
Підсумки роботи Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Дніпровський центр професійно-

технічної освіти»  за 2019-2020 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 2019-2020 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 - 2 особи. 

Аналізуючи контингент здобувачів освіти центра спостерігається його 

зниження, так станом на 01.10.19 в центрі навчалось 614 здобувачів освіти, на 

01.01.2020 – 616 здобувачів освіти, на 01.06.2020 - 547 здобувачів освіти. Втрати 

контингенту за 2019-2020 н.р. склали 31 особа (із них 9 перехід в інше ПТНЗ, 10 

– повернення до школи, 12-без поважних причин) 

У 2019-2020 н.р. здійснено навчання слухачів в кількості 181 особа з 

професій «Електрогазозварник», «Токар», «Кабельник-спаювальник», «Водій 

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

транспортних засобів», «Охоронник», «Стропальник», «Машиніст крана 

металургійного виробництва», «Інструктор з індивідуального навчання водіння», 



курси цільового призначення за компетентністю «Робітник з обслуговування 

електрообладнання» - спільний проект з Освітнім центром баварської економіки. 

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 2019-2020 н.р. 

виконані в повному обсязі. 

З 13.03.2020 року по 28.06.2020 року у зв’язку з веденням карантину 

навчальний процес відбувався за дистанційною формою навчання. На період 

карантину були організовани виконання теоретичної частини освітньої програми 

з використанням технології дистанційного навчання на платформах zoom, google 

Класс, skype;  визначині перелік предметів, тем навчальних програм, видів 

навчальних занять для проведення із використанням технологій дистанційного 

навчання; 

На період карантину розроблений та затверджений розклад уроків 

відповідно до визначеного переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин); 

на період запровадження карантину більшість уроків із предмета «Фізична 

культура» були переведені в теоретичну частину, а практичну – проводили у 

дистанційному відеорежимі; 

Найважливішою складовою підготовки кваліфікованих робітників 

являється виробнича практика. Станом на 01.06.20 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 2019-2020 н.р. бюджет центру поповнено на суму 

240980 грн. 

- 112308 грн. відділення машинобудування 

- 95607 грн. відділення зв’язку 

- 33065 грн. відділення автотранспорту та будівництва 



Випуск 2020 року склав 290 здобувачів освіти - 13 навчальних груп. 

Моніторинг державної кваліфікаційної атестації показав наступне: 

- допущено до ДКА - 290 здобувачів освіти; 

- високий рівень знань показали – 52 випускника, достатній рівень знань 

- 176, середній рівень знань - 62; 

- відсоток якості знань - 78%; 

- отримали диплом з відзнакою - 10 здобувачів освіти груп  (5%); 

- отримали свідоцтво про рівень досягнутої кваліфікації - 10 здобувачів 

освіти(5%) 

- отримали дві професії - 136 здобувачів освіти;  

- отримали високий рівень знань з виробничого навчання - 55 здобувачів 

освіти (25%) 

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

порядку працевлаштування випускників ПТНЗ, підготовка яких проводилась за 

державним замовленням» 290 випускників центру працевлаштовані на перше 

робоче місце, Випускники працевлаштовані більш ніж на 98 підприємств міста 

та області. 

У 2019-2020 н.р. продовжено роботу щодо впровадження компетентісного 

підходу до формування змісту та організації навчально - виробничого процесу. 

Згідно з річним планом роботи центра на 2019-2020 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 2019-2020 н.р. на зовнішнє незалежне оцінювання було зареєстровано 

137 здобувачів освіти ІІІ курсу. У зв’язку з веденням карантину здобувачі освіти 

були звільнені від ДПА, ЗНО здавало 51 здобувач освіти.  

 Протягом 2019-2020 н.р. здійснювався контроль за відвідуванням 

здобувачами освіти навчальних занять. Середній відсоток явки здобувачів освіти 

складає 83%. 



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 Шовкута В.В. 

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

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

- електрогазозварювальних професій – Савіна І.О. 

-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 2019-2020 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: 

Протягом 2019-2020 навчального року  здобувачі освіти центру приймали 

участь у конкурсах та олімпіадах, де досягли наступних результатів: 

В І-му етапі олімпіад І місце зайняли такі здобувачі освіти: 

№ 

з/п 
Предмет 

Курс 

Група 

ПІБ здобувача 

освіти 
ПІБ викладача 

1 Українська 

мова і 

література 

Гр. №15 (І курс) 

Гр. №22(ІІІ курс) 

Білозерцева Ганна 

Маляр Владислав 

Гирик С.М. 

Осипенко Н.Н. 

2 Історія 

України 

Гр. №15 (І курс) 

Гр. №10 (ІІ курс) 

Кулалаєва Аліка 

Андрієнко 

Вікторія 

Плошенко О.О. 

3 Хімія  Гр. №5 (І курс) 

Гр. №14(ІІ курс) 

Душечкін Сергій 

Токовой Дмитро 

Макарова Т.М. 



4 Інформаційні 

технології  

Гр. №8 (ІІІ курс) Бурса  Олександр Левенець О.І. 

5 Географія Гр. №19 (І курс) Гр. 

№4 (ІІ курс) 

Валов Кирил 

Кардаш Артем 

Масалова Ю.О. 

6 Математика  Гр. №7 (ІІІ курс) 

Гр. №5 (І курс) 

Волобуєв Денис        

Душечкін Сергій 

Шорохова О.А. 

Кулініч О.М. 

7 Біологія Гр. №19(І курс) Гр. 

№4 (ІІ курс) 

Ладний Євген  

Шатун   Святослав 

Масалова Ю.О. 

 

8 Англійська 

мова 

Гр. №19(І курс) Гр. 

№7 (ІІІ курс) 

Валов Кирил 

Сталевський Ілля 

Кравченко З.Г. 

 

В ІІ-му етапі – на Обласних олімпіадах, прийняли участь: 

№ з/п Предмет ПІБ здобувача освіти Підсумки 

1 Українська 

мова і 

література 

Білозерцева Ганна 

Маляр Владислав 

- 

2 Історія 

України 

Кулалаєва Аліка 

Андрієнко Вікторія 

- 

3 Хімія  Душечкін Сергій 

Токовой Дмитро 

- 

4 Інформаційні 

технології  

Бурса  Олександр - 

5 Географія Валов Кирил 

Кардаш Артем 

- 

6 Математика  Волобуєв Денис        

Душечкін Сергій 

ІІ місце 

І місце 



7 Біологія Ладний Євген  

Шатун   Святослав 

- 

8 Англійська 

мова 

Валов Кирил 

Сталевський Ілля 

- 

 

У листопаді проведено І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика, виявлені переможці Кулалаєва Аліка група№15 та Маляр  

Владислав група №22. 

Прийняли участь у Х мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка, виявлені 

переможці Маляр Владислав група № 22  та Бородай Вікторія група №10. 

Проведено І етап конкурсу з комп’ютерної графіки та анімації, виявлено 

переможця Котлярець Дмитро група №4. 

З метою дослідницько-експерементальної роботи з молоддю організовано 

навчання  у  Малій академії наук    здобувачів освіти Бичкова Кристина група 

№6, Бородай Вікторія група №10, керівник Осипенко Н.Н. 

Приймали участь у регіональному відборі конкурсу професійної 

майстерності WorldSkills Ukraine–2019 у Дніпропетровській області з 

компетентності "Токар, де здобувач освіти групи №9 Задурній Ігор  зайняв 4 

місце. 

У жовтні місяці здобувачі освіти групи №9 Горелов Артем та Задурній Ігор 

прийняли участь у конкурсу технічного фестивалю Interpipe TechFest  на ЧПУ 

верстатах, де отримали навички роботи на сучасних верстатах з ЧПУ. 

  У жовтні  проведено тиждень історії, присвячений «Дню Козацтва» та «Дню 

захисника України», організована та проведена екскурсія здобувачів освіти до 

музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО» та експозицію 

просто неба «Шляхами Донбасу», здобувачі освіти вшанували пам`ять загиблих 

Героїв «Небесної сотні» та воїнів АТО. 

              Згідно плану роботи центру на відділенні зв’язку до «Дня Всесвітньої 

пошти» проведений брейн-ринг на тему: «Прийом, обробка письмової 

кореспонденції», конкурс стіннівок та виставка макетів поштових відправлень. 



На відділенні автотранспорту та будівництва пройшов конкурс 

профмайстерності "Водій автотранспортних засобів категорії В, С", у вигляді 

квесту , де прийняли участь здобувачі освіти групи № 7,№ 20.  

       З метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді у листопаді проведено тиждень української писемності та мови під 

гаслом "Українська мова нас єднає".  

    Відвідали виставку народного мистецтва козацького краю, присвячену 

Всеукраїнському дню працівника культури та майстрів народного мистецтва 

здобувачі освіти групи №21 з метою  зацікавленості професією. 

Прийняли участь у науково-практичній  конференція «Наука і діти – ідеї для 

майбутнього: новітні та перспективні технології в інженерії» у рамках 

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» здобувач освіти групи №14 Шрамко Ігор та 

старший майстер Зуєнко С. В. 

У грудні провели 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. 

          У жовтні педагогічні працівники Центру прийняли участь у 11-й 

міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2019», яка пройшла у 

Києві, в  номінації «Конкурентноздатний фахівець - сучасна стратегія закладу 

професійної освіти» та отримали срібну медаль та нагороджені дипломом 

учасника. 

   У жовтні на базі центру проведений круглий стіл на тему «Дуальна форма 

здобуття освіти, як одна з моделей поліпшення якості підготовки кваліфікованих 

кадрів машинобудівної галузі». В роботі якого взяли участь провідні роботодавці 

нашого регіону, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, Головне управління 

Держпраці у Дніпропетровській області, Торгово-промислова палата. 

 З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, 

відповідно до плану роботи НМЦ ПТО у Дніпропетровській області на базі 



центру методистом НМЦ ПТО Шороховою О.А. проведено засідання секції 

викладачів інформатики та ІТ.  

З метою навчити здобувачів освіти раціонально і безпечно виконувати 

обпилювання металу, розвинути логічне мислення та пізнавальний інтерес до 

обраної професії у листопаді майстром виробничого навчання Матвієнко О.Є 

проведений урок "Вивчаємо слюсарну справу".  

У мерії Дніпра наш навчальний заклад нагородили за перемогу у цьогорічному 

сезоні «Бюджету участі» – муніципальної програми, котра дозволяє містянам 

отримувати муніципальні кошти на втілення корисних розробок. Наш проект 101 

"Сучасне обладнання для кабінету хімії" став переможцем.  

 З метою впровадження інноваційних виробничих технологій в навчальний 

процес відкрито навчально-практичний центр «Слюсарного напрямку».  

           За 2019-2020 н.р. проведено:  10  інструктивно-методичних наради;  24 

нарад при директорові та при заступниках директора;  4 педагогічні ради; 4 

методичні ради; 6 засідань творчих груп.  

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   Плошенко О.О.  провела перший ( до І вересня)  урок  «Європейський 

вибір – наше майбутнє», підготувала методичну розробку уроку критичного 

мислення   «Повсякденне життя українців після Другої Світової війни ». 

Викладач  Шовкута В.В. прийняла участь в проведенні обласного віртуального 

конкурсу педагогічної майстерності серед викладачів фізико-математичних та ІТ 

дисциплін  та підготовила  методичну розробку    «Корінь  

n-го ступеня та його властивості». Викладачем Макаровою Т.М. підготовлена 

методична розробка «Що ховається в чашці молока», яка підвищує інтерес до 

вивчення органічної хімії, виховує у учнів почуття відповідальності за 

результати своєї роботи, закріплює навички колективної діяльності. 

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



«Проблеми енергозбереження в Україні». Викладачем Левенець О.О. було 

проведено конкурс презентацій серед учнів І курсів на тему: «Моя майбутня 

професія». Викладачем  Харитонюк І.С. підготовлено проект «Охорона праці для 

професії «Слюсар-ремонтник» та ролик з соціальної реклами до конкурсу  

проектів з охорони праці «Безпечні умови праці – збереження здоров’я та 

життя», підготовлена методична розробка  «Реалізація Stem- навчання в 

проектно-орієнтовних технологіях». Викладачем Мамчур В.В. підготовлена 

методична розробка «Права людини з нагоди проголошення Загальної декларації 

з прав людини». Викладач  Гирик С. М. взяла участь у віртуальному майстер-

класі «Нова українська школа – нові підходи до навчання та викладання. 

Застосування біоадекватної технології (ноосферної освіти) на уроках української 

і зарубіжної літератури й мистецтва». 

Методична робота в 2019 - 2020 н. р. проводилась за такими формами: 

- неформальна та інформальна, індивідуальні форми роботи: самоосвітні 

програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди; 

- групові форми роботи: методичні об’єднання.  

          Налагоджена робота  Школи «Молодого майстра та викладача». 

Постійно проводиться індивідуальна консультація для молодих педпрацівників, 

здійснюється вивчення відповідних державних нормативних документів, 

систематичне інформування педагогічних працівників про нові методичні 

рекомендації, публікації. Відповідно до плану роботи центру, заступник 

директора з навчальної роботи Макарова Т. М. і методист Коняхіна І. О. у 

вересні-листопаді місяці провели консультування у формі семінарів і бесіди та 

надали допомогу молодим педпрацівникам по складанню та веденню плануючої 

документації. 

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» 



від 26 березня 2020 року, протокол № 6 атестацію пройшли:  

 Відповідають займаній посаді педагогічних працівників: 

1. Макарова Тетяна Миколаївна – викладач хімії 

2. Коваленко Євгенія Іванівна – майстер виробничого навчання 

3. Зуєнко Сергій Володимирович – викладач спецдисциплін 

4. Савіна Інна Олексіївна – майстер виробничого навчання 

5. Виноградов Віталій Анатолійович – викладач спецдисциплін  

6. Бусов Андрій Михайлович – майстер виробничого навчання з водінню 

7. Матвієнко Ольга Євгенівна – майстер виробничого навчання                                                 

8. Соколовська Наталія Олексіївна – майстер виробничого навчання 

9. Залигіна Вікторія Борисівна – вихователь гуртожитку 

10.  Білогурова Тетяна Миколаївна – вихователь гуртожитку 

11.  Юрко Олена Володимирівна – вихователь гуртожитку 

12.  Зіновьєва Тетяна Іванівна – вихователь гуртожитку 

13.  Володимирова Галина Данилівна – керівник гуртка 

14.  Мельник Тетяна Олександрівна - бібліотекар 

15.   Курікалова Ганна Юріївна – практичний психолог 

16.   Колосов Євген Анатолійович – викладач фізичної культури 

 Встановлений 10-й тарифний розряд: 

    1. Мельник Тетяні Олександрівні - бібліотекарю 

Встановлений 12-й тарифний розряд: 

1. Бусову Андрію Михайловичу – майстру виробничого навчання з водінню 

2. Матвієнко Ользі Євгенівні – майстру виробничого навчання   

3. Савіній Інні Олексіївні – майстру виробничого навчання   

4. Зіновьєвій Тетяні Іванівні – вихователю гуртожитку 

5. Владимировій Галині Данилівні – керівнику гуртка 

6. Колосову Євгену Анатолійовичу – викладачу фізичної культури 

7. Курікаловій Ганні Юріївні – практичному психологу 

  Встановлений 13-й тарифний розряд: 

      1. Зуєнко Сергію Володимировичу – викладачу спецдисциплін 



   Встановлений 14-й тарифний розряд: 

       1. Соколовській  Наталії Олексіївні – майстру виробничого навчання 

       2. Юрко Олені Володимирівні – вихователю гуртожитку 

  Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

1. Зуєнко Сергію Володимировичу – викладачу спецдисциплін 

  Присвоїти кваліфікаційну категорію «бібліотекар другої категорії»  

      1. Мельник Тетяні Олександрівні – бібліотекарю 

   Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»  

      1. Колосову Євгену Анатолійовичу – викладачу фізичної культури 

      2. Курікаловій Ганні Юріївні – практичному психологу 

Підтвердили кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії»  та 

педагогічне звання «викладач-методист»  

           Макаровій Тетяні Миколаївні – викладачу хімії 

Підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «вихователь-методист»  

             Залигіній Вікторії Борисівні – вихователь гуртожитку 

Присвоїли кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

            Юрко Олені Володимирівні – вихователю гуртожитку           

Підтвердили раніше присвоєне педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання І категорії»  майстру в/н:   

            Коваленко Євгенії Іванівни 

Присвоїли педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»  

майстру в/н: Соколовській  Наталії  Олексіївні 

 

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 

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

2021 навчальному році вирішити наступні завдання: 

Проводити роботу по ліцензуванню освітньої діяльності з підготовки 

кваліфікованих робітників за професіями: обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних, екстрений медичний технік. 

Організувати та провести атестацію навчального закладу. 

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 семінарів, 



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. 

Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації  педагогічними 

працівниками з компьтерної грамотності 

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. 

 
 


