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Станом на 31.12.2022 року в Західно-

Донбаському професійному ліцеї навчалося 

439 здобувачі освіти, з них:

Високого рівня: 0 здобувачів освіти

Достатнього рівня: 57 здобувачів освіти

Середнього рівня: 179 здобувачів освіти

Початкового рівня: 164 здобувачі освіти

Неатестовані: 39 здобувачів освіти
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Результати ДКА 2022р.
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Виконання державного та регіонального

замовлення за 2022-2023 н.р.
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План, % Невиконання замовлення, %

На 2022-2023 н.р. із врахуванням корегування замовлення планувалось здійснити 

прийом 154 здобувачів освіти. План виконали на 99%. 

Якщо враховувати першочерговий план 148 здобувачів освіти то план навіть 

перевиконано на 3%  і складає 103%.



Випуск кваліфікованих робітників за 2022 рік 
Первинно-професійна підготовка:

В 2022 році випускними групами були гр. 205, 206, 207, 301, 302. На початку

навчання до цих груп було зараховано загальну кількість здобувачів освіти 106 осіб.

Випустили з дипломами та свідоцтвами 90 осіб. Втрати контингенту цих груп склали

15%.

Курсове професійно-технічне навчання:Протягом 2022 календарного року на курсове

професійно-технічне навчання було зараховано 46 осіб, найбільше на професії

Контролер-касир та Електрогазозварник . Із загальної кількості 11 отримали свідоцтва

кваліфікованого робітника, 2 були відраховані за невиконання умов договору, а 33

продовжують навчання.
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Втрати контингенту

Протягом семестру було відраховано 28 здобувачів освіти, що

становить 6%, з них:

- за досягнутим рівнем кваліфікації - 7 осіб (з них 5 сиріт);

- академічна відпустка (декрет) – 2 особи;

- по переводу в інший навчальний заклад – 3 особи (з них 1 сирота);

- у зв’язку з виїздом за кордон – 1 особа (сирота)

- повернулись до школи – 3 особи;

- за невиконання робочих навчальних планів і програм – 10 осіб;

- за небажанням навчатись – 2 особи.

На 01.09.2022 контингент складав 439 здобувачів освіти.
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У І семестрі 2022-2023 навчального року

методична робота у Західно– Донбаському

професійному ліцеї була спрямована на

реалізацію провідної методичної ідеї закладу

«Мотиваційні компетенції теоретичного і

виробничого навчання в умовах сучасної

освіти».

Для формування методичної культури

педагогічного працівника викладачі та майстри

виробничого навчання активно приймали участь

у всіх вебінарах та засіданнях секцій які

проводили методисти НМЦ ПТО

Дніпропетровської області. Індивідуальною

формою науково-методичної роботи є

самоосвіта педагогів.



Майже всі педагогічні працівники проходили онлайн курси, які

розміщенні на різних освітніх платформах, але були й такі, які

відкрито проігнорували розпорядження адміністрації, щодо

вдосконалення роботи над самоосвітою. А саме: Земляний А. І.,

Краснов В. Л., Фесенко С. П., Георгієва Л. Г., Михайліченко О. Л.,

Кушніренко Г. Є., Лавренко Н. О. Всього в ліцеї 49 педагогічних

працівників (не враховані сумісники та військовослужбовці), з них

самоосвітою займалися 86%, а 14% педагогічних працівників ні.

Також в 2022 році було заплановано

підвищення кваліфікації для 4-х

співробітників, всі заплановані підвищили

кваліфікацію, підвищили свій тарифний

розряд відповідно до атестації 6

педагогічних працівників.



Відповідно до плану роботи ліцею на 2022-2023 навчальний рік упродовж

І семестру у ЗДПЛ проходили предметні тижні та декади робітничих

професій.

За підсумками проведення тижнів, можна зазначити, що викладачі та

майстри виробничого навчання оптимально визначили і здебільшого

повністю реалізували освітні, виховні та розвиваючі цілі. При цьому основна

увага акцентувалася на формуванні в здобувачів освіти усвідомлення ролі

професії в житті людини. Звіти з проведених тижнів були висвітлені на

сайті ліцею. Всі вони проводились в онлайн режимі.



Виховна робота
Переможці Павлоградського міського конкурсу

“Герої рідної землі” присвячений Дню захисника України.



Обласний конкурс малюнку поштової марки “Збройні
Сили України: Разом до Перемоги” 

І місце учня гр. 217 Котенко Валентина. 
Ініціатор і наставник Сєрікова Юлія

Олександрівна



Участь в обласних онлайн проєктах





Квітковий флешмоб на підтримку ЗСУ 
«Букет для воїна», «Смілива гривня»



Горшеніна Каріна брала участь у 
Всеукраїнському проєкті "Мішечок" 

2022 р.



Спортивний флешмоб



Лідери самоврядування -стипендіати від міського голови.
Асоцький Владислав, Запорожцев Євген, Троценко Іван, Гончар 

Нікіта, Валентин Котенко, Макаренков Станислав.





16 днів проти насилля



Сьогодні рівно 331 день від повномаштабного вторгнення російської федерації.

Педагогічні працівники ліцею систематично приймають участь у волонтерській

допомозі.









Розпочався 2023 рік, що він нам принесе ми ще
не знаємо, але перед нами стоять нові завдання:

1. Виконання державного та регіонального
замовлення.

2. Якісне виконання навчальних планів і програм.

3. Поповнення матеріально-технічної бази по
професіях.

4. Кропітка праця задля благоустрою та відбудови
країни.






