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ПРОЕКТ 
 

Інноваційний розвиток ліцею — шлях у 
майбутнє 

 

 

- У  проекті розглянуто питання інноваційного розвитку ліцею, 

цілі й шляхи інноваційних перетворень  у зв'язку з 

трансформацією освітніх пріоритетів та інформатизацією 

суспільства, а також висвітлено практичні результати роботи 

з модернізації навчального середовища. 

- Завдання керівництва — створити СПРИЯТЛИВІ умови для 

ефективної інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ педагогів, застосовувати 

різноманітні засоби морального, матеріального 

стимулювання й заохочення працівників. 

- Партнери-роботодавці не лише виконують передбачені 

чинним законодавством фінансові зобов'язання, а й надають 

спонсорську допомогу, яка спрямовується на розвиток 

нашого навчального закладу. 

Вимоги до ПТО 

  Реальний стан сучасної ПТО вимагає перегляду стратегії  

розвитку ПТНЗ. Основною вимогою до ПТО підвищення  рівня 

освіченості та професійної  підготовки мобільних, підприємливих 

та соціально адаптованих робітників.  

Побудова якісно нового навчального закладу, де освітня 

структура поступово переходить у режим інноваційного 

розвитку, набуває великого  значення. Важливим питанням 



інноваційної  діяльності є окреслення шляхів використання ідей. 

При цьому важливо врахувати  не лише економічні, а й соціальні 

фактори, щоб здійснити в максимально прийнятній формі для 

всіх учасників освітнього процесу. Це має стимулювати творчу 

активність, сприяти пошуку та впровадженню  перспективних 

ідей, забезпечити ефективнийрозвиток ліцею. 

Одним  із пріоритетних напрямів інноваційної діяльності ми 

вважаємо впровадження інформаційно-комунікаційних  

технологій, що призводить до вдосконалення навчально-

виховного процесу, підвищує доступність та ефективність 

навчання. 

Питання інформатизації 

  Вирішення питання інформатизації в училищі відбувається 

поетапно. Перші заплановані кроки вже успішно виконано, а 

саме: 

Створено власний веб-сайт ліцею( www. agrolicey ), структура та 

дизайн якого за цей період оновлено. 

До глобальної мережі Інтернет підключені кабінети інформатики 

та інформаційних технологій, правил дорожнього руху, 

адміністрації, конференц-зал, організовано електронну пошту. 

Приблизно 33 комп’ютери, 12 принтерів,мультимедійний 

проектор, фотоапарат, якими обладнано комп’ютерний клас, 

бібліотеку і навчальні кабінети. 

У 2010 році 16 педпрацівників ліцею пройшли курси за 

програмою «Intel». Навчання для майбутнього! 

У березні 2012 р. 16 педпрацівників пройшли курси 

комп’ютерної грамотності (72 години). 



Для роботи творчих груп та методичних комісій в он-лайн 

режимі  використовується  Skype- зв’язок. 

Підготовлено інформаційні матеріали й навчально-методичні 

розробки на цифрових носіях для уроків теоретичного й 

виробничого навчання за професіями. 

Використовуючи можливості сучасних ІКТ, ми плануємо 

створити електронну бібліотеку, розробити електронні 

підручники з основних навчальних дисциплін.   

Сучасні педагогічні технології в підготовці робітників 

Підготовка робітників нової формації потребує оновлення не 

лише змісту освіти, а й форм і методів навчання. 

У сьогоденній освітній практиці є багато різноманітних 

педагогічних технологій. Проте ми організували роботу нашого 

педагогічного колективу на засадах педагогіки співробітництва, 

що найбільш відповідає принципам гуманізації та демократизації 

освіти, активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечує 

особистісноорієнтований підхід до навчально-виховного процесу 

та партнерську співпрацю 

педагога й учнів. Досягненню цієї мети допомагає: 

-  Застосування інноваційних методів навчання та реалізація 

інформаційно–комунікаційних технологій у навчальному 

процесі. 

- Можливість проектування всіх видів педагогічної і учнівської 

діяльності використання ІКТ; 

- Можливість спілкування учасників навчального процесу з 

використанням комп’ютерних та мережних комунікаційних 

засобів; 



- Використання учнями ІКТ для створення власного 

інформаційного продукту: презентації, публікації,Web-сайти. 

Відома благодійна всесвітня програма «Intel». Навчання для 

майбутнього починаючи із 2009 року усунула багато методичних 

прорахунків при навчанні педагогічних працівників ІКТ. За 

допомогою цієї програми, педпрацівники вивчали комплексно 

інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікативні 

технології. 

Ця комплектність дуже важлива, тому що ІКТ можуть стати 

дійовим засобом удосконалення навчального процесу лиш у 

взаємодії з іншими інноваційними освітніми технологіями. 

 

Педагогічний колектив як рушійна сила 

  Успішний розвиток ліцею напряму залежить від працездатності 

й креативності педагогічного колективу, спроможного працювати 

в сучаснійпарадигмі освіти. Наші зусилля спрямовані на фор-

мування якісно нового типу педагога, що здатний легко 

сприймати та застосовувати педагогічні інновації, чітко розуміти 

вимоги й потреби часу.  

Наш педагогічний колектив становлять 69 педпрацівників. Усі 

педагогічні працівники постійно підвищують рівень професійних 

знань та психолого-педагогічної майстерності, удосконалюють 

навички З користування комп'ютерною технікою, застосування 

новітніх педагогічних та інформаційних технологій навчання. 

Вирішенню завдань з оновлення якісної структури педагогічного 

колективу сприяє активна робота  6 методичних комісій, 

навчання на різнопланових курсах підвищення кваліфікації, 

стажування на провідних підприємствах АПК,зв’язку  та 



ресторанного господарства,  постійна самоосвіта педагогічних 

працівників ліцею.  

При цьому завдання керівництва — створити сприятливі умови 

для ефективної інноваційної діяльності педагогів, застосовувати 

різноманітні засоби морального та матеріального стимулювання 

заохочення працівників. 

Наш навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих 

робітників за професіями: 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського    

(лісогосподарського) виробництва(категорія «А», «В», «С»), 

слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і 

устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія 

«С»). 

- Електромонтер з ремонту і обслуговування 

електроустаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»). 

- Слюсар  з ремонту автомобілів, водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

- Офіціант, бармен. 

Соціальне партнерство сьогодення 

У сучасних економічних умовах ліцей є таким самим суб'єктом 

ринкових відносин, як й інші підприємства. Тому нам необхідно 

чітко розуміти кон’юнктуру сьогоденного ринку праці. Серед 

основних наших завдань актуальним залишається ретельне 

відстеження тенденцій його розвитку, підвищення 

конкурентоспроможності випускників ліцею. 



У зв'язку з цим велике значення має соціальне партнерство з 

навчальними закладами, роботодавцями, службами зайнятості 

населення тощо. 

Ми гнучко реагуємо на попит ринку праці , тому співпрацюємо 

не лише з великими партнерами-роботодавцями, а й з 

представниками середнього та малого бізнесу. 

Розширення взаємодії ліцею зі школами та замовниками кадрів 

надає можливість повністю виконувати державне замовлення на 

підготовку робітників та ефективно працевлаштовувати учнів, 

враховувати для планування безперебійної роботи ліцею зміни в 

соціально-демографічному стані регіону, адекватно реагувати на 

особливості попиту й пропозицій ринку праці. 

 

Проблеми та шляхи їх подолання 

Для виконання нашої основної мети — підготовки компетентного 

фахівця — потрібні нова техніка, сучасні матеріали і технології. 

За останні три роки суттєво оновлено навчальну базу: новим 

устаткуванням, приладдям та посудом обладнано бар-

лабораторію, майстерню автослюсарів. 

Однак за рахунок лише матеріально-технічної бази ліцею 

неможливо повною мірою надати учням високу кваліфікацію, 

тому таким важливим є соціальне партнерство з модернізованими 

підприємствами-роботодавцями, які забезпечують учнів 

робочими місцями під час проходження виробничої практики, де 

вони знайомляться із сучасним обладнанням, опановують 

інноваційні технології, набувають професійних знань і навичок. 

Крім того, грамотно побудоване соціальне партнерство 

приносить і матеріальні переваги. Партнери-роботодавці не лише 

виконують усі передбачені чинним законодавством фінансові 



зобов'язання, а й надають спонсорську допомогу, яка 

спрямовується на розвиток нашого навчального закладу. 

Таким чином, реалізація основних напрямів розвитку ліцею 

дозволила нам організувати сучасне навчальне середовище, 

забезпечила відповідність освітніх послуг потребам ринку праці 

та перспективам соціально-економічного розвитку регіону, 

створила сприятливі умови для підготовки висококваліфікованих 

і високопродуктивних робітників підприємств АПК, зв’язку  та 

ресторанного господарства. 

Ми впевнені, що інноваційний розвиток — це довгострокові 

інвестиції в майбутнє нашого ліцею, запорука успішної та 

ефективної роботи всього колективу, гарантія якості й 

конкурентоспроможності наших випускників. 

 

 


