
Звіт директора про Підсумки роботи Державного 

професійно-технічного навчального закладу 

 «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»  

за 2020-2021 н. р. 
 

 Освітня діяльність ДПТНЗ «Дніпровського центру професійно-технічної 

освіти» керувалась головними законодавчими актами у галузі освіти: Законами 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Положенням про організацію навчально- виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах» та іншими законодавчими та 

нормативними документами Верховної Ради України, Указами Президента 

України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти 

і науки, Статутом навчального закладу, Положенням про методичну роботу в 

ЗП(ПТ)О, документами і розпорядженнями регіональних органів влади. 

 Організація навчально-виробничої та методичної роботи у Центрі 

здійснювалась відповідно до  річного плану роботи  Центру  на 2020-2021 

навчальний рік, робочих навчальних планів за професіями, державних стандартів 

професійної (професійно-технічної) освіти, побудована на реалізації Стратегії 

національно-патріотичного виховання, як важливої складової освітнього процесу,  

формування поваги та любові до державної мови, вивченні та  аналізі 

результативності освітнього процесу, відповідності  рівня професійної  підготовки  

педагогічних кадрів, якості навчальних досягнень здобувачів освіти, оновленню 

змісту навчання шляхом удосконалення матеріальної бази та діджиталізацією 

освітнього процесу: створенням умов для здобуття освіти із застосуванням 

новітніх інформаційно-комунікаційних засобів та  технологій, цифровізацією 

технологій навчання.  

    Аналіз виконання навчальних планів і програм показав, що вони виконані 

в повному обсязі, оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до 

критеріїв оцінювання, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до 

знань, умінь та навичок та показником оцінки в балах, використовуючи 

індивідуальні, групові та фронтальні форми опитування з предметів. Врахована 

динаміка особистих навчальних досягнень здобувачів освіти із предметів 



впродовж навчального року, важливість тем, тривалість їх вивчення, складність 

змісту, тощо. 

Згідно  з  річним  планом  роботи  Центру, з метою  вивчення знань, умінь і 

навичок здобувачів освіти  та стану викладання предметів за підсумками року 

адміністрацією центра було проведено аналіз навчальних досягнень з предметів 

загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки . Основними завданнями 

якого було виявлення рівня: засвоєння здобувачами освіти  змісту навчального 

матеріалу на рівні теоретичних узагальнень, що дають змогу зрозуміти і пояснити 

наукові основи сучасного виробництва, спрямування навчання на виробничий 

процес, практичне застосування предмета на виробництві; оволодіння методами 

пізнання, формування ключових компетентностей, здатність до пошуку та 

засвоєння нових знань, набуття вмінь та навичок. 

Рівень знань здобувачів освіти  з предметів загальноосвітньої  підготовки 

становить: із 408 осіб (17 груп)  атестовані -405 здобувачів освіти, 3 здобувача  

освіти не атестовані, це складає 0,7%; початковий рівень мають - 2 % осіб,  

середній рівень - 58,2%, достатній рівень - 35,8%, високий рівень -4,0 %, якість 

знань  становить 39,8%,  здобувачів освіти не атестовані. З предметів професійно-

теоретичної підготовки становить: із 548 осіб   (23 групи)  атестовані -545 

здобувачів освіти, 3 здобувача  освіти не атестовані, це складає 0,5%;  початковий 

рівень мають - 0 осіб,середній рівень - 42,1%, достатній рівень - 49,8%, високий 

рівень -8,1 %, якість знань  становить - 57,9%. Ці данні показують, що в 

порівнянні з минулим роком рівень навчальних досягнень покращився. 
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Рівень знань за   2020-2021 н.р. 

Якість 

знань 

% 

Поч. 

рівень 

1-3 

Сер. 

рівень 

4-6 

Дост. 

рівень 

7-9 

Вис. рівень 

10-12 

учнів % учнів % учнів % учн

ів 

% 

Гирик С.М. 

укр. мова 108 108 - 10 9,3 68 63,0 30 27,7 - - 27,7 

укр. літ-ра 134 133 1 8 6,0 77 57,9 47 35,3 1 0,8 36,1 

заруб. літ-ра 54 54 - - - 40 74,1 14 25,9 - - 25,9 

Осипенко 
укр. мова 197 197 - 15 7,6 136 69,0 44 22,3 2 1,1 23,4 



Н.Н. укр. літ-ра 197 197 - 17 8,6 150 76,1 29 14,7 1 0,6 15,3 

заруб. літ-ра 95 95 - 9 9,5 65 68,4 21 22,1 - - 22,1 

Галаджій 

М.В. 

фізика і астр. 252 252 - 5 2 220 87 27 11 - - 11 

Плошенко 

 О. О 

історія Укр. 158 157 1 4 2,5 104 66,2 48 30,6 1 0,7 31,3 

всес. історія 158 157 1 4 2,5 100 63,7 50 31,8 3 2 33,8 

Мамчур  

В. В. 

історія Укр. 124 124 - - - 92 74 31 25 1 1 26 

всес. історія 72 72 - - - 51 71 21 29 - - 29 

громад.освіта 208 207 1 2 1 121 58 81 39 3 2 41 

Масалова 

Ю.О. 

біологія 170 169 1 3 1,8 73 43,2 92 54,4 1 0,6 55 

хімія 240 239 1 3 1,2 160 67 76 31,8 - - 31,8 

географія 32 32 - - - 15 46,8 17 53,1 1 3,1 56,2 

Животова 

С.Г. 

 

біологія 109 109 - - - 57 52,0 52 48,0 - - 48,0 

Макарова 

Т.М. 

хімія 64 64 - 2 3,1 34 53,1 28 43,8 - - 43,8 

Шовкута 

В.В 

математика 241 241 - 4 1,7 216 89,6 21 8,7 - - 8,7 

Чопенко 

О.В. 

математика 170 168 2 1 0,6 142 84,5 23 13,7 - - 13,7 

Кравченко  

З. Г. 

іноз.мова 129 129 - - - 61 47,3 68 52,7 - - 52,7 

Незнайка 

Д.С. 

іноз.мова 170 166 4 12 7 94 56 59 36 1 1 37 

Левенець 

О.І. 

Інформатика 284 281 3 1 0,4 177 62,9 100 35,5 3 1,2 36,7 

Інформ.тех- 

нології 

70 70 - - - 46 65,7 20 28,6 4 5,7 34,3 

Шорохова 

О.А. 

фізика 73 73 - - - 70 95,9 3 4,1 - - 4,1 

Кучерявий 

Г.В. 

Захист 

України 

229 229 - - - - - 177 77 52 23 100,0 

Нерубаль- 

щук Ю.Г. 
Физ-ра 49 48 1 - - 6 13 29 60 13 27 87 

Місяць  

Ю.В. 

фізкультура 259 257 2 - - 70 34 140 46 49 20 66 

Руденко 

В.П 

фізкультура 62 62 - - - 29 52,7 21 29,7 12 17,4 100 

Мальцева 

О.І 

фізкультура 187 182 5 - - 32 18 121 66 29 16 82 

Зарецька 

Є.В. 

географія 198 197 1 3 1,5 116 58,8 74 37,6 5 2,54 40,1 

Вигулярна 

Н.Г. 

укр. мова 25 25 - - - 19 76 6 24 - - 24,0 

укр. літ-ра 25 25 - - - 12 48 12 48 1 4 52,0 

заруб. літ-ра 54 54 - - - 15 27,8 37 68,5 2 3,7 72,2 

Разом 

загально-

освітня 

підготовка 

17 груп 

(середнє 

значення у 

%) 

408 405 3  2  58,2  35,8  4,0 39,8 



Зюкова Л.І. 

 

Галузева  

економіка 

 

54 51 3 - - 30 58,8 17 33,3 4 7,9 41,2 

Харитонюк 

І.С. 

матеріалозна- 

всво 

73 73 - - - 51 70 22 30 - - 30 

креслення 101 101 - - - 61 60 28 28 12 12 40 

охорона 

праці 

103 103 - - - 56 54 30 29 17 17 46 

електротехні-

ка 

43 43 - - - 32 74 11 26 - - 26 

Мохунь А.Г 
спецтехноло- 

гія 

25 25 - - - 12 48,0 11 44,0 2 8,0 52,0 

Попович 

Р.С. 

спецтехноло- 

гія 

32 32 - - - 17 53,0 9 28 6 19 47 

основи 

дизайну 

32 32 - - - 19 59,4 9 28 4 12,6 40,6 

матеріалозна

в-ство 

32 32 - - - 15 46,8 12 37,5 5 15,7 53,2 

креслення 36 36 - - - 21 58,3 13 36,0 2 5,7 41,7 

Яшний А.С. 

спецтехноло- 

гія 

125 125 - - - 89 71 35 30 1 2 34 

допуски 75 75 - - - 53 71 21 28 1 2 30 

Коваленко 

Є.І. 

спецтехноло- 

гія 

25 25 - - - - - 22 88,0 3 12,0 100 

Виноградов 

В.А. 

 

спецтехноло- 

гія 

87 87 - - - 23 26,4 64 73,6 - - 73,6 

Подопри- 

гора  В.В. 

почтовий 

зв'язок 

21 21 - - - 2 9,5 13 61,9 6 28,5 85,0 

ОТТП 

 

25 25 - - - 3 12,0 17 68,0 5 20,0 88,0 

Горячкіна 
Ю.В. 

 

спец.дисцип- 
ліна з  К К О 

46 46 - - - 11 23,9 30 65,2 5 10,9 76,1 

Савіна І.О. 

технологія 92 92 - - - 28 30,4 42 51,1 17 18,5 69,6 

газотермічна 

обробка 

89 89 - - - 33 32,6 54 60,7 6,7 7,0 67,2 

Сагайдак 

О.М. 

облік і 

звітність 

56 54 2 - - 9 18,5 41 79,6 1 3,7 81,48 

розрахункові

операції 

56 54 2 - - 19 35,1 34 62,9 1 3,7 64,8 

організація 27 27 - - - 5 20,0 20 80,0 - - 80,0 

Баля Т.А. 

ПДР 151 151 - - - 13,0 8,7 133 88,0 5 3,3 91,3 

автосправа 95 95 -   44 46,3 51 53,7 - - 53,7 

Музичка 
Д.Г. 

спецтехноло- 

гія 

 

51 50 1 - - 13 26,0 34 68,0 3 6,0 74,0 

Разом  

професійно

-теоретич- 

на 

підготовка 

23 групи 

(середнє 
значення у 

%) 

548 545 3 - -  42,1  49,8  8,1 57,9 



 

Рівень якості знань здобувачів освіти  по курсам становить: І  курс – 139 осіб, 

28,0 %  якості; ІІ курс – 145 осіб, 23,1% якості; ІІІ курс – 123 особи, 21,0% якості; 

групи ТУ – 141 особи, 60,0 % якості.  Високий рівень навчальних досягнень мають 

2,6% (14 осіб) , достатній рівень знань мають 30,8%  (168 осіб), середній рівень 

навчальних досягнень мають 65,7 % (358 здобувчів освіти), початковий рівень 

становить  0,9%,  5 осіб; неатестовані-0,9% (5 осіб). 
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Рівень знань  за 2020- 2021 н.р. 

Якість 

знань 

% 

Серед-

ній 

бал 

Низький 

рівень 

Середний 

рівень 

Достатній 

рівень 

Високий  

рівень 

1-3 % 4-6 % 7-9 % 10-12 % 

6 18 18 - - - 12 66,7 6 33,3 - - 33,3 6,0 

7 23 23 - - - 16 70,0 7 30,0 - - 30,0 6,3 

9 25 25 
- 

- - 16 64,0 9 36,0   36,0 6,1 

20 25 25 - 1 4,0 20 80,0 4 16,0 - - 16,0 5,9 

22 23 23 - - - 17 74,0 6 26,0 - - 26,0 6,0 

8 25 25 - - - 18 72,0 7 28,0   28,0 6,47 

Всього  

І к.  

 

139 139 - 1 1,0 99 71,0 39 28,0 - - 28,0 6,0 

5 26 25 1 - - 17 65,0 8 31,0 - - 31,0 6,1 

12 27 27 
- 

3 11,0 13 48,0 11 41,0   41,0 6,3 

19 27 27 - - - 22 81,0 5 19,0   19,0 6,1 

23 14 14 - 1 7,0 9 64,0 4 29,0   29,0 6,3 

24 22 22 
- 

- - 18 82,0 4 18,0   18,0 6,0 

15 29 27 

2 

- - 26 96,3 1 3,0   3,7 6,3 

Всьо- 

го  

ІІ курс 

145 142 3 4 3,0 105 73,9 33 23,1   23,1 6,0 

1 21 21 - - - 17 81,0 4 19,0   19,0 6,1 

4 27 27 - - - 24 89,0 3 11,0   11,0 6,1 

10 25 25 - - - 19 76,0 6 24,0   24,0 6,1 

14 23 23 - - - 19 83,0 4 17,0   17,0 6,1 



17 27 27 - - - 18 67,0 9 33,0   33,0 6,1 

Всього  

ІІІ курс 

 

123 123 - - - 97 79,0 26 21,0   21,0 6,1 

2 28 28 - - - 12 43,0 13 46,0 3 11,0 57,0 7,8 

3 25 25 - - - 16 64,0 8 32,0 1 4,0 36,0 7,0 

13 21 21 - - - 6 36,4 14 63,6 1 5,0 58,0 8,0 

18 25 25 
 

- - 9 36,0 15 60,0 1 4,0 64,0 7,5 

11 21 21 - - - 12 57,0 7 33,0 2 10,0 43,0 7,3 

16 21 21 - - - 2 9,5 13 61,9 6 28,6 90,5 7,9 

Всього  

ТУ 

141 141  - - 57 40,0 70 50,0 14 10,0 60,0 8,0 

Разом 548 545 3 5 0,9 358 65,7 168 30,8 14 2,6 33,0 7,0 

 

За підсумками 2020-2021 навчального року в навчальній діяльності 

здобувачів освіти, необхідно зазначити позитивні моменти – підвищення рівня 

навчальних досягнень з предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної 

підготовки, а до  недоліків  –  зниження якості навчальних досягнень в групах ІІ 

курсу та не атестації здобувачів  освіти з одного або декілька предметів, які 

виявлені моніторинговими спостереженнями. Аналіз якості рівня навчальних 

досягнень показує, що причинами виникнення проблем щодо динаміки рівня 

підготовки є недостатня  системність роботи із здобувачами освіти, які мають 

низький рівень навчальних досягнень, пропуски занять та дистанційна форма 

навчання в цьому році, мотивація навчання та  формування у здобувачів освіти 

професійної компетентності. Детальний аналіз рівня навчальних досягнень 

дозволяє спланувати роботу щодо усунення недоліків для індивідуальної 

консультативної роботи  із здобувачами  освіти, стимулює учнівський і 

педагогічний колективи для поліпшення своєї діяльності.  

Протягом  навчального року та  відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19», та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 у Центрі  організовано дистанційне та 



змішане навчання здобувачів освіти з метою якісного відпрацювання навчальних 

занять відповідно до навчальних планів і програм  та консультацій за допомогою 

дистанційних технологій. На сайті ДЦПТО  http://www.dnvcpprmgz.org.ua 

створено сторінку/розділ «Дистанційне навчання», на якому постійно 

оновлювалась  інформація  (розклад, освітні матеріали, формат здачі 

завдань,електронні посилання, відео- та аудіо-записи лекцій,презентацій). 

Відповідно розкладу та для організації навчальної взаємодії та ефективного 

зворотнього зв'язку із здобувачами освіти  визначено освітню платформу в 

GoogleClassroom, де розміщено  навчальні матеріали,презентації, практичні 

завдання, віртуальні лабораторні роботи, відео-уроки, тестові завдання, 

контрольні роботи. Моніторингові дослідження показали що актуальною  

проблемою для здобувачів освіти Центру є їх соціалізація,  мотивація для  

самостійної пізнавальної діяльності та системний контроль,який будується  на 

основі зворотного зв'язку. 98,4% здобувачів освіти  були зареєстровані в  

GoogleClassroom або Viber, а % не зареєстрованих здобувачів освіти склав - 1,6 

%,що значно  менше порівняно з  минулим роком (в минулому році – 6%), 

розбіжність складає – 4,4%. Цей показник зазначає позитивну динаміку роботи з 

дистанційного та змішаного  навчання. 

 

Виробниче навчання та виробнича практика – це основа професійного 

навчання, база прищеплення професійних вмінь та навичок, складова та 

невід’ємна частина всього процесу навчання. Знання майстрами в/н та ст. 

майстрами підприємств, їх можливостей в навчанні професії, використання 

новітніх технологій виробництва, дає можливість підвищення рівня професійних   

компетентностей з конкретної робітничої професії. У 2020-2021 н. р. продовжено 

роботу щодо впровадження компетентісного підходу до формування змісту та 

організації  навчально - виробничого процесу. 

 В центрі навчається 23 групи за 15-тю професіями. Професійне навчання 

здобувачів освіти здійснюється у відповідності до Державного стандарту ПТО та 

робочих навчальних планів. Аналіз рівня знань за 2020-2021 н.р з виробничого 

навчання показав, що  якість знань, умінь та навичок складає 76,2 %, що на 4,1% 

вище в порівняні з минулим роком, середній бал – 7,9. Для учнів І курсу та груп 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


ТУ, з метою пізнання професії, ознайомлення з умовами праці організовані 

екскурсії на підприємства: ДД УДППЗ «Укрпошта» , АТП , АТП «Камаз-

Україна», Інтерпайп. Станом на 01.01.2021 рік укладені угоди на виробниче 

навчання та виробничу практику з 22-ма підприємствами. Найпотужніші з них: 

ДЗМК ім.. Бабушкіна, ТОВ «ДЗБО», «Стальспецстрой-101», ТОВ «Алан», ТОВ 

«Джерело», ДД УДППЗ «Укрпошта», АТП «Камаз-Україна», приватні 

підприємства – 10.  Якість знань з виробничого навчання за  2020-2021 н.р.: 

Курс № групи 
За 

списком 
Атестовані 

Мають 

н/а 
% якості 

Середній 

бал по 

групі 
І 9 18 18 - 44,0 7,3 

7 23 23 - 73,9 7,3 

6 25 25 - 66,7 7,9 

20 25 25 - 92,0 7,6 

8 23 23 - 60,0 7,2 

22 25 25 - 82,6 8,6 

Всього  І курс 

 

 

139 139 
- 69,9 7,7 

ІІ 5 26 25 1-Котенко В. 69,2 7,3 

12 27 27 2-Чередниченко К 

     Василенко М.. 
77,8 7,8 

19 27 27 - 88,9 8,4 

23 14 14 - 92,9 8,9 

24 22 22 - 59,1 6,7 

15 29 27 
- 

89,3 8,3 

Всього  ІІ курс 145 142 3 79,5 7,9 

ІІІ 1 21 21 
- 

57,1 7,1 

4 27 27 - 100,0 8,3 

10 25 25 
- 

60,0 7,2 

14 23 23 - 69,6 7,7 

17 27 27 - 45,8 6,5 

Всього  ІІІ курс 123 123 - 66,5 7,4 

ТУ 3 28 28 - 96,0 8,8 



13 25 25 - 81,0 8,1 

18 21 21 
- 

100 8,8 

2 25 25 - 89,3 9,2 

11 21 21 - 74,9 7,5 

16 21 21 - 95,0 8,9 

 Всього групи 

ТУ 
141 141 - 88,9 8,7 

 Разом 548 545 3 76,2 7,9 

На протязі навчального року здійснювався контроль за відвідуванням 

навчальних занять здобувачами освіти,  також обов’язково виявлялися причини їх 

відсутності. Також проводився моніторинг  виконання завдань з урахуванням 

дистанційної форми роботи. За підсумками відвідування навчальних занять маємо 

такі показники: 

Відділення % явки 

Машинобудування та автотранспорту і 

будівництва 
86% 

Зв’язку 78% 

Разом 82% 

Питання навчальних досягнень здобувачів освіти, показники відвідування 

навчальних занять, організація дистанційного навчання розглядалися на нараді 

при адміністрації та  на засіданнях методичних комісій, з’ясовувалися причини 

недоліків рівня  підготовки та шляхи їх вирішення. 

 Відповідно до  планів проводився семестровий контроль знань, умінь, 

навичок здобувачів освіти, проведено контрольні роботи у відповідності до 

діючих вимог. Рівень знань директорських(підсумкових) контрольних робіт 

здобувачів освіти  з предметів загальноосвітньої  підготовки становить: із 408 осіб 

(17 груп)  початковий рівень мають - 4 % осіб,  середній рівень - 55,2%, достатній 

рівень - 38,8%, високий рівень -2,0 %, якість знань  становить 40,8%. З предметів 

професійно-теоретичної підготовки становить:  початковий рівень мають - 0,6% 

осіб,середній рівень - 43,5%, достатній рівень - 49,8%, високий рівень -6,1 %, 

якість знань  становить - 55,9%. Ці данні показують, що в порівнянні з минулим 

роком рівень навчальних досягнень покращився. 



     Згідно внутрішнього контролю протягом семестру заступниками 

директора Животовою С.Г.,Макаровою Т.М., завідуючою відділення Болотовою 

М.В. перевірялись журнали теоретичного навчання, про що свідчать записи в 

кінці журналів. Педпрацівникам вказувалось на недоліки відповідно з правилами 

ведення журналів. За наслідками перевірки складено аналітичну довідку, та 

встановлено наступне. 

Журнали теоретичного навчання в основному ведуться відповідно до 

інструкції. Записи здійснюються класними керівниками переважно чітко. 

Тематичні, семестрові та підсумкові оцінки виставлені об’єктивно.  

При перевірці журналів були виявленні такі зауваження: 

Для класних керівників: 

На сторінці про зміст і назву предмета не в усіх заповнені назви 

консультацій,їх кількість, ПІБ викладачів. 

Форма№1- загальні  відомості про учнів - у здобувачів освіти,які зараховані 

на вільні місця  не вказані № наказів про зарахування та або відрахування. 

Форма№2- не своєчасно на  сторінках  журналу (форма№2) написані  

списки здобувачів освіти. 

Форма№5 - не  в усіх групах зроблено підсумки пропусків занять,відсутні 

підписи викладачів. 

Деякі викладачі роблять виправлення записів на сторінках журналів, 

використовуючи коректор,не своєчасно записують домашнє завдання, при 

проведенні лабораторної,практичної роботи не в усіх здобувачів  освіти є оцінки , 

немає запису про проведення  інструктажу з безпеки життєдіяльності. З метою 

якісного ведення журналів теоретичного навчання всім викладачам 

дотримуватись інструкції  ведення  журналів т/н, вчасно робити всі потрібні 

записи, виставляти оцінки, не допускати виправлення оцінок, дат  та змісту тем 

проведених уроків, ретельно вести записи в журналах, дотримуватись 

об`єктивності при виставленні оцінок за теми, своєчасно записувати проведені 

уроки та домашні завдання. Класним керівникам  регулярно вести сторінки 

журналів та заповнювати усі форми,особливу увагу звернути на своєчасність 

записів про зарахування або відрахування здобувачів  освіти.            



Випуск 2021 року склав 261 здобувач освіти - 11 навчальних груп. 

Моніторинг державної кваліфікаційної атестації показав наступне: 

- допущено до ДКА - 261 здобувачів освіти; 

- високий рівень знань показали –47 особа,  

- достатній рівень знань  - 144,  

- середній рівень знань - 71; 

- відсоток якості знань - 73%; 

- отримали диплом з відзнакою - 10 здобувачів освіти  (4%); 

- отримали дві професії - 123 здобувачів освіти; 

- отримали високий рівень знань з виробничого навчання - 54 здобувачів 

освіти (21%). 

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

порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка яких проводилась за 

державним замовленням» 255 випускників Центру працевлаштовані на перше 

робоче місце, 7 випускників – відпустка по догляду за дитиною.  Випускники 

працевлаштовані більш ніж на 98 підприємств міста та області. 

На підставі  «Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами», з 

метою подальшого удосконалення методичної роботи, педагогічний колектив 

продовжував  працювати  над єдиною методичною проблемою: «Соціалізація 

особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах 

компетентнісного підходу». Для реалізації цієї проблеми розроблена та 

затверджена Програма роботи педагогічних працівників  на 2017-2021 роки та 

річний план роботи. 

    На протязі  2020-2021 н.р. проведено: 6 інструктивно-методичних нарад; 

23 наради при директорі та  заступниках директора;  5 педагогічних рад; 4 

методичні ради; 6 засідань творчих груп. Згідно структури  методичної роботи,  з 

педпрацівниками центру працюють  9 методичних комісій. Засідання  методичних 

комісій  проходять щомісячно. Плани роботи методичних комісій відповідають 

сучасним вимогам, розроблені згідно рекомендацій  НМЦ ПТО на основі роботи 

над упровадженням єдиної методичної проблеми Центру. Ведеться робота  школи 

«Педагога-початківця», постійно проводяться індивідуальні консультації, 

здійснюється вивчення відповідних державних нормативних документів, 



систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні 

рекомендації, публікації. Відповідно до плану роботи центру, заступники  

директора  Животова С.Г., Макарова Т.М. та  методист Коняхіна І.О. на протязі 

року провели консультування у формі семінарів і бесіди та надали допомогу 

молодим педпрацівникам по складанню та веденню плануючої документації. 

З метою організації і забезпечення навчально-методичної роботи, 

використання на практиці сучасних досягнень науки, розвитку ініціативи і 

творчості, новаторських пошуків викладачів, протягом навчального року 

проводились різноманітні заходи в рамках тижнів методичних комісій та 

приймались участь в конкурсах.  

На виконання наказу МОН України «Про проведення Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2020-2021 навчальному році» та з метою пошуку, 

підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді здобувачі освіти 

центру приймали участь у конкурсах та олімпіадах, отримали такі результати: 

І місце з історії -  Сидоренко Микита,гр.7; з географії - Парусов Дмитро, 

гр.20;  

ІІ місце з біології - Шеремет Артур,гр.19;з математики- Душечкін Сергій, 

гр.5. 

І місце  в ХІ мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка - 

Білобородова Єва, гр.2. 

ІІІ місце ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика -

Ковалевич Дмитро, гр.20. 

 В обласному конкурсі із комп’ютерної графіки і анімації  та конкурсі з 

WEB–дизайну, зайняли призові місця  - Сіксяєва Єлізавета, група№ 2 та  

Євстаф'єв   Дмитро, група № 20. 

З метою дослідницько-експерементальної роботи з молоддю організовано 

навчання  у  Малій академії наук   здобувача освіти Чорнойванова Поліна, група 

№9, керівник Осипенко Н.Н. 

  В рамках плану роботи  центру  з метою формування в здобувачів освіти 

історичної  компетентності   проведено тиждень історії, присвячений «Дню 

Козацтва» та «Дню захисника України», організована та проведена екскурсія 

здобувачів освіти до музею ім. Дмитра  Яворницького та експозицію просто неба 



«Шляхами Донбасу», проведено історичний квест  «Творення української 

держави". З метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді проведено тиждень української писемності та мови під гаслом "Українська 

мова нас єднає". Проведено Всеукраїнський тиждень права: були підготовлені 

заходи, бібліотечна виставка, конкурс листівок. Викладачі суспільних 

дисциплін Мамчур В. В. та Кравченко З.Г. провели всеукраїнський урок на тему: 

«Права людини»  з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. В 

рамках плану роботи  центру  щодо проведення Року математики проведено: 

інформаційні години «Математика – цариця наук», математичний квест  «У 

пошуках скарбів». 

 Педагогічні працівники Центру прийняли участь у 12-й міжнародній 

виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2020», в  номінації «Упровадження 

інновацій в організації змісту освіти, методах і формах освітньої діяльності» 

та отримали золоту медаль та почесне звання «Лідер інновацій в освіті". У 

травні 2021р. навчальний заклад  приймав участь у ХІI Міжнародної виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2021» у номінації  «Створення і впровадження 

сучасних засобів навчання продуктів, програм, систем і комплексних рішень 

для підвищення якості освіти» та отримав золоту медаль, диплом учасника, 

грамоту. 

   В цьому  році викладачі показали високий та достатній рівень викладання 

предметів з урахуванням дистанційної та змішаної форми роботи.  Уроки 

відрізнялися раціональним поєднанням форм і методів, професійної 

спрямованістю навчання, високою методичною культурою і результативністю 

спільної праці педагогічних працівників і здобувачів освіти. З метою організації і 

забезпечення навчально-методичної роботи, використання на практиці сучасних 

досягнень науки, розвитку ініціативи і творчості, новаторських пошуків 

викладачів, протягом навчального року проводились різноманітні заходи в рамках 

тижнів методичних комісій та приймались участь в конкурсах. 

  Викладач Животова С.Г. підготувала  методичну розробку «Використання 

інформаційно - комунікаційних технологій  на уроках хімії та біології», проводила 

роботу з обдарованими здобувачами освіти, тема дослідження: “Проблема 

утилізації відходів”. Взяла участь у регіональній педагогічній студії: «Соціальне 



становлення особистості в умовах суспільних трансформацій : наукові підходи та 

сучасні практики» та отримала сертифікат, пройшла просунутий онлайн-курс 

«Цифрові навички для освітян»,  

Викладач Макарова Т.М. підготувала методичну розробку 

«Вдосконалення методики викладання хімії в процесі особисто-орієнтованого 

навчання з метою подолання прогалин в знаннях здобувачів освіти», прийняла 

участь в обласній конференції: «Практичне використання сучасних цифрових 

інструментів на уроках природничих дисциплін в умовах дистанційного 

навчання» та отримала сертифікат. 

Викладач  Шовкута В.В. підготувила  методичну розробку - квест «У 

пошуках скарбів», прийняла участь в проведенні обласного віртуального 

конкурсу серед викладачів математики «Кращий міждисциплінарний проект з 

математики (із професійним спрямуванням)», на тему: «Використання проектної 

технології при викладанні математики (викладання задач професійного 

спрямування на уроках математики)», методичну розробку висвітлено  на сайті 

НМЦ ПТО в рубриці «Віртуальна методична допомога» ЗП(ПТ)О та отримала 

сертифікат. 

Викладач Кравченко З.Г. підготовила  методичну розробку «Поважаємо 

європейські цінності – будуємо сучасну Україну»,  прийняла участь в 

Всеукраїнській практичній онлайн - конференція «Педагог на часі змін. 

Інструменти вчителя 2021»,  в  обласному online-вебінарі «Про особливості 

методичних підходів у викладанні іноземних мов». 

 Викладач Масалова Ю.О. підготувала і провела позаурочний захід з екології: 

«Проблеми енергозбереження в Україні». прийняла участь в обласному 

екологічному семінарі " Довкілля-21" та отримала сертифікат. 

Викладач Левенець О.О. провів "Тиждень до Дня Безпечного Інтернету 

відкритий захід "Правила Інтернет-безпеки і Інтернет-етики для підлітків", 

прийняв участь в обласній інтернет- олімпіаді викладачів  з інформатики та 

інформаційних технологій.  

Викладачами Харитонюк І.С. та Поповичем Р.С. підготовлено та 

реалізовано Stem-проект  "Використання  проектних технологій у 

профорієнтаційній роботі  через STEM-освіту" та отримано сертифікати.           



Викладач Зарецька Є.В. прийняла участь у роботі Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції до Дня охорони праці: «Сучасна парадигма 

освіти з охорони праці» з темою «Діджиталізація освітнього процесу та 

інформаційного простору» отримала сертифікат; пройшла тренінг по набуттю 

компетенції за напрямом "Використання інформаційно-комунікативних та 

цифровіх технологій в освітньому процесі" за темою "Сервіс SWAY  як 

конструктор сучасного уроку"та отримала сертифікат.  

Викладач Стрілець О.І. підвищив кваліфікацію під час інтернет-конференції 

«Безпека в інтернеті» за напрямком «Медіаграмотність», «ІКТ»,  взяв участь у 

регіональній педагогічній студії: «Соціальне становлення особистості в умовах 

суспільних трансформацій : наукові підходи та сучасні практики» та отримав 

сертифікат, протягом 2020-2021 н.р. пройшов просунутий онлайн-курс «Цифрові 

навички для освітян», взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень», 

у листопаді 2020 року пройшов навчання з курсу «Організація професійної 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття 

освіти». 

 Методист Коняхіна І.О. пройшла тренінг по набуттю компетенції за 

напрямом "Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій 

в освітньому процесі" за темою "Сервіс SWAY  як конструктор сучасного уроку" 

та отримала сертифікат. 

Викладач Осипенко Н.Н. прийняла участь в обласному  віртуальному 

конкурсі професійної майстерності викладачів "Мій кращій конспект уроку" і 

автором конспекту з української мови "Лексика . Терміни і професійні слова." та 

отримала сертифікат. 

Викладач Гирик С.М. прийняла участь в обласному  віртуальному конкурсі 

професійної майстерності викладачів "Мій кращій конспект уроку" і автором 

конспекту з української мови "Особливості кличного відмінка." та пройшла 

навчання за програмою "Інноваційної неформальної школи активістів ЗП(ПТ)О з 

набуття компетентностей  та отримала сертифікати. 



Викладач Подопригора В.В. прийняла участь в обласному  методичному 

фестивалі "Педагогіка партнерства: від ідеї до результату" та отримала 

сертифікат. 

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників  

та індивідуального  плану  професійного  розвитку педагогів методична робота в 

центрі проводилась за такими формами:неформальна та інформальна, 

індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво, 

методичні консультації, співбесіди. Особлива увага приділяється самоосвіті 

педпрацівників.  

Пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та отримали 

відповідні свідоцтва: 2 старших майстра, 9 майстрів в/н, 3 викладачі професійно-

теоретичної підготовки; 5 викладачів на базі КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти».  Заступник директора з НР Макарова Т.М. пройшла  курси 

підвищення кваліфікації  заступників директорів з навчальної роботи закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у м. Київ ДЗВО УМО "Національної 

академії педагогічних наук України. Центральний інститут післядипломної 

освіти".  33 педпрацівники пройшли курси Маріупольського IT 

кластера  "Цифрові навички для освітян".11 майстрів в/н пройшли стажування на 

підприємствах міста. Пройшли курси «Онлайн–сервісів для вчителів» на 

національній онлайн-платформі (https://osvita.diia.gov.ua.) з цифрової грамотності 

та отримала сертифікати 9 педпрацівників. 

           Відповідно до п. 6.1 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України             

від 06 жовтня 2010 року за № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.12.2010 року за 1255/18550 (зі змінами), на підставі рішення 

атестаційної комісії ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»  

виданий наказ від 30.04.2021 року  № 27-к/тр «Про підсумки атестації 

педагогічних працівників у 2021 році». 

За підсумками атестації та  на підставі рішень атестаційних комісій -10 

педпрацівників відповідають займаній посаді. Встановлено 12 - тарифний розряд -

3 особам; 13 - тарифний розряд -2 особам; 14 - тарифний розряд-5 особам. 



Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії-1; «бібліотекар 

першої категорії»-1; «спеціаліст вищої категорії»-1 особа. Підтвердити 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорію»  та педагогічне звання 

«викладач-методист» -1; Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії-1. Підтвердити педагогічне звання «Майстер виробничого навчання І 

категорії» -2.   

Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість 

навчально-виробничого процесу.  Але необхідно усунути  недоліки в 

інформаційному забезпеченні викладачів та майстрів в/н, зобов’язувати всіх 

педагогічних працівників використовувати інформаційно-комунікативні 

технології в навчально-виробничому  процесі, систематично удосконалювати  

форми  методичної  роботи з педагогічними кадрами. На сайті закладу освіти, у 

Fаcebook постійно висвітлювати події з життя Центру.  

 У 2021 році Дніпровський центр професійно-технічної освіти  пройшов 

атестацію та отримав високу оцінку. Проведена атестаційна експертиза 

підтверджує спроможність закладу освіти забезпечувати підготовку 

кваліфікованих робітників на рівні  стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти. На підставі атестаційної експертизи спроможності проведення 

освітньої діяльності за заявленими видами і напрямками визначено рівень 

організації освітнього процесу, склад педагогічних працівників, стан матеріально-

технічної бази ДПТНЗ «Дніпровський центр професійної освіти» таким, що 

відповідає вимогам  стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Підсумки: 

1. Вважати якість навчально - виробничої та методичної роботи центра за 

підсумками  2020/2021 н.р. задовільною. 

2. Заступникам директора  Животовій С.Г., Макаровій Т.М.: 

2.1. Проаналізувати  результати навчальної-виробничої  роботи здобувачів  

освіти за  2020/2021 н. р. у розрізі навчальних предметів та професій відповідності  

рівня професійної  підготовки  педагогічних кадрів, якості навчальних досягнень 

здобувачів  освіти. Підсумки обговорити на інформаційно - методичних нарадах, 

засіданнях методичних комісій. 

2.2.  Тримати на контролі: 



 - дотримання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі 

загальної середньої освіти, Інструкції з ведення журналів теоретичного навчання; 

- оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти на 

позитивному принципі з урахуванням рівня їх досягнень. 

2.3. Продовжити роботу з діджаталізації освітнього процесу: створенням умов 

для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних 

засобів та  технологій, цифровізацією технологій навчання.  

2.4. Продовжувати  реалізацію Стратегії національно-патріотичного 

виховання, як важливої складової освітнього процесу,  формування поваги та 

любові до державної мови, вивченні та  аналізі результативності освітнього 

процесу. 

3. Викладачам:  

3.1. Використовувати інноваційні форми контролю за рівнем засвоєння 

навчального матеріалу. Залучати здобувачів освіти до активної діяльності під час 

формування нових знань. 

3.2.Під час організації навчально-виробничого процесу на кожному уроці 

приділяти увагу завданням на формування у здобувачів освіти умінь аналізувати, 

порівнювати та узагальнювати навчальний матеріал на всіх етапах уроку. 

3.3.  Під час дистанційної  та змішаної  форми роботи  застосовувати на 

уроках відео- та аудіо-записи лекцій, презентації, проектні технології, завдання на 

розвиток критичного мислення, дослідницько-пошукові завдання, віртуальні 

лабораторні та практичні роботи. 

3.4 Впроваджувати сучасні методики навчання, застосовувати  

stemтехнологій з метою підвищення результативності навчально-виробничого 

процесу, ефективні форми організації методичної роботи. 

3.5 Сприяння поширенню педагогічного досвіду викладачів та майстрів 

виробничого навчання  у фахових виданнях, на освітніх порталах. 

4. Усунути недоліки із  зауваженнями по заповненню журналів теоретичного 

навчання . 

5. Методисту Коняхіній І.О.: 



5.1. Забезпечувати методичний супровід професійного розвитку педагогів на 

основі вільного вибору форм і методів підвищення кваліфікації у атестаційний та 

міжатестаційний період.  

5.2 Підготувати та розробити єдиний план методичної роботи, створити 

методичні комісії, організувати їх функціонування; забезпечувати належні умови 

для роботи всіх методичних комісій центра, надавати постійно методичну 

допомогу педагогічним працівникам. 

6. Головам методичних комісій звернути увагу на планування та організацію 

роботи з обдарованими учнями, проведення тижнів методичних комісій, тижня 

професій та створення предметних гуртків. 

7. Викладачам та майстрам виробничого навчання включити в індивідуальні 

плани методичної роботи на наступний навчальний рік окремі плани підготовки 

методичних та дидактичних матеріалів до обласних, всеукраїнських, міжнародних 

оглядів-виставок. 

8. Викладачам та майстрам виробничого навчання при плануванні роботи на 

2021/2022 навчальний рік дотримуватись вимог навчальних планів і програм, 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі 

професійно-технічної освіти, інструктивно-методичних листів Міністерства 

освіти і науки України, відповідних наказів. 

9. Класним керівникам, майстрам виробничого навчання: 

9.1. Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації 

здобувачів освіти до навчання. 

9.2. Забезпечити постійний контроль за  охопленням навчанням здобувачів 

освіти та їх відвідуванням навчальних занять. У кожному конкретному випадку 

відсутності здобувачів освіти на заняттях невідкладно з'ясовувати причини, 

встановлювати місце перебування. Інформувати батьків або осіб, які їх 

замінюють, посилити профілактичну роботу. 

9.3. Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів 

та громадських організацій для впливу на здобувачів освіти.  

 

Директор центру                                                                          О.І.Стрілець 


