
Звіт  

директора Державного навчального закладу  

«Теофіпольський професійний  

аграрно-промисловий ліцей» Гладищука П.В. 

 

ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» є державним 

професійно – технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня і забезпечує права 

громадян на здобуття професійно – технічної та повної загальної середньої освіти. 

 У своїй діяльності ліцей керується Конституцією України, Законами України «Про 

освіту», «Про професійно – технічну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими 

нормативно – правовими актами України. Ліцей діє на підставі Статуту. 

Контингент здобувачів освіти станом на 01.01.2023 р. (233 чол. за регіональним 

замовленням, 45 чол. контракт) 

Ліцей здійснює підготовку навчальних груп з професій: 

- Тракторист – машиніст с/г виробництва. Слюсар з ремонту с/г машин та 

устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С». 

- Кухар. Кондитер. 

- Електрогазозварник. 

Навчальний процес в ліцеї здійснюється відповідно до розкладу занять, який 

складається на підставі діючих затверджених робочих навчальних планів та наказу про 

педагогічне навантаження викладачів.  

В усіх навчальних кабінетах розроблені паспорти комплексно – методичного 

забезпечення, які постійно оновлюються і поповнюються новими матеріалами. 

Планування внутріліцейного контролю включає ряд основних заходів щодо аналізу 

навчально-виховного процесу. Адміністрацією постійно ведеться контроль за виконанням 

цього графіку. 

Для підвищення якості професійної майстерності в ліцеї проводяться конкурси 

фахової майстерності серед учнів. 

У ДНЗ «Теофіпольський ПАПЛ» створено систему виховної роботи, структура якої 

забезпечує реалізацію завдань всіх її напрямків через проведення різних форм виховної 

діяльності освітнього процесу. Виховна робота була спланована та спрямована на виконання 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно- технічну 

освіту», «Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді», та здійснювалась 

відповідно до Плану виховної роботи ліцею, методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, річного плану 



ХДЦЕВУМ, з метою формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, 

духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та 

асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.  

Виховна діяльність у закладі освіти забезпечує реалізацію  наступних ключових 

напрямів: 

•         військово-патріотичне виховання; 

•         громадсько-правове виховання; 

•         екологічне виховання; 

•         художньо-естетичне виховання; 

•         родинно-сімейне виховання; 

•         моральне виховання; 

•         профорієнтаційне виховання; 

•         превентивне виховання 

•         формування здорового способу життя; 

•         розвиток творчих здібностей. 

У 2022 р здобувачі освіти ліцею під керівництвом своїх наставників були активними 

учасниками та переможцями обласних та Всеукраїнських  конкурсів: 

Конкурс юних гумористів «Smail fest» 

Марафон мистецьких ініціатив Голос Миру  «Магія слова» 

Арт-проєкт «Мир над Україною» 

Арт-проєкт «Святковий Великдень» 

Марафон мистецьких ініціатив Голос Миру «Надії джерело» 

Марафон «Єднання» 

Всеукраїнський конкурс «Безпечна країна» 

Обласний конкурс естрадної пісні присвячений 85-річчю заснування Хмельницької 

області «Співоче Поділля» 

Арт-проєкт «Хмельниччина очима молоді» 

Обласний заочний літературний конкурс «Поетичний зорепад» 

Заочний конкурс комп`ютерних презентацій «Підприємцями не народжуються – ними 

стають» 

Обласний конкурс «Різдвяний передзвін» 

Онлайн виставка «Моє хобі» 

Онлайн фото-виставка «Моя війна» 

ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови ім.Петра Яцика 

Міжнародний мовно-літературний конкурс ім.Т.Шевченка 

Всеукраїнський  дистанційний мистецький конкурс «Оберегова лялька-мотанка» 



Всеукраїнський  дистанційний мистецький конкурс «Янгол перемоги»  

Одним з головних шляхів підвищення результативності виховної роботи в ліцеї є 

організація змістовного дозвілля, різноманітної позаурочної діяльності. Так, у ДНЗ 

«Теофіпольський ПАПЛ», працює гурток художньої самодіяльності – «Гурток естрадного 

співу»,  спортивна секція, предметні  гуртки та гуртки за інтересами в яких займається 62% 

здобувачів освіти ліцею. 

Найпоширенішою та найефективнішою формою виховного процесу є індивідуальна 

робота, робота з батьками та виховні години, які проводяться один раз на тиждень. Класні 

керівники, які планують свою роботу згідно плану виховної роботи на семестр, намагаються 

урізноманітнювати виховні години за тематикою та формами проведення, пов’язуючи її з 

життям учнівської групи, проблемами сьогодення, особливу увагу при цьому приділяють 

правовому та патріотичному вихованню. З першого дня навчання керівники груп працюють 

над формуванням творчого працездатного учнівського колективу. 

Правове виховання і організація профілактики девіантної поведінки учнівської молоді 

в ліцеї проводиться спільно відділом ювенальної превенції, у співпраці із службою у справах 

дітей, медичними установами, органами юстиції та центром безоплатної правової допомоги,  

з метою запобігання вчиненню злочинів, тютюнопаління, алкоголізму, захворювання на 

ВІЛ/СНІД .  

Основним у діяльності виховної системи закладу освіти  залишається превентивне 

виховання, яке спрямоване на реалізацію Концепції превентивного виховання дітей і молоді. 

З цією метою розроблені і діють заходи: з профілактики правопорушень; з боротьби зі 

злочинністю; протиалкогольній пропаганді; проти куріння та наркоманії; заходи із 

забезпечення захисту здобувачів освіти від будь-яких форм фізичного або психічного 

насильства в закладі освіти; забезпечення правопорядку на території закладу освіти. 

Організація та проведення заходів щодо попередження злочинності та правопорушень, 

протидії розповсюдження наркоманії, тютюнопаління, захворювання на СНІД здійснюється 

відповідно до Комплексної програми профілактики злочинності. Протягом року проводяться 

зустрічі спільно із працівниками поліції на профілактичні теми, зокрема: «Попередження 

вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень неповнолітніми», адже однією 

зі складних проблем сучасної освіти є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. 

 В ДНЗ «Теофіпольський ПАПЛ» постійно працює Рада профілактики 

правопорушень. На засіданнях Радою профілактики розглядаються питання поведінки 

окремих учнів, які допускають пропуски занять,  отримують незадовільні оцінки, які 

опинились у складних життєвих обставинах. Заслуховуються звіти майстрів, класних 

керівників, вихователя гуртожитку про стан виховної роботи.  



Важливим фактором у вихованні майбутніх робітників соціальної відповідальності, 

підвищення рівня самостійності є учнівське самоврядування, в якому учні розвивають 

політичні навички управління громадськими справами, набувають знань, умінь і навичок в 

організаторських функціях. У ліцеї  успішно функціонує Рада учнівського самоврядування 

«Лідер». Також створений волонтерський загін «Милосердя», який організовує проведення 

благодійних акцій, зокрема обласних, таких як: «Грін спейс», яка передбачала озеленення та 

прибирання території закладу, «Подаруй тепло солдату»  - збір та придбання теплих речей 

для захисників та захисниць, «Миколай про тебе пам`ятає» - привітання дітей-сиріт, дітей з 

обмеженими фізичними можливостями та дітей з числа внутрішньо-переміщених осіб. 

Учнівським самоврядуванням ліцею щомісяця випускається ліцейна газета «На 

крилах юності», у якій публікуються головні новини нашого ліцейного життя, участь та 

перемоги у конкурсах, змаганнях. 

До основних завдань змісту виховної роботи входить організація соціального захисту 

учнів-сиріт, учнів, які залишилися без батьківського піклування, учнів з малозабезпечених та 

багатодітних сімей. Питання профілактики злочинності і правопорушень у підлітковому 

середовищі та дитячої бездоглядності сьогодні поставлено у ряд пріоритетних проблем, які 

потребують невідкладного рішення, тому в закладі освіти налагоджено щоденний контроль 

за відвідуванням учнями закладу освіти; ведеться облік пропущених занять; проводиться 

щоденна індивідуальна робота зі здобувачами освіти, що потребують додаткової уваги, 

ведеться щоденник психолого-педагогічних спостережень за цими здобувачами освіти, 

проведено рейди контролю за відвідуванням; за наслідками цього було зроблено детальний 

аналіз стану відвідування здобувачами освіти закладу освіти. 

Методична робота в ліцеї організована і проводиться на основі «Положення про 

методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах» згідно Наказів про 

структуру методичної роботи з педагогічними кадрами, про організацію роботи з молодими і 

малодосвідченими педагогами, плану роботи ліцею та планів роботи методичних комісій. 

Педагогічним колективом визначена науково-методична мета ліцею «Підвищення якості 

навчально-виховного процесу шляхом вдосконалення комплексно-методичного забезпечення 

викладання предметів і професій». 

Річний план методичної роботи ліцею складений на підставі аналізу  діяльності 

педагогічного колективу за минулий рік шляхом діагностування педпрацівників. 

Колективною формою роботи в ліцеї є педагогічна рада, робота якої проводиться згідно із 

затвердженим планом. На педраді розглядають і обговорюють найважливіші питання 

організації роботи ліцею, вдосконалення навчально – виховного процесу, формування 

єдиних вимог, спрямованих на оптимізацію процесу навчання та виховання учнів. 



Усі форми організації методичної роботи здійснюється відповідно до «Положення про 

методичну роботу в ПТНЗ». Створено 4 методичні комісій. На їх засіданнях вивчалися 

інструктивно – методичні матеріали, аналізувався рівень навчальних досягнень учнів, стан 

викладання предметів та комплексно – методичного забезпечення, випуск методичних 

рекомендацій, презентація розробок, посібників, творчі звіти викладачів, що атестуються, 

обмін досвідом роботи, вивчення і впровадження інноваційних технологій у навчально – 

виховний процес. 

Навчальний заклад укомплектований керівними і педагогічними працівниками згідно 

штатного розпису. 

Педагоги навчального закладу брали участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних  

методичних заходах:  

1. Всеукраїнський круглий стіл для викладачів загальноосвітніх предметів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти на тему: «Кращі практики підготовки до ДПА у 

формі ЗНО здобувачів професійної освіти: обмін досвідом». - Колоднюк Оксана Валеріївна, 

викладач математики, «Ключові поради у підготовці до ДПА у формі ЗНО  здобувачів 

професійної освіти» 

2 Обласний вебінар викладачів зарубіжної літератури - Собчук Антоніна 

Іванівна, викладач зарубіжної літератури, «Національно-патріотичне виховання на уроках 

зарубіжної літератури» 

 


