів навчання» 

 Диплом у XV Ювілейній міжнародній виставці «Сучасна освіта в 

Україні – 2012» 

Всеукраїнський огляд-конкурс 

 I місце у Всеукраїнському огляд-конкурсі «Популярні енциклопедії 

робітничих професій в регіонах України» для дітей дошкільного віку, 

учнів початкових і середніх класів та учнів старших класів. 

 Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів 

ПТНЗ. 

Обласні конкурси 

  II місце в обласному конкурсі «Краща організація харчування в 

професійно-технічних навчальних закладах»  
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  II місце в обласному огляді-конкурсі «Краща бібліотека 

професійно-технічного навчального закладу» (нагородження 

цінним подарунком) 

  I місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з 

енергозбереження серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації 

«Теоретична робота» 

  III місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з 

енергозбереження серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації 

«Методичні напрацювання педпрацівників ПТНЗ з питань 

енергозбереження для використання у навчально-виробничому 

процесі» 

 III місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку 

«Навчаємо по-новому» 

 Обласний конкурс учнівських проектів «Моя професія – моя 

гордість»:  I місце у номінації «Відеороліки, слайди, кліпи, 

документальні та анімаційні фільми про конкретну робітничу 

професію»; II місце у номінації «Художні міні-композиції 

колективу художньої самодіяльності про професії»; III місце у 

номінації «Історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми 

про конкретну професію»  

 Обласний методичний фестиваль «Креативний підхід до формування 

професійної мобільності конкурентоспроможного фахівця на сучасному 

ринку – головний пріоритет сьогодення»:  

 II місце у номінації «Управлінська діяльність навчального 

 закладу»  

 III місце у номінації «Результативність професійно-практичної 

роботи закладу» Запровадження екологічного навчання та 

виховання учнів ПТНЗ  

 II місце у номінації «Ствердження суті робітничих професій»   

 I місце у номінації «Методична робота навчального закладу»  

 III місце у номінації «Методична робота навчального закладу»  

 III місце у номінації «Виховна та соціальна робота в ПТНЗ»  

 

2013рік 

 

Міжнародні виставки 

 

 Диплом лауреата конкурсу II ступеня та срібна медаль у V 

Національній виставці «Інноватика в сучасній освіті»   

Обласні конкурси 

 Сертифікат слухача Школи молодого лідера 
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 II місце у обласному конкурсі викладачів історії на кращу 

розробку уроку  

 I місце  у обласному конкурсі художніх та фото-робіт учнів  в 

номінації «Допоможемо планеті разом» художні роботи 

 II місце в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського 

обліку 

 

2014 рік 

 

Науково-дослідницька діяльність учнівської молоді 

 

 Навчання учнів  у обласній хіміко-біологічній заочній школі 

комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровськ та захист 

науково-дослідницьких робіт з отриманням свідоцтв про позашкільну 

освіту (3 учениці).  

Всеукраїнські конкурси 

 Участь у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку 

(призер у номінації «Хімія») 

Обласні проекти,  конкурси та олімпіади 

 II місце в обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського 

обліку. 

 II місце у обласному конкурсі фахової майстерності з професії 

«Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва» серед 

учнів ПТНЗ 

  I місце серед ПТНЗ області у обласному педагогічному проекті 

НМЦПТО «Самоосвіта як основний фактор удосконалення 

педагогічної майстерності, розвитку професійної компетентності та 

підвищення якості навчально-виховного процесу в ПТНЗ» 

 

Участь у відео конференціях з виступами  
 

на Всеукраїнському рівні: «Науково-дослідницька діяльність учнів ПТНЗ»;  

«Єдиний методичний день в ДПТНЗ ТПАЛ»; «Учнівсько-викладацький 

проект «Українці в світі. Роксолана» 

 

на рівні області:  «Прийоми формування самоосвітньої компетентності 

учнів на уроках історії»; «Діяльність учнівського Євроклубу ліцею»; 

««Віртуальний гід» як ефективна форма профорієнтації учнівської молоді» 

 

2015 рік 
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Всеукраїнські конкурси 

 Участь у XI конкурсі «Вчитель-новатор» відповідно до програми 

«Партнерство в навчанні» 

 Участь у V конкурсі на кращий веб-сайт закладів освіти у 2015 році, 

що проводиться Інтернет Асоціацією України (ІнАУ) та 

Міністерством освіти і науки України (МОН) (5-те місце серед 170 

позашкільних навчальних закладів України) 

Обласні проекти,  виступи, конкурси та олімпіади 

 I місце у обласній олімпіаді серед учнів ПТНЗ з бухгалтерського 

обліку 

 Обмін досвідом на рівні області та інших ПТНЗ з відео-виступами: 

«Взаємодія бібліотечно-інформаційного центру з учнівським 

самоврядуванням» та «Профорієнтаційна робота бібліотекаря» 

 Співпраця з Дніпропетровською обласною молодіжною 

громадською організацією «МІКС» з проектом «Школа 

європейських цінностей» 

 Участь в учнівській відео перекличці євро клубів ПТНЗ 

Дніпропетровщини до Міжнародного дня толерантності та форумі 

учнівських євро клубів.  

 

СТАН ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ, 

ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ 

 

 

Організації навчально – виробничої діяльності в ліцеї здійснюю  

відповідно до плану роботи на  навчальний рік в основу якого покладено 

заходи та вимоги, що передбачені Законом України «Про професійно – 

технічну освіту», постановами Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних 

навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним 

замовленням»,  «Про затвердження порядку надання робочих місць для 

проходження учнями, слухачами ПТНЗ виробничого навчання та виробничої 

практики», наказами Міністерства освіти і науки України, наказами та 

розпорядженнями Департаменту освіти та науки облдержадміністрації а 

також Статутом ліцею та іншими правовими актами ліцею (в т.ч. правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, 

посадовою інструкцією, трудовим договором). 

Заплановані заходи з навчально – виробничої діяльності та їх 

виконання дозволяють навчальному закладу реалізувати зміст освіти на 

достатньому кваліфікованому рівні, у відповідності до державних стандартів 

і вимог з професійно – технічної освіти та загальноосвітньої підготовки. 
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Щорічно видається наказ “Про регламенту роботи ліцею”, в якому 

регламентується  режим роботи навчального закладу. 

В навчальному закладі здійснюється контроль за навчально – 

виробничим процесом. Застосовуються такі методи контролю: 

спостереження, аналіз, бесіди, контрольні роботи, зрізи знань. Питання 

контролю за навчально – виробничим процесом розглядаються на 

педагогічних радах та висвітлюються у відповідних наказах. 

Педагогічна рада працює за планом роботи, узгодженим з єдиним 

планом методичної роботи. На засіданнях педагогічної ради розглядаються 

питання з організації навчально – виробничої діяльності.  

    До початку навчального року для кожної навчальної групи складаються 

графіки навчального процесу, де обумовлена кількість годин на кожний 

семестр і рік навчання, державна кваліфікаційна та підсумкова атестація, 

виробнича та переддипломна практика, екзамени, канікули. 

Навчальною частиною розробляються на основі Державних стандартів 

ПТО, затверджені і впроваджені в навчальний процес основні навчально – 

методичні документи з планування навчально – виробничої діяльності: 

робочі навчальні плани з ліцензованих професій, робочі навчальні програми з 

урахуванням регіонального компоненту, поурочно – тематичні плани з 

теоретичних і  лабораторно – практичних занять та виробничого навчання, 

плани уроків, плани виробничого навчання на місяць та навчально – 

виробничої діяльності на семестр, графіки з індивідуального водіння, 

переліки навчально – виробничих та кваліфікаційних пробних робіт.  

Розклад занять складається відповідно до рекомендацій навчально – 

методичного центру ПТО і відповідає санітарно – гігієнічним нормам, 

нормативним документам та педагогічним вимогам (погоджується з 

районною СЕС, профспілковим комітетом ліцею. В розкладі враховано 

чергування теоретичних, загальноосвітніх, загально – професійних, 

професійно – теоретичних, лабораторно – практичних занять та професійно – 

практичної підготовки згідно навчальних планів. 

Ліцей працює за п‟ятиденним робочим тижнем. Загальне тижневе 

навантаження відповідає навчальним планам і не перевищує 35 – 36 годин. 

Щоденне навантаження учнів відповідає нормативному. Заняття проводяться 

в одну зміну в обладнаних, згідно нормативних вимог, кабінетах та 

навчально – виробничих майстернях.  

Навчальний заклад організовує і проводить теоретичне навчання, 

фізичну підготовку,  лабораторно – практичні роботи та виробниче навчання 

в навчально – виробничих майстернях, лабораторіях, кабінетах, спортивному 

залі, а відповідно до укладених угод, виробничу та переддипломну практику 

– на  підприємствах, організаціях та установах, фермерських господарствах  

замовників кадрів. Передвипускна виробнича практика закінчується 

виконанням пробної кваліфікаційної роботи. Навчальний процес 

завершується Державною кваліфікаційною атестацією.   

Навчальний заклад плідно співпрацював на протязі останніх 5 років з 

Томаківським районним центром зайнятості, а також проводив професійне 

навчання фізичних осіб. 
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Рік 2011 2012 2013 2014 2015 

Центр 

зайнятості 
94 130 158 146 130 

Курсове 

навчання 
20 40 60 20 __ 

 

Для покращення навчально – методичного забезпечення протягом 

останніх років, викладачами ліцею було розроблено  електронні посібники з 

загальноосвітньої і професійно – теоретичної підготовки, робочі зошити з 

професійно – теоретичної підготовки, електронні німецький та англійський 

аудіо – візуальний словники для робітничої професії, збірники завдань 

професійного спрямування з загальноосвітніх предметів. 

Протягом минулого навчального року  педагогічний колектив 

продовжував працювати над методичною проблемою «Творчість та 

саморозвиток особистості учня – шлях досягнення вершин професіоналізму 

та успіху» та прийняв участь в обласному педагогічному проекті «Самоосвіта 

як основний фактор удосконалення педагогічної майстерності, розвитку 

професійної компетентності та підвищення якості навчально-виховного 

процесу в ПТНЗ». 

 Ліцей приймає активну участь у виставковій діяльності та досяг таких 

успіхів: диплом та срібна медаль у міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2012», у номінації «Створення та упровадження сучасних засобів 

навчання»,  диплом лауреата конкурсу II ступеня та срібна медаль у V 

Національній виставці «Інноватика в сучасній освіті» м.Київ 2013р., призові 

місця в обласних методичних фестивалях. 

Працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 784 "Про затвердження 

Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних 

закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням". 

Динаміка працевлаштування випускників ДПТНЗ «ТПАЛ». 

Навчальний  

рік 

 

Кількість 

випуск-

ників 

Працевлаштування 

Працев-

лаштовано 

Не 

працев-

лаштовано 

Призвано 

до ЗСУ 

Продовжили  

навчання у 

ВНЗ 

Декретна 

відпустка 

2009-2010 н.р. 125 106 19 - 8 9 

2010-2011 н.р. 84 64 20 - 12 8 

2011-2012 н. р. 122 87 15 1 5 14 

2012-2013 н. р. 136 96 23 - 8 9 

2013-2014 н. р. 77 51 - 6 13 6 

Система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів в ліцеї 

організована для забезпечення реалізації потреб людини в здобутті 
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професійної освіти, оволодінні робітничими професіями відповідно до її 

інтересів, здібностей, стану здоров‟я та соціального замовлення суспільства і 

держави.  

Контингент учнів формується переважно з випускників шкіл 

Томаківського району та сусіднього Нікопольського району, м. Марганець. 

При прийомі учнів ліцей керується “Правилами прийому до ТПАЛ”, 

розроблених на основі Типових правил прийому до професійно-технічних 

навчальних закладів України, затверджених директором ліцею та 

погоджених Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 

Прийом в ліцей здійснюється на підставі особистих заяв учнів та плану 

роботи приймальної комісії по набору учнів, який розглянутий на засіданні 

педагогічної ради і затверджений директором. На навчання до ліцею 

приймаються учні, які мають  базову загальну середню освіту з отриманням 

повної загальної середньої освіти та первинної професійної підготовки  – 

термін навчання 3 роки  та повну загальну середню освіту з отриманням 

первинної професійної підготовки  – термін навчання 1 рік. 

 

Виконання державного замовлення. 

Навчальні роки 
План державного 

замовлення 
Виконання плану (%) 

2010-2011 н.р. 150 77 

2011-2012 н.р. 110 100 

2012-2013 н. р. 120 100 

2013-2014 н. р. 120 72 

2014-2015 н. р. 90 100 

 

Профорієнтаційна робота в ліцеї проводиться згідно плану роботи з 

профорієнтації. Питання проведення профорієнтаційної роботи 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Основним питанням 

профорієнтаційної роботи є взаємодія адміністрації ліцею з Томаківською 

районною державною адміністрацією, керівниками підприємств та 

організацій Томаківського району, Томаківським Центром зайнятості 

населення. Разом з ними вивчається потреба району в робітничих кадрах. 

В ліцеї організовуються виїзди педпрацівників по школах Томаківського 

району з метою проведення профорієнтаційної роботи, ознайомлення 

випускників шкіл з перевагами та престижністю робітничих професій, які 

вони можуть отримати в навчальному закладі. Друкуються статті і 

оголошення в газетаі «Наш край» та демонстрація відеороліку по 

Марганецькому телебаченні. 

Організація навчально-виховної  діяльності в ліцеї здійснюється  

згідно з Конституцією України, Законами України “Про освіту”,  “Про 
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професійно -технічну освіту”,  “Про загальну  середню освіту”, “Концепції 

виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, “Концепції 

громадського виховання особистості і умовах розвитку Української 

державності”. 

Головна увага приділяється формуванню громадянина – патріота 

України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її 

здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню громадянина з 

демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод 

людини, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров‟я, 

формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. 

Працюючи над виховною проблемою ліцею «Формування успіху як 

життєвого пріоритету особистості системою виховної роботи»  вирішувались 

наступні завдання: 

1) сприяння розвитку особистості дитини, формування її 

інтелектуального та морального потенціалу; формування особистості 

патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою 

приналежність до сучасної Європейської цивілізації; 

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у 

позаурочній діяльності; 

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров‟я, 

формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і 

психічного здоров‟я; 

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного 

середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного 

процесу. 

 Зазначені завдання вирішувались завдяки: 

- навчанню в різноманітних гуртках, секціях, об'єднаннях за 

інтересами; 

- створенню особливого середовища, яке дає дитині можливість 

пробувати, вибирати і приймати самостійні рішення; 

- усвідомленню педагогічної ідеї, що головною цінністю є дитина, а 

головним критерієм виховання є особистість випускника; 

- співпраці з громадськими організаціями. 

Виховна робота ліцею побудована за місячниками та тижневими 

циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на 

спільній темі і організовувати роботу цілеспрямовано. Наприклад, Місячник 

безпеки під час використання газу у побуті,  Олімпійський Тиждень, 

Всеукраїнський тиждень права, Тиждень «Ми проти насильства», Тиждень 

«Толерантності». 

             Планування виховної роботи класними керівниками – один 

із головних факторів успішного виховного процесу. Ведуться журнали 

обліку, реєстрації підсумків організації та проведення виховної роботи з 

учнями професійно-технічного навчального закладу ( наказ МОН від 

08.05.03). 
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Класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики 

групи, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. 

Планування ведеться за такими розділами: основні виховні заходи, 

індивідуальна робота з дітьми, охорона життя і здоров'я, робота з батьками. 

З метою сприяння розвитку особистості дитини, формування її 

інтелектуального та морального потенціалу; формування особистості 

патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою 

приналежність  до сучасної Європейської цивілізації  в ліцеї працює євро 

клуб «Together»,який тісно співпрацює з представниками громадської 

організації Молодіжна ініціатива крокує світом (МІКС).  

Одним із пріоритетних напрямків роботи  є національно-патріотичне 

виховання. В цьому напрямку проводилися заходи з метою  виховання 

поваги до українського народу, формування громадянських і конституційних 

обов'язків, вшанування батьків. Надана посильна допомога випускнику 

ліцею, учаснику АТО Федоренко Назару, організована  благодійна акція 

«Подаруй іграшку», іграшки були надіслані дітям дитбудинку м. 

Краматорськ. З метою формування національної самосвідомості, виховання 

громадянина України, що шанує культурне надбання свого народу, 

проведені: виховні години до Дня пам‟яті жертв голодомору та політичних 

репресій, Дня Гідності і свободи, екскурсії до районного краєзнавчого музею. 

До дня українського козацтва  проходять Козацькі забави та ярмарка 

козацьких страв. Слід зазначити, що проведення цих заходів є великий 

емоційний вплив і відіграє значну роль у вихованні патріотичних почуттів 

учнів. 

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та 

самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення 

оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів у ліцеї 

організовано роботу фольклорного гуртка «Хуртовина», вокально- 

хореографічного гуртка «Ліра». Художньо-естетичне виховання та сприяння 

творчому розвитку особистості впроваджується шляхом традиційних 

щорічних  заходів: конкурс - виставка «Золота красуня- осінь чарівниця», 

новорічні театралізовані виступи, концерти, відвідування картинної галереї.  

Значне місце у виховному процесі ліцею займає діяльність, спрямована 

на правову освіту учнів. Це і проведення  місячника морально-правового 

виховання, постійно- діючі виставки  літератури «Право і закон», організація 

екскурсій до районного суду,  правовий  відео лекторій за участі спеціалістів 

районного управління юстиції, консультації практичного  психолога для  

дітей групи ризику,робота штабу профілактики правопорушеннь. 

Педагогічний колектив ліцею велику увагу приділяє формуванню 

превентивного виховання, попередженню злочинності та правопорушень, 

виявленню негативних змін у поведінці учнів, вивченню причин і умов, що 

сприяли їм, наданню консультативної допомоги підліткам з девіантною 

поведінкою. На початку навчального року  складаються соціальні паспорти 

груп та ліцею. 

З учнями девіантної поведінки постійно проводиться відповідна 

робота: профілактичні бесіди, відвідування учнів вдома, бесіда з викладачами  
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з приводу поведінки на уроках.  До роботи з учнями залучаються 

медпрацівник, практичний психолог, кримінальна міліція у справах дітей, 

служба у справах дітей. Складаються банки даних дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, здійснюється контроль стану 

утримання дітей-сиріт, дітей-інвалідів;оформляються соціальні паспорти 

дітей-інвалідів та  дітей з багатодітних сімей.  

Одним із напрямків виховної роботи ліцею є формування здорового 

способу життя. З метою формування здорового способу життя, забезпечення 

повноцінного фізичного та психічного розвитку дітей в ліцеї працює клуб « 

Трудові резерви» та  спортивні секції з волейболу, баскетболу, настільного 

тенісу,легкої атлетики, шахів, гирьового спорту. Проходять традиційні 

щорічні заходи: Олімпійський тиждень, військово-спортивне свято «Козацькі 

забави», День Цивільної оборони, змагання з футболу, легкої атлетики, 

волейболу, настільного тенісу, турнір пам„яті ветеранів спорту професійно-

технічної освіти з волейболу, Тиждень сприяння здоровому способу життя та 

безпеки життєдіяльності, лекції лікарів Центральної районної лікарні та 

медичної сестри. За  рівнем фізичної підготовки  в ліцеї навчається 87% - 

здорових дітей, 8%- підготовча група, 5% - звільнено. Спортивна база ліцею 

знаходиться в задовільному стані, відповідає вимогам навчальної програми 

та Закону України “Про фізичну культуру i спорт”, “Положенню про 

організацію фізичного виховання і масового спорту в професійно – технічних 

закладах”. 

Збірна команда ліцею – є активним учасником усіх районних та 

обласних змагань, спартакіад серед учнів ПТНЗ.  

В навчальному закладі  ведуться журнали для реєстрації інструктажів 

із охорони праці працівників та учнів ліцею. Посадові обов‟язки працівників, 

інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності виконуються відповідно 

до наказів по ліцею. Щомісяця аналізується стан травматизму серед 

учасників навчально-виховного процесу . 

Велика увага в ліцеї приділяється роботі батьківського всеобучу.   Двічі 

на рік проводяться загальноліцейні батьківські збори з порадами практичного 

психолога,  засідання батьківського комітету, батьківські збори по групах. У 

постійній співпраці з батьками  класні керівники. На батьківських зборах 

розглядаються такі питання: результати навчання учнів, відвідування 

навчальних занять, стан дитячого травматизму, аналіз стану дисципліни, 

профілактика захворювання. 

Психологічна робота у ліцеї спрямована на збереження і зміцнення 

здоров‟я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для 

повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного 

процесу. А саме:  

- профілактика девіантної та ризикованої поведінки серед підлітків; 

профілактика паління, наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ-СНІДу, 

бродяжництва, безпритульності, насилля серед дітей та до дітей, безпека 

дітей в Інтернеті. 
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- психологічний супровід успішної адаптації учнів 1 курсу  та 

організації навчально-виховного процесу. 

 - психологічна допомога викладачам, батькам, учням у виявленні та 

ліквідації конфліктних ситуацій між усіма учасниками навчально-виховного 

процесу. 

               - проведення психолого- педагогічних консиліумів. 

 В  ліцеї налагоджена робота учнівського самоврядування. Ця робота 

покликана реалізувати організаційний, творчий та науковий потенціали 

учнів. Структура самоврядування досить проста: «Самі вирішили, самі 

зробили, самі відповідаємо».  Близько 45 учнів беруть участь в роботі органів 

самоврядування, інші виконують тимчасові доручення. Члени учнівського 

самоврядування мають свої обов'язки та відповідні права. Ці права чітко 

визначені, схвалені всім колективом. Постійно організовуються учнівські 

акції: «Здай макулатуру – збережи дерево», « Обеліск». 

Належна увага ліцею приділяється трудовому вихованню та 

профорієнтації. Учні приймають участь у “Весняних толоках”, трудових 

десантах з покращання прилеглої до ліцею території.  

У гуртожитку ведеться журнал щоденної перевірки наявності учнів, 

журнал від‟їзду та приїзду учнів до гуртожитку, журнал чергування майстрів 

виробничого навчання та класних керівників, журнал чергування 

адміністрації. Всі мешканці гуртожитку залучені до гурткової роботи. 

Соціальний захист учнів з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування проводиться у відповідності з чинним 

законодавством. 

Один раз на рік всі учні ліцею проходять медичний огляд. Медичне 

обслуговування забезпечує КЗ «Томаківський  центр ПМСД». В ліцеї працює  

наркопост. 

Однією з найважливіших ланок роботи з розвитку естетичних смаків 

вихованців є  бібліотечно –  інформаційний центр. Кожного року в ліцеї 

проводяться тижні книги, “Живи, книго!”, акції “Книгу в подарунок  

бібліотеці”, бібліотечні уроки “Люби знання, книгу, працю”, працює 

“Книжчина лікарня”, організовуються виставки літератури та періодичної 

преси. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ  АТЕСТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

Відповідно до рішення ДАК від 02 травня 2012 року протокол № 96 

(наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.06.2012 

року № 2117-Л) визнано – атестованим. Термін дії свідоцтва до 25.05.2022 

року. 

Було про атестовано слідуючі професії: 

1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А», «В», «С»), слюсар-ремонтник, водій 
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автотранспортних засобів (категорія «С») - (первинна професійна 

підготовка); 

2. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А»), водій автотранспортних засобів (категорія «С»)  

- (первинна професійна підготовка); 

3. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - (первинна 

професійна підготовка); 

4. Оператор комп‟ютерного набору, секретар керівника (організації, 

підприємства, установи), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - 

(первинна професійна підготовка); 

5. Водій автотранспортних засобів ( категорія «В») – (професійно-

технічне навчання); 

6. Водій автотранспортних засобів ( категорія «С») – (професійно-

технічне навчання); 

7. Оператор комп‟ютерного набору – (професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації); 

8. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних - (професійно-

технічне навчання); 

9. Секретар керівника (організації, підприємства, установи) - 

(професійно-технічне навчання). 
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РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРОК, ПРОВЕДЕНИХ ДЕРЖАВНОЮ 

ІНСПЕКЦІЄЮ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ТА ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО 

НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА ПЕРІОД 2010-2015РР. 

 

Рік 

перевірки 

Назва 

контролюючого 

органу 

№ документа Перелік порушень 
Відшкодовано, 

усунено 

2011 

Контрольно-

ревізійний відділ 

у Томасівському 

районі 

Акт 

№ 480-19-22 

від 

11.04.2011 р. 

1. Покрито видатки 

комунальних послуг 

за рахунок 

загального фонду. 

2. Надлишково 

виплачено 

матеріальне 

заохочення учням 

Порушення 

усунено 

Фонд соціального 

страхування 

Акт від 

12.08.2011 р. 

Порушень не 

встановлено 
_ 

Управління 

пенсійного фонду 

Акт № 5 від 

13.01.2011 р. 

Порушень не 

встановлено 
_ 

Томасівський 

районний центр 

зайнятості 

Акт №5 від 

17.02.2011 р. 

1. Не поданий 

своєчасно звіт 5-ПН 

Порушення 

усунено 

2012 

Контрольно-

ревізійний відділ 

Головного 

управління освіти 

і науки 

Довідка від 

22.03.2012 р. 

Порушень не 

встановлено 
_ 

2013 
Фонд соціального 

страхування 

Акт від 

13.09.2013 р. 

Надлишково 

виплачено декретну 

відпустку 

Порушення 

усунено 

2015 

Контрольно 

ревізійний відділ 

Департаменту 

освіти і науки 

Довідка від 

02.02.2015р. 

Порушень не 

встановлено 
_ 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  
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ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА 

НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

 

Для організації роботи з безпеки життєдіяльності, ліцей в своїй роботі 

керується Законами України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”, 

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, 

“Про дорожній рух”, “Про загальнообов‟язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності”,  “Про організацію 

роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в 

установах і закладах освіти”, “Типовими правилами внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників закладів освіти України”. 

В навчальному закладі  видано наказ “Про організацію роботи з 

охорони праці”.  Інженер з  охорони праці  постійно контролює дотримання 

вимог нормативних документів з питань охорони праці і безпеки 

життєдіяльності. Відповідальною особою призначено інженера з охорони 

праці Величка С.Л.. 

  Інженер з охорони праці проводить з усіма працівниками, яких 

приймають на постійну  або тимчасову роботу незалежно від освіти, стажу 

роботи та посади; з усіма учнями, які навчаються в ліцеї при зарахуванні до 

закладу – вступний інструктаж, який реєструється в журналі реєстрації 

вступного інструктажу. 

              В ліцеї діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом (№ 4 від 24.03.2015 року), який відповідає вимогам Закону 

України  “Про колективні договори і угоди”.  

 До початку  виконання своїх обов‟язків посадові особи ліцею 

проходять перевірку знань з охорони праці, а один раз на 3 роки проходять 

перепідготовку на короткотермінових курсах з безпеки життєдіяльності та 

охорони праці з подальшим складанням заліку та отриманням відповідного 

посвідчення. В 2014 році 6 працівників, а саме: директор ліцею, заступник 

директора з НВЧ, старший майстер, завідуючий навчальним господарством, 

інженер з охорони праці та викладач з предмету “Охорона праці” пройшли 

навчання та перевірку знань з охорони праці. 

В навчальному закладі обладнано кабінет  “Охорона праці та безпека 

життєдіяльності” на 30 посадових місць, його комплексне методичне 

забезпечення становить 90%. На базі кабінету проводяться  навчання  і  

перевірка  знань, цільові  курси  з  підвищення   кваліфікації, практикуми  з  

охорони  праці та БЖД. 

 З метою упередження нещасних випадків з учнями  проводилися 

тематичні заходи: тиждень охорони праці, місячник енергобезпеки та 

профілактики травматизму, місячник користування газовими приладами, 

день пожежної безпеки, тиждень безпеки дитини. 

            Ліцей працює над створенням належних санітарно – гігієнічних умов 

у навчальних приміщеннях. У більшості кабінетів, лабораторій, майстерень, 

спортивному залі втримується повітряно – температурний режим. 
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 У  кожному кабінеті, лабораторії, майстерні та на робочому  місці є в 

наявності інструкції з охорони праці для учнів  і  працівників. Для 

проведення лабораторно – практичних занять і виробничого навчання 

розроблені та затверджені інструкції з охорони праці.  

В лабораторіях і майстернях оформлені куточки з безпеки праці. Перед 

виходом учнів на виробничу практику на підприємства, організації та 

установи, фермерські господарства з ними проводяться вступні та первинні 

інструктажі. Результати інструктажів зафіксовані у відповідних  журналах. 

 

 Постійно проводяться перевірки стану охорони праці робітниками 

Державних служб по нагляду за станом охорони праці, пожежної безпеки, 

Держтехнагляду, ДАІ, енергонагляду, санітарно – епідеміологічної служби. 

За результатами перевірок та приписів відповідальними особами 

складаються заходи з ліквідації виявлених недоліків. Щорічно працівники 

ліцею та учні проходять медичні огляди. 

  З метою реалізації державної політики в сфері безпечної 

життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з пожежної 

безпеки створена постійно діюча пожежно – технічна комісія та добровільна 

пожежна дружина.   

  

 

ПІДСУМКИ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМ 

КОЛЕКТИВОМ ТА ІНШИМИ ПРЦІВНИКАМИ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
 

Штатним розкладом ліцею передбачено 33 посади педагогічних 

працівників та 37,5 посади обслуговуючого персоналу. Фактично навчально 

– виховний процес забезпечують 29 педпрацівника (88%). Існують вакансії  

майстрів виробничого навчання з професії «оператор комп‟ютерного набору, 

обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» та викладача іноземної мови. 

Вакансії посад утворилися внаслідок звільнення та знаходження в декретних 

відпустках працівників.    Всі педпрацівники працюють в ліцеї на постійній 

основі. 

          У штатному розкладі передбачено 6 керівних працівників (директор – 

1, заступники директора – 2, старший майстер – 1, керівник фізичного 

виховання – 1, методист – 1). Усі посади укомплектовані.  

Теоретичну підготовку в ліцеї здійснюють 9 викладачів, 5 керівників. З 

них мають вищу категорію – 9 осіб (64,3 %), І категорію – 4 осіби (28,3 %), 

спеціаліст – 1 осіб (7,4 %). З тих, хто займається викладацькою діяльністю 8 

осіб (57,1%) мають стаж педагогічної роботи більше 20 років.   

 Всі викладачі мають вищу освіту, фах якої відповідає предмету, який він 

викладає.  

 Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно п‟ятирічного 

плану у відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010р. № 930 “Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України”(зі змінами). За наслідками атестації  4 
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педагоги мають педагогічне звання (3 – «старший викладач», 1 – «викладач – 

методист»). 

  Професійно – практичну підготовку забезпечують 11 майстрів 

виробничого навчання (78,5 % штату). Всі майстри виробничого навчання 

мають відповідну робітничу кваліфікацію з професій, за якими здійснюють 

підготовку. Мають вищу освіту (І – П рівень) –   1 (9,1 %) майстер 

виробничого навчання   10 (90,9 %) – середньо – технічну (Ш – ІУ рівнів). 

Один майстер виробничого навчання продовжують навчання (заочна форма) 

у вищому навчальному закладі.  

В ліцеї складено графік стажування та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на п‟ять років. Загальна кількість педагогічних 

працівників, які пройшли підвищення кваліфікації за останні п‟ять  років 

становить 22 (75,8 %). Пройшли стажування на підприємствах – замовниках 

кадрів 16 (55,2 %) майстрів виробничого навчання та  викладачів професійно 

– теоретичної і природничо – математичної підготовки.  

 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 

Стажування 4 4 3 4 __ 

Підвищення 

кваліфікації 
10 12 8 6 

3 

(станом на 

01.05.2015) 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВЗІЄМОДІЇ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРАНІЗАЦІЯМИ 

ТА ОРГАНАМИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

     Педагогічний і учнівський колектив плідно працюють в 

налагодженні комунікаційних, творчих зв‟язків із соціальними інституціями з 

метою забезпечення якісної освіти і виховання національно-свідомої, 

соціально-активної особистості. 

              З метою виховної взаємодії та організації змістовного дозвілля 

учнів за місцем проживання, ліцеєм ведеться співпраця з такими 

організаціями: 

- Заклади культури району (участь  педпрацівників у 

проведенні районних конкурсів, оглядів, свят) 

- Районною центральною бібліотекою 

- «Червоним Хрестом», (акції милосердя, концерти) 

- « Союз Чорнобиль» ( проведення спільних заходів, зустрічі) 

 Крім того, ведеться тісна співпраця із представниками 

- Районної спілки ветеранів, (трудовий десант, акція « 

Обеліск», « Ветеранське подвір я»). 

-  ЦСССМ ( організація і проведення занять для учнів і їх 

батьків з метою пропаганди здорового способу життя. Залучення  

медпрацівників) 

- кримінальною міліцією (організація профілактичної роботи 

для попередження злочинності, алкоголізму та наркоманії серед 

підлітків та молоді. 

- районного управління юстиції ( правовий лекторій) 
       Педпрацівник ліцею  є депутатом селищної ради, що сприяє 

вирішенню нагальних життєвих проблем, здійсненню зв‟язку ліцею з 

громадськістю. 

       Протягом багатьох років масові заходи в селищі (святкування до  

Дня незалежності України, вшанування героїв-чорнобильців, працівників 

сільського господарства та ін.) готуються і проводяться спільними зусиллями 

селищної ради, будинку культури, ліцею. Учні ліцею підтримують порядок 

біля пам‟ятників, розташованих у Томаківському районі ( с. Катьощине), 

допомагають ветеранам війни та праці. Спільно з районною радою 

реалізуються проекти  «Озеленення території селища Томаківка». 

Головне завдання, що вирішується у взаємодії педколективу ліцею з 

учнівським самоврядуванням - формування і розвиток соціально активної, 

гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою 

громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; 

забезпечення комплексного виховного впливу на учнів шляхом їх залучення 

до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих завдань  в 

ліцеї. 

Основні напрями діяльності педагогічних працівників спільно з органами 

учнівського самоврядування: 

- розвиток громадянської активності учнів; 
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- підготовка учнів до самоврядування і педагогічне керування їх 

діяльністю; 

- поступове розширення функції самоврядування в різних сферах 

діяльності; 

- проведення органами учнівського самоврядування 

суспільнозначущих і цікавих колективних справ; 

- включення в систему самоврядування якомога більшої кількості 

учнів; 

- зміцнювання і розвиток колективних традицій; 

- організація постійного контролю за виконанням єдиних педагогічних 

вимог до учнів за допомогою самоврядування; 

- створення зв`язків між учнівським самоврядуванням,  громадськими 

організаціями і педагогічними працівниками на засадах ідей педагогіки 

співробітництва; 

- організація зустрічей керівників органів місцевого самоврядування з 

суспільно активними учнями ліцею. 

Одним із завдань виховного процесу учнів є сприяння підвищенню ролі 

учнівського самоврядування в плануванні та організації життєдіяльності 

групи. 

 Самоврядування розвиває в учнів організаторські здібності, почуття 

відповідальності та ініціативи. 

Учнівське самоврядування ДПТНЗ ТПАЛ – парламентська республіка. 

 Голова учнівської ради – Капто І. До органів самоврядування входять 

найавторитетніші лідери учнівського колективу, учні, які є взірцем для 

вихованців у ставленні до своїх учнівських обов‟язків.  

Має місце двоступенева структура – класна і загальноліцейна  форма 

самоуправління. Загальноліцейна форма віддзеркалює класну. 

Спостерігається тісний взаємозв‟язок  секторів самоврядування груп із 

загальноліцейним, як результат – перші підпорядковані другим.  

Учнівський парламент поділено на  сектора. 

Сектором  освіти здійснюється чіткий контроль за успішністю учнів, 

співробітництво з викладачами, впроваджуються заходи щодо якісного 

навчання. Один із важливих напрямків роботи - залучення учнів до гурткової 

роботи та секцій МАН, співпраця з викладачами в організації тематичних 

вечорів, предметних олімпіад, організація перевірки стану підручників, 

ведення зошитів і щоденників.  

Сектором дисципліни і порядку було налагоджено чергування учнів на 

перервах по  закладу та у  їдальні. Слідкує за дотриманням учнями «Правил 

внутришньошкільного розпорядку для учнів». Здійснювався чіткий контроль 

за роботою чергових груп, за поведінкою та зовнішнім виглядом учнів. 

Проводилися «рейди-перевірки» відвідування і запізнень доліцею, члени 

учнівського самоврядування  приймали участь у проведенні заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права та Місячника правової освіти, стали 

переможцями у районному конкурсі « Мої права та обов зки» ( уч. гр№8 

Похвальський Д. ,Левада Н.) 
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Сектор здоров‟я та спорту регулярно проводило пропаганду здорового 

способу життя, шкідливості паління та вживання наркотичних речовин і 

алкогольних напоїв. Допомогло у проведенні ліцейних і районних 

спортивних заходів, у відзначенні Дня здоров‟я, Дня Збройних сил України, 

Дня ЦО, спортивних змагань «Будьмо здорові», «козацьких забав», заходів з 

нагоди Дня фізичної культури та спорту,Олімпійського тижня. 

 Здійснюється контроль за дотриманням чистоти і порядку у  

приміщеннях, зовнішнім виглядом учнів. 

 Сектор культури і дозвілля  активно працює згідно з планом виховної 

роботи ліцею. У цій роботі допомагають інші сектора , відповідно тематиці 

поточного заходу. За участю учнівського  самоврядування було проведено 

наступні виховні заходи: свято „Першого дзвоника”; місячник 

профорієнтації, виступ агітбригади « Позитив», концерт до Дня працівника 

освіти, свято, присвячене Дню української мови та писемності;  новорічні 

свята; концерт до Дня святого Валентина;  концерт до Восьмого березня. В 

березні проведено заходи щодо вшанування пам‟яті Т.Г.Шевченка: 

покладання квітів до пам‟ятника Т.Г.Шевченка, свято «Заспіваймо пісню 

веселенько!». Впродовж року випускалися плакати, стіннівки до свят, 

ліцейних заходів; спортивних змаганнь; предметних тижнів; новорічних 

заходів, Дня Святого Валентина та ін. 

Лідери учнівського самоврядування  беруть активну участь у районних 

програмах,акціях. ( « Ми проти насильства»), були слухачами обласної 

Школи  молодого лідера. 

Представники міністерств беруть участь у позашкільнх районних та 

міських конкурсах, змаганнях. 

Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та 

організаторської активності учнівської молоді шляхом їх залучення до 

демократичного управління: активісти  самоврядування приймають участь у 

засіданнях  стипендіальної комісії та батьківського комітету. 

Згідно з річним планом щомісяця проводяться засідання активу 

учнівського самоврядування, сформованого із голів класного 

самоврядування, засідання секторів відбуваються за потребою. 

За результатами моніторингу вивчення стану розвитку учнівського 

самоврядування, який проводоли учні в травні 2014 року, робота  учнівського 

самоврядування  оцінена на достатньому рівні.  

 

ДОДЕРЖАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ, МОРАЛІ 

 

          Додержання педагогічної етики та моралі здійснюється шляхом 

дотримання Конституції  і  закону  України «Про захист суспільної моралі м. 

Київ 20 листопада 2003 рік № 1296-ІV із змінами та доповненнями», діючих  

нормативних  документів, що  регламентують  педагогічну  діяльність. 

Визначено пріоритетні принципи діяльності членів педагогічного колективу.  

 Серед найефективніших  адміністративних засобів впливу на якість 

етичних відносин використовуються:  
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- тренінги на тему «Формуванням стратегічної, тактичної та 

оперативної мети діяльності педагогічного персоналу», 

«Мистецтво діалогу», «Подаруй тепло своєї посмішки»; 

-  індивідуальні бесіди; 

- засідання педагогічної ради; 

- семінари на тему  «Оволодіння педагогами технологіями розвитку 

та удосконалення емоційної культури», «Розгляд методів корекції 

розвитку від відповідальності учасників НВП»; 

- корегуючи семінари та тренінги з педагогічним колективом: 

1. «Формування та розвиток навичок ефективного педагогічного 

спілкування»; 

2. «Формування та розвиток навичок конструктивного вирішення 

педагогічних та міжособистісних конфліктів» 

- засідання  методичних  комісій; 

 Проходять психологічні  семінари  з розгляду методів корекції розвитку 

відповідальності учасників навчально-виховного процесу. 
 

АНАЛІЗ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН   

 

За звітний період з 2011 року по 2015 рік було зареєстровано та 

розглянуто більше п’ятидесяти звернень громадян та надані відповіді. 

 

 

 

 

Директор ДПТНЗ ТПАЛ  _____________________     В.А. Філь 


