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«Створення сучасного освітнього середовища

для якісного професійного навчання та 

формування успішної особистості»

ОСВІТА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ОСВІТА ПІД ЧАС ВІЙНИ



Практичний семінар «STEM – освіта в дії» в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти

Участь у ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Професійне становлення 

особистості: проблеми і перспективи”

Конкурс комп’ютерних презентацій «Фарватер PROFI»

Майстер-класи за професіями

Творча майстерня «Моя професія у житті»

Робота над науковою проблемою закладу

«Реалізація сучасного змісту освіти через можливості STEM-технологій»

Продовжена робота авторської школи

викладача Гер`ятович І.В. з теми

«Впровадження проектного навчання та

STEM-освіти при викладанні предметів

професійно-теоретичної підготовки»

Удосконалення роботи по добору, розстановці, вихованню педагогічних кадрів. 

Створення умов для творчої діяльності учасників навчально-виховного процесу



1 місце в обласному заочному конкурсі комп'ютерних презентацій

«Фарватер – PROFI» серед учнів закладів загальної середньої освіти і 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти



Вдосконалення форм та методів методичної роботи

Організована індивідуальна допомога викладачам, майстрам виробничого навчання в підборі літератури для

написання методичних розробок, виступів, рефератів. Педагогічними працівниками за семестр розроблено близько 20

найменувань навчально-методичної літератури (посібників, рекомендацій, робочих зошитів, методичних розробок

занять та інш.). На обласному рівні відзначені роботи педагогічних працівників (Безпечна Г.В., Гжегожевська А.Б.,

Лишень Н.О., Баськова І.В., Місюля І.А., Степанюк С.П., Гуменюк Т.Ф., Дячишина О.О.).,Вербова Н.М., Рибій В.В.,

Стельмах О.В., Хованець В.О., Якобчук І.І.)

Підготовлені та надруковані науково-методичні статті у фахових виданнях педагогами ліцею (НМВ «Професійна

освіта»): Станіслав Г.В., Михальчук А.М., Впровадження проекту «Модернізація матеріально-технічного забезпечення

для підготовки кваліфікованих працівників за професією електрогазозварник у відповідності до сучасних вимог ринку

праці на базі Хмельницького професійного ліцею»; Дячишина О. О., Гра як метод підвищення інтересу здобувачів

освіти в закладах П8ПТ)О в процесі вивчення історії і громадянської освіти; Михальчук А.М., застосування технології

навчального проектування у професійній підготовці кваліфікованих робітників; Степанюк С.П., шляхи формування

ключових компетентностей при викладанні природничих наук.



Онлайн-турнір «Рушійні сили соціально-економічного зростання України в сучасних умовах» 



Обласний конкурс серед викладачів загальноосвітньої 

підготовки  «Педагогічні ідеї та знахідки» 



Всеукраїнські спортивні ігри серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

України «КОЗАЦЬКА НАСНАГА» - 3 місце



ОРГАНІЗОВАНО КУРСОВУ ПІДГОТОВКУ ДЛЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

Здобуття часткової кваліфікації в ліцеї через освітній хаб Хмельниччини, який

організовано за підтримки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 

Хмельницької обласної державної адміністрації



Організовано короткострокові курсів за програмою "ШВАЧКА" з

компетенції: виконання на машинах або в ручну найпростіших

операцій з обробки окремих деталей, вузлів при пошитті виробів з 

різних матеріалів, організованих у межах Програми ООН із

відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки ЄС. 



Співпраця закладу з громадськістю



"Солодке серце" 

найкращі побажання для бійців ООС 

Благодійна акція «Гостиннць від святого Миколая».

Для підтримки наших військовослужбовців та добровольців-медиків, 

які виконують завдання в зоні проведення ООС.

З нагоди святкування Дня захисника України , здобувачі освіти

долучились до акції "Гостинець воїну" 



І словом, і ділом! 

Команда «Crazy трудяги» Хмельницького професійного ліцею, під керівництвом Гжегожевського

Б.Є. та Суходольської Н.В. Здобула чергову перемогу в обласному конкурсі КВК «Проф.фест»! 

Розвиток здібностей здобувачів освіти шляхом залучення їх до 

участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків



ГРАН-ПРІ  

Вокальний гурт «ДИВОЦВІТ»

Хмельницького професійного ліцею,

керівники Богдан Гжегожевський та Наталія Суходольська

У номінації «Автентичне виконання твору»

Обласний конкурс «Велика Коляда»



Гран-прі за участь в обласному конкурсі

патріотичної пісні «Співоче Поділля»







Удосконалення ефективної діяльності педагогів в контексті освітніх реформ

Підтверджено  рішення про відповідність займаній посаді – (Камлюк А.І.)

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - (Данилюк О.А.)

Підтверджено:

«спеціаліст вищої категорії» - (Легкому В.С., Оніщуку О.П., Шевчук Н. В., Якобчуку І.І., 

Яковчуку В.М.

«старший викладач» - (Шевчук Н.В., Якобчук І.І., Яковчук В. М.)

Підтверджено майстрам виробничого навчання найвищий тарифних розрядів (Боднар І.І., 

Кабанчук В. М., Тараненкуо П. В., Данилюк О. А.).



Розвиток здібностей здобувачів освіти шляхом залучення 

їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків







Відкриття меморіальних дошок на честь загиблих військовослужбовців, воїнів АТО 

Коваля Володимира Валентиновича та Павлова Іллі Олександровича. 

Пам’ятні знаки були встановлено на фасаді ліцею.



ВИПУСК 2022 

78 кваліфікованих робітників на базі повної загальної середньої освіти 

(відмінники – 4 особи, медалісти 1 особа)

111 кваліфікованих робітників на базі базової загальної середньої освіти

(відмінники – 5 осіб, медалісти – 4 особи)



Спорудження пандусу біля входу № 2 та  учнівського гуртожитку

Зміцнення навчально – матеріальної бази, удосконалення виробничої, 

підприємницької та господарської діяльності



Облаштування туалетів для людей  з особливими властивостями 

(навчальний корпус, поверх 3,4)



Облаштування тимчасових сховищ від навчальним корпусом, 

їдальнею, громадсько-побутовим корпусом та гуртожитком



Перспективи:

• Облаштування укриттів для відновлення очного навчання;

• Завершення ремонту та укомплектування навчальної майстерні та кабінету професійно-

теоретичної підготовки професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»;

• Капітальний ремонт ІІ поверху навчального корпусу (заміна вікон на енергозберігаючі, ремонт 

службових приміщень, туалету;

• Завершення музею «Бойової слави» та «Вшанування героїв російсько-української війни»                    

(ІІІ поверх навчального корпусу);

• Завершення ремонту роздягальні та туалету (І поверх навчально-виробничих майстерень);

• Зовнішнє утеплення навчального закладу;

• Продовження заміни освітлення на енергозберігаюче;

• Ремонт блоку учнівського гуртожитку (заміна електропроводки, водопостачання, встановлення 

2-х бойлерів);

• Продовжити заміну посуду в їдальні;

• Встановлення паркану 280 м. (зі сторони новобудов).




