
Підсумки роботи центру за 2018-2019 н.р. 
 

Діяльність ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» 

була направлена на виконання завдань головних законодавчих актів у галузі 

освіти: Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

загальну середню освіту», Положення про організацію навчально- виробничого 

процесу у професійно-технічних навчальних закладах та інших законодавчих та 

нормативних документів Верховної Ради України, Указів Президента України, 

Постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, 

Статуту навчального закладу, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, 

документів і розпоряджень регіональних органів влади. 

Освітній процес у 2018-2019 н.р. забезпечували: 

викладачі вищої категорії - 14 осіб, І категорії - 8 осіб, ІІ категорії - 6 осіб, 

спеціалісти - 2 особи, викладач-методист - 13 осіб; 

майстри виробничого навчання І категорії - 9 осіб, ІІ категорії - 7 осіб, 

спеціалісти - 14 осіб; 

вихователі: спеціаліст вищої категорії - 1 особа, спеціаліст І категорії - 

2 особи, спеціаліст - 2 особи; 

методист - 1 особа. 

Аналізуючи контингент здобувачів освіти центра спостерігається його 

зниження, так станом на 01.10.18 в центрі навчалось 562 здобувачів освіти, на 

01.06.2019 - 547 учні. Втрати контингенту за 2018-2019 н.р. склали 15 осіб. 

У 2018-2019 н.р. здійснено навчання слухачів в кількості 101 осіб з 

професій «Електрогазозварник», «Токар», «Електромонтер лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення», «Кабельник-спаювальник», «Водій 

автотранспортних засобів категорії В,С», «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Охоронник». 

Професійне навчання здобувачів освіти здійснюється у відповідності до 

стандартів освіти (Державних стандартів ПТО) та робочих навчальних планів. 

Аналіз виконання планів показав, що навчальні програми за 2018-2019 н.р. 

виконані в повному обсязі. 

Найважливішою складовою підготовки кваліфікованих робітників 

являється виробнича практика. Станом на 01.06.19 результати забезпеченості 

місцями практики відповідно до укладених договорів наступні: 

- Відділення машинобудування -100% 

- Відділення зв’язку - 100% 

- Відділення автотранспорту та будівництва - 100% 

За підсумками організації виробничої практики та контролю проходження 

здобувачів освіти практики за 2018-2019 н.р. бюджет центру поповнено на суму 

256055,35грн.: 

- 135554,27 грн. відділення машинобудування 

- 92005,98 грн. відділення зв’язку 

- 28494,10 грн. відділення автотранспорту та будівництва 
 

Випуск 2019 року склав 249 здобувачів освіти - 10 навчальних груп. 

 



Моніторинг державної кваліфікаційної атестації показав наступне: 

- допущено до ДКА - 239 здобувачів освіти; 

- високий рівень знань показали - 47 випускника, достатній рівень знань 

- 114, середній рівень знань - 59; 

- відсоток якості знань - 74%; 

- отримали диплом з відзнакою - 11 здобувачів освіти груп ТУ (5%); 

- отримали свідоцтво про рівень досягнутої кваліфікації - 10 здобувачів 

освіти(5%) 

- отримали дві професії - 151 здобувачів освіти;  

- отримали високий рівень знань з виробничого навчання - 49 здобувачів 

освіти (22%) 

На виконання Постанови КМУ №784 від 27.08.2010р. «Про затвердження 

порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка яких проводилась за 

державним замовленням» 219 випускників центру працевлаштовані на перше 

робоче місце, 3 випускника - продовжують навчання у закладах вищої освіти, 8 

осіб - знаходяться у декретній відпустці. Випускники працевлаштовані більш 

ніж на 60 підприємств міста та області. 

У 2018-2019 н.р. продовжено роботу щодо впровадження компетентісного 

підходу до формування змісту та організації навчально - виробничого процесу. 

Згідно з річним планом роботи центра на 2018-2019 н.р. здійснювався 

контроль знань, умінь і навичок здобувачів освіти, стан викладання предметів. 

Питання якості знань та навчальних досягнень здобувачів освіти, засвоєння 

змісту навчального матеріалу розглядалися на нарадах при директорові, 

засіданнях методичних комісій, з’ясовувалися причини слабкої успішності 

здобувачів освіти.  

У 2018-2019 н.р. на зовнішнє незалежне оцінювання було зареєстровано 

107 здобувачів освіти ІІІ курсу. Згідно графіку проведенні ЗНО на українську  

мову не з’явились 14 здобувачів освіти (з них відділення машинобудування – 2, 

відділення зв’язку – 9, відділення автотранспорту та будівництва - 3); на 

математика не з’явились 11 здобувачів освіти (з них відділення 

машинобудування – 2, відділення зв’язку – 7, відділення автотранспорту та 

будівництва - 2). На додаткову сесію було зареєстровано 6 здобувачів освіти.  

 Протягом 2018-2019 н.р. здійснювався контроль за відвідуванням 

здобувачами освіти навчальних занять. Середній відсоток явки здобувачів освіти 

складає 89%. 

Методична робота у центрі здійснювалась відповідно до плану роботи на 

рік. Педагогічний колектив продовжував працювати над методичною 

проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого 

освітнього середовища в умовах компетентісного підходу». 

Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість освітнього 

процесу. 

Методичні комісії Центру протягом навчального року реалізовували цю 

проблему за напрямками: «Впровадження сучасних освітніх технологій в 

навчальному процесі через організацію пізнавальної, практичної та креативної 

діяльності на уроках теоретичної та практичної підготовки.» 

 



Методичні комісії - головна форма методичної роботи центру. Їх 

діяльність спрямована на вирішення таких завдань: забезпечення засвоєння й 

використання найраціональніших методів і прийомів навчання та виховання 

здобувачів освіти; постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної 

підготовки педпрацівників для організації та здійснення навчально - виховного 

процесу; обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації 

навчання й виховання; забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної 

теорії і практики; створення умов для самоосвіти викладачів та майстрів в/н. 

Згідно структури методичної роботи з педпрацівниками центру 

працюють 

8 методичних комісій; 

-природничо-математичного циклу - голова МК Дядькова Л.М.;  

- гуманітарно-суспільних дисциплін - Осипенко Н.Н.;  

- металооброблювальних та електротехнічних професій - Мохунь А.Г.; - 

- електрогазозварювальних професій - Васильєва І.В. 

-слюсарних професій та оздоблювальних професій - Харитонюк І.С.; 

-зв’язку та інформаційно-комунікац. технологій - Подопригора В.В. 

-класних керівників та вихователів - Незнайко Д.С. 

-викладачів фізвиховання та захисту Вітчизни - Руденко В.П. 

Звіти роботи методичних комісій за навчальний рік висвітлені на сайті 

центру. 

З метою підвищення фахового рівня методики викладання предметів 

педагогічні працівники постійно ознайомлювались з новинками науково- 

методичної літератури, з досвідом роботи інших викладачів та майстрів 

виробничого навчання, відвідували секції та приймали участь у відео семінарах, 

відповідно до плану роботи НМЦ ПТО. 

На протязі 2018-2019 навчального року здобувачі освіти центра приймали 

участь у конкурсах, олімпіадах та он-лайн - олімпіадах з математики, фізики, 

історії, екології, інформатики, контрольно - касове обладнання. 

Протягом навчального року проведені декади робітничих професій 

автомобільного транспорту, зв’язку, оздоблювачів, професій машинобудівного 

напрямку, під час яких пройшли конкурси учнівських проектів «Моя професія - 

моя гордість» з кожної з професій (номінації на кращий твір, на кращу газету, 

візитку професії). 

В центрі пройшли конкурси професійної майстерності з усіх професій за 

якими здійснюється навчання здобувачів освіти. Результати конкурсів: 

- участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання». 

Здобувач освіти гр.№5 Зюганов Владислав посів VI місце (майстер виробничого 

навчання Поляков О.Д., викладач спецдисциплін Харитонюк І.С.) 

У жовтні 2018 року педагогічні працівники Центру прийняли участь у 

Х-му Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті-2018» та Восьмій 

міжнародній виставці «WordEdu», які проходили у Києві. 

На виставку представлено 4 методичних роботи, в яких запроваджені 

сучасні підходи до організації підвищення професійної компетентності 

майбутнього робітника. 



За підсумками участі у зазначеній виставці Центр отримав диплом 

лауреата конкурсу ІІ ступеня у номінації «Інноваційне освітнє середовище: 

нові виклики та сучасні рішення Інноваційне освітнє середовище: нові 

виклики та сучасні рішення» та срібну медаль. 

У березні 2019 року педагогічні працівники Центру прийняли участь у 

X-й Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2019», яка відбулася в 

Київському палаці дітей та юнацтва. Колектив нагороджений золотою медаллю 

в номінації: «Інноваційна модель сучасного закладу освіти». В номінації 

приймали участь чотири роботи педагогічних працівників. 

Під час виставки були проведені науково-практичні конференції, 

семінари, круглі столи, де педагоги обговорювали актуальні проблеми 

вдосконалення сучасної освітньої галузі, виховні технології, навчальні методики 

тощо. Наш центр прийняв участь у семінарі департаменту професійної освіти 

МОН України та відділу наукового та навчально - методичного забезпечення 

змісту професійної освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН 

України з доповіддю: «Модель сучасного закладу професійно-технічної освіти 

на прикладі Дніпровського центру професійно-технічної освіти». 

Підвищуя свій методичний рівень, протягом 2018-2019н.р., 

педпрацівники центру прийняли участь: 

1 У Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інноваційні технології 

навчання обдарованої молоді» 

Підготовлена та 

надіслана доповідь 

на конференцію 

Сертифікат отримала 

Животова С.Г,  

2 У Міжнародній науково-практичній 

конференції «Професійна 

компетентність викладача як 

запорука якісної підготовки 

кваліфікованих робітників 

зварювального виробництва» 

Підготовлена та 

надіслана доповідь 

на конференцію 

Васильєва І.В. 

3 Прийняли участь в обласному 

конкурсі науково-дослідницьких та 

творчих робіт для учнівської молоді 

«На крилах єдності» 

Підготовлена 

робота 

Осипенко Н.Н.,  

4 Приймали участь у вебінарах 

видавництва «Ранок» 

 Всі викладачі 

загальноосвітніх 

дисциплін 

5  Прийняли участь в інтернет – 

конференції «Навчання дорослих в 

системі неперервної освіти» 

 Ємець І.С. 

Животова С.Г.  

6 Відкритий обласний математичний 

турнір «Еврика-2018» 

Зареєструвалися та 

прийняли участь у 

першому турі 

Шорохова О.А. 

7 Провели тиждень безпеки 

дорожнього руху 

 Виноградов В.А. 

Яшний А.С. 

8 Прийняли участь у Всеукраїнській 

веб-конференції за темою 

Отримали 

сертифікат 

Стрілець О.І., 

Животова С.Г. 



«Професійна компетентність 

майстрів в/н: стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

9 Прийняли участь у методичному 

фестивалі за темою Методико-

педагогічні тренінги, проектна 

діяльність 

Отримали 

сертифікати 

Харитонюк І.С. 

Животова С.Г. 

10 У листопаді проведено І етап ХVIII 

Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П.Яцика та у 

третьому обласному конкурсі 

Гр. 20 Левченко 

Костянтин, 

бородай гр.10, 

маляр гр.22 

Осипенко Н.Н. 

Скалецька Н.А. 

11 Прийняли участь в національному 

проекті «Місто Професій». 

Були представлені 

майстер-класи 

 

12 Прийняли участь у VIII мовно-

літературному конкурсі ім. Т.Г. 

Шевченко 

У ІІ тур вийшли 

учні Бичкова 

Крістіна група № 6 

зайняла ІІІ місце 

по області, та Євко 

Анатолій група 

№12. 

Осипенко Н.Н. 

13 Конкурс з комп’ютерної графіки, 

відеоролики та комп’ютерна 

анімація  

 Шорохова О.А.,  

Дядькова Л.М. 

 

14  У жовтні 2018 року педагогічні 

працівники Центру прийняли 

участь у десятому міжнародному 

форумі «Інноватика в сучасній 

освіті – 2018»,  та «Сучасні заклади 

освіти – 2019 як пройшла у Києві. 

Отримали Диплом 

лауреата  І 

ступеню та золоту 

медаль. 

  

Роботи Стрільця О.І. 

та Животової С.Г. 

15 Прийняли участь у конкурсі стартап 

проектів. 

Отримали 

сертифікати 

Роботи 

Харитонюк І.С. 

Животова С.Г. 

16 У цьому навчальному році пройшли 

атестацію ЗОП, отримали ліцензію  

  

17 Приймали участь у всіх веб- 

конференціях протягом 

навчального року 

  

18 Прийняли участь у всеукраїнській 

конференції Розвиток 

інформаційної компетентності 

педагогів закладів ПТНЗ 

Отримали 

сертифікат  

Животова С.Г. 

Подопригора В.В. 

19 Провели тематичний тиждень до 

дня Європи 

 Мамчур В.В. 

20 Прийняли участь в обласній 

виставці «Наш пошук і творчість 

  



тобі Україно!» 

21 Викладачі прийняли участь у 

конкурсному відборі проектів 

підручників для 11 кл. 

  

22 Обласний конкурс читців-

декламаторів читають Шевченка 

 Гр.14 Акульонок 

Гр. 10 Бородай В. 

Гр. 22 Маляр 

Владислав 

23 Прийняли участь спільно з СШ 

№51 в освітньому проекті СТЕМ на 

Дніпрі-заради майбутнього країни 

 Васільева 

Гр.№1 Ковальчук 

Юрій 

24 Прийняли участь у майстер-класах 

з підтримки та популяризації 

української мови 

 Осипенко Н.Н. 

Скалецька Н.А. та учні 

гр.23 Садовой та 

Цупров 

 

Всеукраїнська військово-патріотична гра "Сокіл" (Джура) серед закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровщини. Команда 

Старокодацького куреня зайняла: 

I (територіальний) етап– ІІ місце 

Щорічний обласний  фестиваль художньої самодіяльності «Фестивальний 

дивограй профтехосвіти» 

2019 Лауреат в номінації 

«Вокальне мистецтво», Єсюнін Станіслав, група №18 

«Вокальне мистецтво», хоровий колектив «EDVANCED EOUTH» 

 «Інструментальне мистецтво», Бондаренко Марія, група №8 

Обласний фестиваль  «Професійна освіта відкриває таланти» 

Номінація «Художнє слово» - І місце 

Номінація «Хореографічне мистецтво» - ІІ місце 

Номінація «Вокал» - І місце 

Спартакіада серед здобувачів освіти  ЗП(ПТ)О м. Дніпро: 

І командне місце в серед юнаків в комплексному заліку змагань 62 і 63 

Спартакіади  з 12-ти видів змагань. 

І командне місце в комплексному заліку серед юнаків та дівчат  62-ї 

Спартакіади з 19-ти видів змагань. 

ІІІ командне місце в комплексному заліку серед юнаків та дівчат  63-ї 

Спартакіади з 19-ти видів змагань. 

ІІ місце з стрітболу серед юнаків  

ІІ місце по з  козацької наснаги серед юнаків  

ІІ місце по з гирьового спорту вага  

ІІ місце по з волейболу серед юнаків  

І місце по з шахів серед юнаків  

І місце по з боксу серед юнаків  

І місце по з міні-футболу серед юнаків  

Обласний Турнір з міні-футболу ім. Ревнівцева М.П. – І місце 



Присвоєно СПОРТИВНИЙ ДОРОСЛИЙ РОЗРЯД: 

Храмцов Андрій, група №3 – кандидат в майстри спорту з боксу 

Неліпа Владислав, група №5 – І розряд з футболу 

Нестерук Ярослав, група №5 – ІІ розряд з боксу 

Косянчук Владислав, група №3 – ІІ розряд з боксу 

Косянчук Владислав, група №3 – ІІ розряд з боксу 

Джуган Андрій, група №7 – ІІІ розряд з боксу 

Суліма Владислав, група №14 – ІІІ розряд з боксу 

Дробот Святослав, група №4 – ІІІ розряд з боксу 

Дудкін Антон, група №4 – ІІІ розряд з боксу 

Горобець Данило, група №20 – ІІІ розряд з боксу 

Фільчаков Данило, група №20 – ІІІ розряд з боксу 

 

Згідно затвердженого графіку на 2018-2019 всіма викладачами та майстрами 

виробничого навчання проведені відкриті уроки. Педпрацівники показали 

високий та достатній рівень викладання предметів. Уроки відрізнялися 

раціональним поєднанням форм і методів, професійної спрямованістю навчання, 

високою методичною культурою і результативністю спільної праці педагогічних 

працівників і здобувачів освіти, але є ще певні недоліки. 

Педпрацівниками, в тому числі які атестовувалися у 2018-2019 році, 

проведено 7 відкритих уроків: викладачами Харитонюк І.С., Горячкіною Ю.В., 

Незнайко Д.С.; майстрами в/н Подопригорою В.В., Петровою В.В., Киричок 

М.С., Юрко Д.О.  

Педпрацівники показали високий та достатній рівень викладання предметів. 

Педагогічними працівниками були підготовлені методичні розробки уроків, 

позакласних заходів, методичні рекомендації для подальшого використання у 

навчально-виробничому, виховному процесах. 

Протягом року було організоване безперервне професійне зростання педагогів 

у міжатестаційний період за різними формами підвищення кваліфікації та 

самоосвіти. Пройшли курси підвищення кваліфікації: 4 заступника директора, 2 

викладача, 5 майстрів в/н. Атестовано 15 педпрацівників. 

При підготовці до нового навчального року проведені ремонтні роботи в усіх 

приміщеннях центру. 

Заборгованість по виплаті стипендії та матеріальної допомоги здобувачам 

освіти, заробітної плати працівникам відсутня. 

За підсумками роботи колективу центру виявлені проблеми та недоліки: не в 

повній мірі якість професійної підготовки випускників відповідає вимогам 

роботодавців; несвоєчасно оновлюються паспорта комплексно-методичного 

забезпечення кабінетів, професій; потребує оновлення та поповнення 

матеріально-технічна база з професій, за якими здійснюється підготовка в 

центрі; викладачам необхідно більш вдосконалити форми і методи роботи на 

уроках для активізації та розвитку творчих здібностей здобувачів освіти; 

вирішення кадрових питань; робота по збереженню контингенту здобувачів 

освіти; посилити виховну роботу по відвідуванню занять здобувачами освіти. 



Враховуючи результати навчально-виробничої та виховної роботи у 

2018-2019 н. р. педагогічний колектив ставить перед собою мету у 2019-2020 

навчальному році вирішити наступні завдання: 

Проводити роботу по ліцензуванню освітньої діяльності з підготовки 

кваліфікованих робітників за професіями: монтажник санітарно- технічного 

устаткування, слюсар із складання металевих конструкцій, майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики. 

Підвищувати якість професійної підготовки через впровадження у навчальний 

процес сучасних педагогічних і виробничих технологій. 

Вдосконалювати методику навчання дорослого населення. 

Постійно удосконалювати матеріально - технічну базу (сучасний інструмент, 

обладнання, методична література, комп’ютерні програми, електронні 

підручники і посібники). 

Активно стимулювати здобувачів освіти до самостійної діяльності, 

самоосвіти. 

Забезпечувати соціальний захист здобувачів освіти, в першу чергу пільгових 

категорій. 

Запроваджувати нові методики і технології викладання, самоосвіти, 

використання інформаційно-комунікаційних засобів, взаємовідвідування уроків.  

Урізноманітнювати форми удосконалення методичної майстерності 

викладачів через їх участь у науково-практичних конференціях, постійно діючих 

семінарах, в роботі творчих груп, авторських шкіл, педагогічної майстерності, 

конкурсах та дистанційних курсах навчання. 

Організувати участь викладачів в обласному конкурсі «Кращий блог 

педагога» та Всеукраїнських конкурсах «Геліантус учитель», «Соняшник 

учитель». 

Сприяти організації роботи методичних комісій щодо корегування паспортів 

комплексно-методичного забезпечення предметів та розробки й доповнення 

комплектів навчально-програмної документації з предметів відповідно до 

стандартів . 

Забезпечувати обов’язковість  участі здобувачів освіти у конкурсах і 

предметних олімпіадах різного рівня, посилити контроль за розвитком творчого 

потенціалу здобувачів освіти. 

Вжити заходів щодо  покращення проведення занять із стройової, вогневої, 

тактичної підготовок та за іншими розділами навчальної програми «Захист 

Вітчизни», видати накази про початок і закінчення навчання з допризовної 

підготовки, призначити командирів взводів та відділень. 

Постійно здійснювати моніторингові дослідження навчальних досягнень 

здобувачів освіти з метою розробки заходів щодо вибору ефективних форм і 

методів навчання, враховуючи прогалини в знаннях учнів. 

         Організувати проведення психолого–педагогічних емінарів, 

індивідуальних занять, консультацій з методики роботи зі здібними, 

талановитими та обдарованими здобувачами освіти. 

Системно впроваджувати в педагогічну практику сучасні інноваційні 

технології, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного, 

навчально-виробничого процесів.  



Розширити сфери використання інформаційно-комунікаційних технологій 

через застосування проектних технологій у методичній роботі, шляхом 

створення власних електронних підручників, посібників, електронних 

презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних портфоліо тощо.  

Систематично працювати з учнями з питання підготовки їх до участі у ЗНО.  

Посилити контроль над викладанням основних базових предметів. 

Викладачам загальноосвітніх дисциплін: 

Розробити заходи на 2019-2020 н.р по якісній підготовці здобувачів освіти до 

та ЗНО зі свого предмету. 

 Використовувати тестові технології на уроках, тренувальні тестові завдання 

під час проведення підсумкових, тематичних, контрольних робіт. 
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