
Звіт директора 

про підсумки роботи Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної 

освіти» за 2021-2022 н. р. 

 

        Освітня діяльність ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної 

освіти» керувалась Конституцією України, головними законодавчими актами у 

галузі освіти: Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-

технічну)   освіту»,   «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», Декларацією прав і свобод 

людини, Конвенцією про права дитини та іншими нормативно-правовими 

актами з питань  загальної освіти та повної загальної середньої освіти; 

Державним стандартом повної загальної середньої освіти, Державних стандартів 

професійно-технічної освіти, Законами України: «Про охорону праці», «Про 

дорожній рух», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 

«Основи законодавства України про охорону здоров'я», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», «Про колективні договори і угоди», Кодексом законів 

про працю України, Кодексом цивільного захисту України, «Правилами 

пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016  

№974; 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, Положенням про методичну роботу в ПТНЗ, 

документами і розпорядженнями регіональних органів влади. 

Освітня діяльність в Центрі здійснювалася відповідно до  плану роботи  на 

2021-2022 н.р., робочих навчальних планів. Організація навчально-виробничої та 

методичної роботи  побудована на вивченні та  аналізі результативності 

освітнього процесу, рівня професійної  підготовки  педагогічних кадрів, 

виховання грамотної соціально зрілої творчої особистості, яка гармонійно 

поєднує практичні і теоретичні знання й водночас може вміло застосувати їх у 

реальному житті, маючи ґрунтовні професійні вміння та навички,оновлення 

змісту навчання шляхом удосконалення матеріальної бази та впровадженням в 

навчальний процес діджитал- технологій у формуванні інформаційного 

розвивального середовища. 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 з предметів впродовж 2021-2022 навчального року, важливість 

тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо. Згідно графіка освітнього 

процесу проводився семестровий контроль знань, умінь, навичок здобувачів 

освіти у відповідності до діючих вимог. 

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти по групам за 2021-

2022 навчальний рік (додаток1) показав що загальний рівень підготовки та 

середній бал здобувачів освіти  по курсам становить: І курс – 197 осіб, всі 

атестовані, рівень підготовки -61,0%,середній бал-7,0; ІІ курс – 135 осіб, всі 

атестовані,рівень підготовки -53,5%,середній бал-6,5; ІІІ курс – 142 осіб,із них 

132 атестовані, рівень підготовки -50,7%,середній бал-6,6; групи ТУ – 156 особа, 

всі атестовані,рівень підготовки -75,9%,середній бал-7,8. Разом по групах рівень 

підготовки та середній бал здобувачів освіти  становить: із 620 осіб,атестовані 

620,рівень підготовки -60,3%,середній бал-7,0. Високий рівень навчальних 

досягнень з предметів теоретичної підготовки мають 2,4% (15осіб), достатній 

рівень знань мають 47,4%(294 особи). Аналіз показав,що порівняно з  І 

семестром рівень підготовки збільшився на 1,0%(в І семестрі – 59,3%), середній 

бал – на 0,3 (в І семестрі – 6,7), кількість не атестованих зменшилась на 2,2% 

порівняно з І семестром.  

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

навичок здобувачів освіти  та стану викладання предметів загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної підготовок, адміністрацією Центру здійснювався 

контроль та проведено аналіз навчальних досягнень. 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. 

Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти за 2021-2022 навчальний 

рік з предметів загальноосвітньої підготовки (додаток 2) показав:із 462 осіб - 

атестовано 462, початковий рівень складає -0,8%; високий -6,1%, рівень 

підготовки -48,2%; з предметів професійно-теоретичної підготовки(додаток 3)    

показав:із 620 осіб - атестовано 620, початковий рівень-відсутній, високий 

складає -13,2%, рівень підготовки -70,7%. 

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  та 

для забезпечення оптимальної організації виконання підсумкових контрольних 



робіт адміністрацією центра складено 2021-2022 н.р. графік їх проведення. 

Оцінювання рівня навчальних досягнень здійснюється відповідно до критеріїв 

оцінювання, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, 

умінь та навичок та засвоєння здобувачами освіти  навчальних програм . Згідно 

графіка  були проведені підсумкові (директорські) контрольні роботи з 

теоретичної підготовки (додатки 4,5). Здобувачі освіти показали такі результати 

із загальноосвітньої підготовки:рівень успішності склав - 96,3%, рівень 

підготовки (якості) -40,8%, високий рівень навчальних досягнень - 3,8%.; із 

загальнопрофесійної підготовки: рівень успішності склав - 97,7%, рівень 

підготовки (якості) -71,0%, високий рівень навчальних досягнень - 10,3%. 

Аналізуючи підсумки 2021-2022 навчального року з предметів, необхідно 

зазначити позитивні моменти – підвищення рівня навчальних досягнень з 

предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки,особливо в 

групах І курсу та ТУ, а до  недоліків  –  зниження якості навчальних досягнень в 

групах ІІІ курсу в порівнянні з минулим роком, які виявлені моніторинговими 

спостереженнями. Аналіз рівня навчальних досягнень показує, що причинами 

виникнення проблем щодо динаміки успішності є недостатній моніторинговий 

супровід навчально-виховного процесу,  системність роботи із здобувачами 

освіти, мотивація навчання,проведення занять в дистанційній формі. Детальний 

аналіз рівня навчальних досягнень дозволяє спланувати роботу на наступний рік 

з урахуванням недоліків та  поліпшення індивідуальної консультативної роботи  

із здобувачами освіти, стимулює учнівський і педагогічний колективи для 

поліпшення своєї діяльності. 

З метою підвищення рівня професійних компетентностей з конкретної 

робітничої професії  в центрі приділяється значна  увага  якості проведення 

виробничого навчання та виробничій практиці,прищеплення професійних вмінь 

та навичок, використання новітніх технологій виробництва. В центрі навчається 

26 груп за 16-тю професіями. Професійне навчання здобувачів освіти 

здійснюється у відповідності до Державного стандарту ПТО та робочих 

навчальних планів. Аналіз рівня підготовки за 2021-2022 н.р з виробничого 

навчання (додаток1) показав, що  якість знань,умінь та навичок складає 82,4%, 

що на 10,1% вище в порівняні з І семестром,середній бал –8,2,що на 0,1% вище в 

порівняні з І семестром. Станом на 01.01.2021 року укладені угоди на виробниче 

навчання та виробничу практику з підприємствами: ДЗМК ім. Бабушкіна, ТОВ 

«ДЗБО», «Стальспецстрой-101», ТОВ «Алан», ТОВ «Джерело», ДД УДППЗ 

«Укрпошта», АТП «Камаз-Україна»,ТОВ"БМПБ", ПАТ" Агрегатний завод", 

ТОВ НВП Річ", ТОВ "Технополюс",   ТОВ "Агробуд інженірінг", КП 

"Дніпропетровський метрополітен", АТП «Камаз-Україна»,приватні 

підприємства. 



Випуск 2022 року склав 290 здобувач освіти (14 навчальних груп),із 

них 2 достроково випущено.  Моніторинг державної кваліфікаційної атестації 

(додаток 6) показав наступне: 

- допущено до ДКА - 288 здобувачів освіти; 

- не з’явився-1 особа, 

- високий рівень знань показали –34 особа,  

- достатній рівень знань  - 183,  

- середній рівень знань - 70; 

- відсоток якості знань – 75,6%; 

- отримали свідоцтво – 2 здобувача освіти  (0,7%); 

- отримали дві професії - 95 здобувачів освіти; 

- отримали високий рівень знань з виробничого навчання - 54 здобувачів 

освіти (18,8%). 

На виконання Постанови КМУ від 27.08.2010  №784  «Про затвердження 

порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка яких проводилась за 

державним замовленням» 289 випускників центру працевлаштовані на перше 

робоче місце.  Випускники працевлаштовані більш ніж на 98 підприємств міста 

та області. 

Протягом навчального року  здійснювався контроль за відвідуванням 

навчальних занять,  в період очного навчання щодня в журналі обліку 

відвідування здобувачами освіти  навчальних занять відмічаються відсутні, а 

також обов’язково виясняються причини їх відсутності.  Показники відвідування 

навчальних занять   складають -92%. З них: по хворобі – 19,4%,з поважної 

причини –  2,3  %,без поважних причин 3.9 % навчальних годин.  

      У зв’язку із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19  та відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 

№64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"  у Центрі  організовано 

дистанційне навчання здобувачів освіти з метою якісного відпрацювання 

навчальних занять відповідно до навчальних планів і програм  та консультацій за 

допомогою дистанційних технологій. На сайті Центру 

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 Google Classroom, де розміщено  навчальні матеріали,презентації, 

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

завдання, контрольні роботи. Викладачі проводили оnlіne уроки у програмі Zoom 

http://www.dnvcpprmgz.org.ua/
https://classroom.google.com/


відповідно окремого графіка. 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, виїзд за кордон. 99,1% здобувачів освіти  

були зареєстровані в  Google Classroom або Viber, а % не зареєстрованих 

здобувачів освіти склав - 0,9 %, що значно  менше порівняно з  минулим роком. 

Цей показник зазначає позитивну динаміку роботи з дистанційного та навчання. 

Згідно внутрішнього контролю протягом семестру заступниками 

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

М.В. перевірялись журнали теоретичного  та виробничого 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 учнів,які зараховані на вільні 

місця  не вказані № наказів про зарахування та або відрахування. 

Форма№2- не на всіх сторінках  написані  списки учнів. 

Форма№5 - не підведено підсумки пропусків занять,відсутні оцінки, 

підписи викладачів. 

Є зауваження щодо охайності ведення записів на сторінках журналів, 

виправлення помилок,не своєчасно записують домашнє завдання, дуже низька 

накопиченість оцінок, при проведенні лабораторної,практичної роботи немає 

запису про проведення  інструктажу з безпеки життєдіяльності, не в усіх 

здобувачів освіти  є оцінки. 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 всі форми,особливу увагу 

звернути на своєчасність записів про зарахування або відрахування учнів. 

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

з метою подальшого удосконалення методичної роботи,педагогічний колектив  

https://classroom.google.com/


працює над єдиною методичною проблемою: «Забезпечення якості освіти шляхом 

формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника в реалізації 

державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку здобувачів 

освіти». Для реалізації цієї проблеми розроблена та затверджена Програма 

роботи педагогічних працівників  на 2021-2025 роки та річний план роботи. 

 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.,Зюкова Л.І., Макарова Т.М. та  методист Коняхіна І.О. провели 

консультування у формі семінарів і бесіди та надали допомогу педагогам - 

початківцям 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 Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021р. 

№ 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2021-2022 навчальному році», та з метою пошуку, 

підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді   у 2021-2022 

навчальному році  здобувачі освіти Центру приймали участь у конкурсах та 

олімпіадах, де отримували призові місця у ІІ обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах та конкурсах  та досягли наступних результатів:  

- І місце  з  іноземної мови - Савін Данило, гр.14;викладач Незнайка  Д.С. 

- ІІ місце з історії -  Сидоренко Микита,гр.7; викладач Плошенко  О.О. 

- ІІІ місце з хімії - Баєв Денис,гр.25; викладач Масалова Ю.О. 

- ІІ  та ІІІ місце з фізики - Валов Кирило,гр.19 та Вінокуров Андрій.гр.7.; викладач  

Галаджій М.В. 

- І місце  в обласному конкурсі із WEB– дизайну Сидоренко Микита,гр.7.; викладач 

Левенець О.І. 

- ІІІ місце у І етапі Всеукраїнського  конкурсу-захисту науково - дослідницьких 

робіт  здобувачів освіти ЗП(ПТ)О - членів Малої академії наук Чорнойванова 

Поліна, група №9, керівник Осипенко Н.Н.  

З метою розширення  світогляду і зацікавленості щодо обраної професії  та 

предметів та в рамках плану роботи центру проведено тижні: історії з нагоди 80-



х роковин трагедії в Бабиному Яру, Дня захисників і захисниць України та з 

метою удосконалення професійної компетентності викладачів історії, якості 

освітнього процесу, виховання національної ідентичності здобувачів освіти 

засобами суспільних дисциплін, тиждень української писемності та мови під 

гаслом "Українська мова нас єднає",з нагоди Міжнародного дня прав людини,з 

метою підвищення якості правових знань,правової відповідальності і культури 

здобувачів освіти Тематичний тиждень  права,метою формування у здобувачів 

освіти екологічного світогляду, свідомого ставлення до проблем суспільства та 

відповідної поведінки в суспільстві, формування активної громадянської позиції 

щодо енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива тижня 

енергозбереження. 

За  2021-2022 н.р. проведено: 6 педагогічних рад, 16  інструктивно-

методичні наради;  12 нарад при директорові та при заступниках директора; 4 

методичні ради;7 засідання творчих груп. 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 І 

семестру провели консультування у формі семінарів і бесіди та надали допомогу 

починаючим педпрацівникам по складанню та веденню плануючої документації. 

  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.  

  Викладач Чернавських О.Г. прийняла участь обласному віртуальному 

конкурсі професійної майстерності серед викладачів зарубіжної  літератури 

«Мій кращий конспект уроку»,підготувала розробку уроку «Філософічність 

морально-етичних проблем, категорій насолоди та краси в духовному світі 

людини. Оскар Уайльд. Роман «портрет Доріана Грея».  

Викладач Болотова М.В. підготувала  методрозробку «Формування 

предметних компетентностей на уроках української мови в умовах 

дистанційного навчання» 



Викладач Гирик С.М. підготувала методичну розробку «Збірник вправ 

професійного спрямування з професії  «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів. Водій  автотранспортних засобів категорія В,С». 

Викладач  Осипенко Н.Н. підготувала методичну розробку «Професійна 

лексика. Терміни і професійні слова. Діалог у професійному спілкуванні. 

Інтерактивні вправи і завдання з професійним спрямуванням на уроках 

української мови». 

 Викладач  Яшний А.С. підготував  навчальний посібник з досвіду роботи 

на тему «Технічне обслуговування та ремонт передньої підвіски автомобіля» 

 Викладач Левенець О.І. підготував методичну розробку «Проблеми 

інформаційної безпеки» . 

 Викладач Плошенко О.О. підготувала методичну розробку з історії України 

на тему "Розкуркулення і насильницька колективізація". 

  Викладач  Нерубальщук Ю.Г. підготував методичну розробку з досвіду 

роботи  «Атлетична гімнастика для здобувачів  освіти професійно-технічної 

освіти» 

  Викладач Подопригора В.В. прийняла участь в обласному конкурсі 

методичних розробок «Дуальна освіта».  

 Старший майстер  Панченко С.І. підготував методичні розробки з досвіду 

роботи опубліковані на сайті vseosvita.ua: «Основні аспекти роботи майстра 

виробничого навчання». 

 Старший майстер Зуєнко С.В. підготував методичну розробку з досвіду 

роботи «Інноваційні педагогічні технології та їх застосування в роботі майстрів 

в/н ЗП(ПТ)О»   

Майстер в/н Верещак О.І.  підготовила  методичну розробку з досвіду 

роботи майстра в/н «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при 

підготовці робітничих кадрів зварювального виробництва» та «Нестандартні 

засоби поліпшення матеріально-технічної бази в навчальних майстернях» 

 Майстер в/н Мацюк Х.В підготовила  методичну розробку з досвіду роботи 

«Впровадження сучасних технологій і методик  при проведенні уроку 

виробничого навчання» в програмі Microsoft Word. 

 Майстер в/н Мохунь А.Г. підготувала методрозробку "Сучасні форми, 

методи й прийоми підготовки здобувачів освіти до здійснення свідомого 

вибору майбутньої професії". 

 Майстер в/н  Сагайдак О.М. підготувала методрозробку з досвіду роботи 

«Отримання звітів касира на кінець зміни на основі шаблона-емулятора касового 

апарату в програмі Power Point» і «Використання інтерактивних методів у 

виробничому навчанні» 



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. На протязі року проводились індивідуальні 

консультації для педпрацівників - початківців, здійснювалось вивчення 

відповідних державних нормативних документів, систематичне інформування 

педагогічних працівників про нові методичні рекомендації, публікації, тощо. 

Особлива увага приділяється самоосвіті педпрацівників.  

 Пройшли курси підвищення кваліфікації на базі Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО» НАПН України та отримали 

відповідні свідоцтва:1-директор;1 старший майстер; 12 майстрів в/н; 3 викладача 

професійно-теоретичної підготовки; 6 викладачів на базі КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти», 4 майстра  в/н пройшли стажування на 

підприємствах міста.  

           З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання 

безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального 

захисту компетентної педагогічної праці щороку проводиться атестація 

педагогічних працівників відповідно до п. 6.1 Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 06 жовтня 2010  за № 930, зареєстрованого в Міністерстві 

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

атестаційної комісії ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»  

виданий наказ  від 29.03.2022  № 34-к/тр «Про підсумки атестації педагогічних 

працівників у 2021-2022році» та наказу департаменту освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації   від   21.04.2022   № 145- к/тр.  За 

підсумками атестації та на підставі рішень атестаційних комісій-16 

педпрацівників відповідають займаній посаді. Встановлено 12 - тарифний розряд 

-8 особам; 13 -тарифний розряд -3 особам;14 - тарифний розряд-1 особі. 

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії-5;«спеціаліст 

першої категорії-2; «спеціаліст вищої категорії»-1 особа. Підтвердити 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорію»  та педагогічне звання 

«викладач-методист» -3; підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії-1. Підтвердити педагогічне звання «Майстер виробничого 

навчання ІІ категорії» -1. 

             На виконання наказу МОН України від 06.05.2021 № 509 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти», в Центрі розроблено «Положення про внутрішню систему 



забезпечення якості освіти в ДЦПТО», яке схвалено педагогічною  радою 

ДЦПТО,  протокол № 1 від  27  серпня 2021 року. Затверджене Положення 

розміщено на веб-сайті Центру. В наявності вся документація (накази, аналітичні 

документи, інша документація, тощо) яка повинна бути напрацьована у 

відповідності до орієнтовних критеріїв оцінювання освітніх і управлінських 

процесів Центру та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Однак, необхідно усунути  недоліки в інформаційному забезпеченні 

викладачів та майстрів, зобов’язувати всіх педагогічних працівників 

використовувати інформаційно-комунікативні технології в навчально-

виробничому процесі, систематично удосконалювати  форми  методичної  

роботи з педагогічними кадрами. 

 

 

Директор Центру                                                   Олександр Стрілець 


