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Діяльність колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

будівельних технологій Харківської області» (далі – ДНЗ «РЦПО БТ ХО») у 

2019/2020 навчальному році була спрямована на виконання головних поставлених 

завдань: 

- збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного 

самовдосконалення; 

- підвищення якості організації навчального процесу; 

- удосконалення матеріально-технічної бази; 

- створення безпечних і гарних умов для роботи всіх категорій робітників і 

здобувачів освіти. 

Виконання регіонального замовлення. Цей процес супроводжувався 

великими труднощами, зокрема на 1 вересня 2019 року набір здобувачів освіти склав 

141 чоловік (при регіональному замовленні 172 осіб). Набір було продовжено до 1 

жовтня 2019 року, остаточний кількісний склад абітурієнтів сягнув 161 (94% плану 

набору), було укомплектовано 8 навчальних груп. Загальний контингент здобувачів 

освіти Регіонального центру склав 351 осіб.  

Методична робота в ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювалась через діяльність 

педагогічної ради, науково-методичної ради та через діяльність методичних комісій. 

Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядались всі заплановані питання та приймались рішення з кожного 

питання у зазначений термін їх виконання. Педагогічна рада ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

визначала кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної та методичної роботи. 

Згідно планів роботи щомісяця проводились інструктивно-методичні наради, на 

яких вивчались та обговорювались нормативні документи, доводились конкретні 

пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу. Розглядались також питання виробничого навчання, виробничої практики, 

виховної роботи, гурткова робота, конкурси професійної майстерності, олімпіади. 

Педагогічний колектив протягом 2019/2020 навчального року проводив роботу 

з поглиблення та розвитку навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів 

загальноосвітньої (ЗОП), загальнопрофесійної (ЗПП), професійно-теоретичної (ПТП) 

і професійно-практичної (ППП). 

На початку року було встановлене педагогічне навантаження обсягом 16366 (х них 



2350 годин в групах з особливими освітніми потребами),  

• з них 8786 години – для проведення планових занять з предметів ЗОП, 

•  5757 годин – з предметів ПТП і ЗПП,  

• 570 годин – це консультації щодо написання письмових екзаменаційних робіт 

і предметів ПТП,  

• 730 годин – це консультації  з предметів ЗОП, 

•  233 години – для проведення поетапної атестації, та написання комплексних 

кваліфікаційних завдань; 

• 180 годин – факультативні заняття для підготовки і проведення Державної 

підсумкової атестації. 

Педагогічне навантаження виконано в повному обсязі. 

19 викладачів отримували додаткову оплату за завідування кабінетами. 

Протягом року викладачі розвивали і зміцнювали матеріально-технічну базу ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО». Кабінети поповнені новими підручниками, наочними посібниками, 

довідниковою і методичною літературою, виконані косметичні ремонтні роботи. 

Зміни до графіків освітнього процесу внесено в зв'язку з епідемологічною 

ситуацією, що склалася в Україні відповідно до нормативно-правових документів: 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та зміни, що внесені 

Постановами Кабінету Міністрів України від 02.04.2020 №255, від 22.04.2020 №291; 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 №406 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19»; листів Міністерства 

освіти і науки України від 26.03.2020 №1/9-177 «Щодо організації освітнього 

процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період 

карантину», від 04.05.2020 №1/9-231 «Щодо можливостей зміни для окремих 

випускників місця проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році». 

Зміни були розглянуто на засіданнях методичних комісій та затверджено в 

установчому порядку. 

Державна кваліфікаційна атестація - це завершальний етап освітнього процесу, 

що здійснюється відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», та інших 

законодавчих актів України.  



Строки проведення державної кваліфікаційної атестації визначаються робочими 

навчальними планами. 

Проведення ДКА включає: 

• кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-

кваліфікаційної характеристики випускника закладу;   

• випускну письмову роботу  

• захист випускної письмової роботи. 

Згідно листа Міністерства освіти і науки України від 25.05.2020 №1/9-711 «Щодо 

організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

з 01.06.2020 року» ДКА було проведено в навчальному закладі з урахуванням заходів 

для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19. 

Для проведення захисту випускних письмових робіт було дозволено, як 

альтернатива синхронному виступові, окремим здобувачам освіти завчасно 

надсилати відеозаписи їхніх виступів (презентацій) так, щоб на записі було видно 

самого здобувача освіти, можна було однозначно ідентифікувати його особу та 

засвідчити факт його виступу. Запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково 

проводилися у синхронному режимі. 

Як виняток, в умовах карантину, Центр надав відповідальному за оформлення 

документів (майстру виробничого навчання групи) право зібрати підписи на 

паперових примірниках всіх документів (відгуках, протоколах, зауваженнях) після 

закінчення карантину та надати оформлені документи до навчальної частини у 

встановленому порядку.  

Зміни до проведення ДКА в навчальній групах: 

1. Проведення ДКА відбулося відповідно до вимог та термінів встановлених 

робочим навчальним планом – 26 червня 2020 року, в дві зміни, в окремих аудиторіях. 

2. Випускна письмова робота надавалася кваліфікаційній комісії в друкованому 

вигляді.  

3. Здобувачі освіти 22-23.06.2020 проходили пробну кваліфікаційну роботу в 

навчальних майстернях Центру за окремим графіком. 

Для групи 1МР-6 проведення пробної кваліфікаційної роботи та виконання 

письмового кваліфікаційного завдання з кваліфікації: маляр 2 розряду було 

перенесено на грудень 2020 року та буде проведено перед виробничою практикою з 

кваліфікації: маляр 3 розряду.  



Для групи 1СМГК-17 проведення пробної кваліфікаційної роботи та виконання 

письмового кваліфікаційного завдання з кваліфікації: столяр будівельний 3 розряду 

було перенесено на вересень 2020 року та буде проведено перед виробничим 

навчанням з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій.  

Кількість робіт, які підлягають тематичному контролю та передбачають 

фіксацію оцінки у журналі обліку теоретичного навчання, під час дистанційного 

навчання педагогічні працівники оптимізували з метою уникнення перевантаження 

здобувачів освіти. 

Викладачі і майстри виробничого навчання застосовували одну з платформ для 

дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , Moodle тощо), де були налаштовані 

опції переходу здобувача освіти до наступної теми за умови виконання перевірочного 

завдання за вивчену тему. Це дозволило зменшити навантаження на викладача, 

пов’язане з «ручною» перевіркою завдань, а здобувачу освіти – здійснювати 

самооцінювання успішності оволодіння навчальним матеріалом. 

Крім цього результати виконаних письмових робіт (зроблених на комп’ютері або 

сфотографованих) через електронну пошту або платформу Google Клас, Moodle та 

інші, один із месенджерів (Viber, Facebook, Telegram, WhatsApp тощо) надсилалися 

на перевірку. 

Усні завдання бути оцінені викладачем безпосередньо через Skype, Zoom, Meet 

або будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або 

перевірені опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані 

здобувачами освіти на пошту викладача або навчального закладу 

dzocpto2@gmail.com з обов’язковою позначкою для якого педагогічного працівника 

слід переправити. 

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок із здобувачами освіти 

викладач підтримувався в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати 

поштою. 

У синхронному режимі здобувачі освіти: 

 виконували тести на платформах Google Клас, Naurok, Moodle тощо за вибором 

викладача та з урахуванням можливостей здобувача освіти; 

 виконували письмові роботи, у тому числі диктанти, із використанням 

відеоінструментів Skype, Zoom, Meet тощо; 

mailto:dzocpto2@gmail.com


 брали участь в усних формах контролю (усний переказ, читання напам’ять 

вірша та прозових текстів, презентація та захист проектів тощо) із використанням 

відеоінструментів Skype, Zoom, Meet індивідуально або в групах; 

 брали участь в онлайн-семінарах та онлайн-форумах із використанням 

відеоінструментів Skype, Zoom, Meet або в чатах на платформах дистанційного 

навчання (наприклад, Moodle) у закритих групах Facebook та ін.; 

 виконували інші завдання, які пропонує викладач. 

Асинхронний режим є більш гнучким у застосуванні, оскільки здобувачі освіти 

могли виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним. Для зменшення 

ризиків необ’єктивного оцінювання налаштовано опцію проходження тесту один раз 

та обмежили час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту 

(контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляли результати (у 

разі неавтоматизованої перевірки робіт) індивідуально після здачі робіт всіма 

здобувачами освіти. За необхідності викладачі проводили додаткове усне опитування 

здобувачів освіти за допомогою одного із засобів телефонного або відеозв’язку. 

В асинхронному режимі здобувачі освіти: 

 виконували завдання на одній з платформ (Google Клас, Naurok , Moodle та 

ін. за вибором викладача); 

 виконували письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у 

зошитах та надсилати викладачу файли з виконаними завданнями електронною 

поштою, в один із месенджерів (Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, електронна 

пошта викладача, dzocpto2@gmail.com тощо) або іншими засобами поштового 

зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет); 

 писали диктанти з використанням аудіо або відеозаписів, створених та 

надісланих викладачем; 

 знімали на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли 

викладачу засобами електронного зв’язку; 

 виконували інші завдання, запропоновані викладачем. 

Усі матеріали уроків або посилання на них, які проводилися під час 

дистанційного навчання, розміщені на основній платформі «Дистанційне навчання» 

відповідно до затвердженого розкладу занять  (http://cpto2.com.ua/).  

При проведенні онлайн-уроків, онлайн-консультацій, онлайн-спілкування між 

учасниками освітнього процесу тощо, з метою оптимізації та мінімізації великої 

http://cpto2.com.ua/


кількості  каналів зв’язку та платформ, адміністрація Центру пропонувала 

використовувати відеоінструменти платформи Zoom, Meet.  

Виробнича практика і виробниче навчання з 01.06.2020 проходила в 

навчальному закладі і підприємствах міста: 

1. 1 курс (на базі повної загальної середньої освіти 1 рік навчання); професія: 

7212 Електрозварник ручного зварювання; 7122 Муляр; кількість учнів – 20; 

виробниче навчання проходять на об’єктах навчального закладу в групах по 10 осіб; 

2 курс (на базі базової загальної середньої освіти 2 ріки навчання) - професія: 

7133 Штукатур; 7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій; кількість учнів – 8; 

виробнича практика і виробниче навчання проходять на об’єктах закладу; 

2. 3 курс (на базі базової загальної середньої освіти 3 роки навчання); 

професія: 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; 7212 

Електрозварник ручного зварювання; кількість учнів – 17; виробнича практика 

проходить на об’єктах міста за договорами; 

3 курс (на базі базової загальної середньої освіти 3 роки навчання); професія: 

7133 Штукатур; 7132 Лицювальник-плиточник, 7141 Маляр; кількість учнів – 17; 

виробнича практика проходить на об’єктах навчального закладу; 

1 курс (на базі повної загальної середньої освіти 1 рік навчання) - професія: 6113 

Квітникар; 6113 Озеленювач; кількість учнів – 15; виробнича практика проходять на 

об’єктах міста; 

3 курс (на базі базової загальної середньої освіти 3 роки навчання); професія: 

7122 Муляр, 7212 Електрозварник ручного зварювання; кількість учнів – 10; 

виробнича практика проходить на об’єктах міста за договорами. 

3 курс : (на базі базової загальної середньої освіти 3 роки навчання); професія: 

6113 Квітникар, 7131 Флорист; кількість учнів – 17; виробнича практика проходить 

на об’єктах навчального закладу( 8 осіб) та на об’єктах міста за договорами (9осіб). 

 

1. Курсове та міжкурсове підвищення кваліфікації 

 

В структурі діяльності ДНЗ «РЦПО БТ ХО» в системі управління якістю 

професійної(професійно-технічної) освіти одним з основних об’єктів діяльності є 

освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура педагогічних 

кадрів, тому керівництво ДНЗ «РЦПО БТ ХО» приділяє значну увагу неперервній 



освіті педагогічних працівників. 

У 2019/2020 н.р. пройшли курсове підвищення кваліфікації і стажування 9 

педагогічних працівника ДНЗ «РЦПО БТ ХО», директор, 1 заступник директора з 

НВР та методист. 

1. Директор  Амірбеков Г.Д. Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія 

з 27.01.2020  

по 28.02.2020 р., 

управлінські кадри 

закладів  освіти 

(свідоцтво 

 від 28.02.2020 р.  

№ ПК 02071228/ 

002974-20) 

очно-

дистанційна 

2. Заступники директорів Алатаєва О.В. Університет 

менеджменту 

освіти 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук 

з 04.02.2019  

по 06.09.2019 р., 

заступник 

директора з НВР 

закладів П (П-Т) 

освіти (свідоцтво 

від 06.09.2019 р.  

№ СП 35830447/ 

1575-19) 

очно-

дистанційна 

3. Методисти Степанова Н.В. Університет 

менеджменту 

освіти 

Національної 

академії 

педагогічних 

наук 

з 01.04.2019  

по 01.11.2019 р., 

методист закладів 

П(П-Т) освіти 

(свідоцтво  

від 31.10.2019 р. 

№ СП 35830447/ 

2853-19) 

очно-

дистанційна 

4. Викладачі 

загальнопрофесійної 

підготовки 

    

5. Викладачі 

загальноосвітньої 

підготовки 

Кадашева Н.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Берестовий В.М. 

Харківський 

національний 

університет 

ім. В. Н. 

Каразіна 

з 28.10.2019 

по 28.11.2019 р., 

викладач 

«Географії» 

(свідоцтво  

від 28.11.2019 р.  

№ 0207-1809-B). 

 

з 28.10.2019 

по 28.11.2019 р., 

викладач «Захист 

Вітчизни» 

(свідоцтво  

від 28.11.2019 р.  

№ 0207-1809-B). 

очно-

дистанційна 

 

 

 

 

 

 

очно-

дистанційна 

 

6. Майстри виробничого 

навчання  

Дарморіз Р.П., 

Косаєв А.І., 

Олійник Ж.А. 

Кумчик Є.І. 

Білоцерківськи

й інститут 

неперервної 

професійної 

освіти 

з 27.01.2020  

по 08.05.2020 р., 

майстер в/н. 

очно-

дистанційна 

ВСЬОГО 9    

Інформація про проходження стажування педагогічних працівників     

1. Майстер виробничого 

навчання 

Косаєв А.І., 

Кумчик Є.І., 

Глушко Н.В. 

Львівське вище 

художне 

училище 

очна 



2. Майстер виробничого 

навчання 
Олійник Ж.А. 

Співак А.Ф. 

Турбоатом очна 

3. Викладачі професійно-

теоретичної підготовки 
Крючковська А.В. Львівське вище 

художне 

училище 

очна 

4 Майстри виробничого 

навчання 

Дарморіз Р.П., 

Лукянова Г.А., 

Мощенко Н.А.,  

Олійник Ж.А. 

Співак А.Ф. 

Житлобуд 2 очно-дистанційна 

 

Олійник Ж.А. 

Співак А.Ф. 

Турбоатом очно-дистанційна 

 

ВСЬОГО 9   

 

2.Навчальна діяльність учнів Центру. 

З мовних предметів: 

Конкурс 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

П. Яцика 3 6 10 16 5 

Т. Шевченко 3 1 6 3 6 
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Всеукраїнський конкурс-огляд дидактичних матеріалів між педагогічними 

працівниками центрів «Кнауф» з предмета «Технологія монтажу гіпсокартонних 

конструкцій»: 

Викладач Крючковська А.В.- 2 місце. 

3.Моніторинг успішності і якості навчання здобувачів освіти  

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

В цілому по навчальному закладу успішність складає 90,2% (2018/2019- 92,7%)  



Якість з предметів загальноосвітньої підготовки(ЗОП) – 0,3 % (2018/2019- 2,7%) 

З предметів професійно-теоретичної підготовки(ПТП) – 27,8% (2018/2019- 

30,1%) 

З предметів загальнопрофесійної підготовки (ЗПП) – 33,5% (2018/2019- 35%) 

З предметів професійно-практичної підготовки(ППП) – 67%  (2018/2019- 

67,7%). 
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Показники по групах. 

3 курс 

група Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

3СК-1 95 0 (5) - 25 (7,2) 60 (7,2) Мощенко Н.А. 

3СЗ-2 72,2 0 (4,6) - 16,7 (5,6) 83,3(6,9) Олійник Ж.А. 

3ШПМ-3 100 5,9 (5,4)  - 23,6 (6,8) 64,7(7,7) Кумчик Є.І. 

3МЗ-4 83,3 0 (4,4) - 25 (4,8) 50 (5,0) Ятленко Л.Д. 

3КФ-11 84,2 0 (5,1) - 36,9 (6,7) 57,9(6,8)  Жидкова І.В. 

Середній 

показник 
86,9 1,2 (4,9) 

- 
25,5 (6,2) 63,2(6,7) 
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2 курс 

група Успішність 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

2МР-5 92,6 0 (4,6) 59,3 (7) 3,7 (6,1) 59,3 (7,3) Глушко Н.В. 

2МЗ-7 75 0 (4,8) 18,8 (6) 0 (5,2) 75 (6,6) Албу О.О. 

2СЗ-10 94,7 0 (5,3) 79 (7,7) 0 (5,5) 26,4 (6,1) Марченко В.І. 

2ОС-9 80 0 (5) - 46,7(6,6) 66,7 (7,5) Лук`янова Г.А., 

Скабарова А.С. 

Середній 

показник 

85,6 0 (4,9) 39,3(6,9) 12,6(5,9) 56,9(6,9)  

 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2МР-5 2МЗ-7 2СЗ-10 2ОС-9 Середній

показник

Успішність,%

Якість зоп,%

Якість зпп,%

Якість птп,%

Якість ппп,%

1курс 

група Успішність, 

% 

Якість, % 7-12балів Майстер в/н 

зоп зпп птп ппп 

1МР-6 100 0 (5,4) 21,5(6,6) 17,9(7,6) 78,6(7,6) Бондаренко 

С.О. 

1ОС-8 100 0 (5,8) 37,1 (6,8) 14,9(7,4) 63(6,9) Бренкович 

А.М. 

1СЗ-12 100 0 (5,4) 0 (6,2) 12 (6) 88 (8,3) Карасюк О.М. 

1ММГК-13 78,2 0 (4,2) 0 (5,6) 0 (5,9) 39,2(6,3) Черкашин В.Є. 

Середній 

показник 

94,6 0 (5,2) 14,7(6,3) 11,2 

(6,8) 

67,2(7,3)  
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Навчальні досягнення здобувачів освіти, що навчалися без отримання повної 

загальної середньої освіти 
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4. Моніторинг стану підготовки з професій і рівня викладання предметів. 

Предмети професійно-теоретичної підготовки(птп) 

Предмети «Матеріалознавство», «Креслення», «Спецмалюнок», «Охорона праці», 

«Електротехніка» 

Викладає предмет Діденко О.В., викладач вищої категорії, Мельников Б.М., викладач 

вищої категорії, Зайка Ж.В. викладач вищої категорії, Шевченко Л.І. викладач вищої 

категорії, Авраменко Ю.С. викладач другої категорії. 

 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

група Успішність, 

% 

Якість, % 7-12 балів Майстер в/н 

зпп птп ппп 

КО-14 93,8 75 (8,4) 56,3 (7,8) 93,8 (8,8) Дарморіз Р.П. 

1ПМВ-15 100 50 (7,2) 50 (7,2) 50 (6,5) Козлова О.Г. 

2ШМГК-16 87,5 - 62,5 (6,9) 75 (7,9) Петрішин Р.Є. 

1СМГК-17 100 87,5 (7,7) 87,5 (8,1) 87,5 (9,3) Бахчиванжи А.В. 

2ПМВ-18 100 100 (9,4) 100 (9,2) 100 (9,7) Мацуняк Я.О. 

МЗ-19 81 85,8 (8) 14,3 (6) 76,2 (8,3) Співак А.Ф. 

Середній 

показник 
93,7 79,7 (8,1) 61,8 (7,5) 80,5 (8,4) 

 



Діденко О.В 95 69 Поручніков, Босюк –група 2МЗ-7 

Крючковська А.В. 100 87,5  

Подоліч Ю.Я. 100 40,8  

Шевченко Л.І.  100 19  

Авраменко Ю.С. 100 100  

Степанова Н.В. 91,7 45 Поручніков, Босюк – група 2МЗ-7, 

Олійник, Моргун, Сергієнко – МЗ-19. 

Козлова О.Г. 100 38  

Зайка Ж.В. 100 46  

середні 98,4 55,7  

 

Предмети "Охорона праці", "Матеріалознавство", "Креслення", "Спецмалюнок",  "Ділове 

мовлення", "Електротехніка" 
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Предмет «Спецтехнологія», та інші спец.предмети: 

Викладають предмети Подоліч Ю.Я. викладач вищої категорії, Крючковська А.В. 

викладач першої категорії, Мельников Б.М., викладач вищої категорії, Алатаєва О.В. 

викладач вищої категорії, Авраменко Ю.С. викладач другої категорії, Козлова О.Г. 

викладач спеціаліст, Сумцова Л.С. викладач другої категорії, Степанова Н.В. викладач 

першої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Подоліч Ю.Я. 

 

92,3 45,1 Поручіков, Ткачук -2МЗ-7, 

Сергієнко, Олійник, Моргун – МЗ-19 

Мельников Б.М. 100 28,7  

Авраменко Ю.С. 100 60,8  

Алатаєва О.В. 92,5 69 Олійник, Моргун, Сергієнко–МЗ-19. 

Козлова О.Г. 100 84,5  



Крючковська А.В. 100 64,5  

Степанова Н.В. 100 50  

Сумцова Л.С. 100 64  

Кадашева Н.П. 100 45  

середні 98,3 56,8  

 

Предмет "Спеціальна технологія", "Технологія камяних робіт", "Технологія малярних робіт", 

"Бухгалтерський облік" та інші
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Предмет  «Основи санітарії та гігієни», «Основи галузевої економіки», «Основи 

енергоефективності», «Інформаційні технології», «Основи правових знань», «Основи 

трудового законодавства», ««Професійна етика та психологія», «Ділове мовлення», 

«Основи підприємницької діяльності»   

Викладають предмети Зайка Ж.В. викладач вищої категорії, Сумцова Л.С. викладач 

другої категорії, Степанова Н.В. викладач першої категорії, Колеснік І.О. викладач 

першої категорії, Кадашева Н.П. викладач вищої категорії, Кононова М.Ю. викладач 

вищої категорії, Крючковська А.В. викладач першої категорії. 

 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Козлова О.Г. 100 38  

Зайка Ж.В. 100  62  

Колеснік І.О. 100 62,8  

Сумцова Л.С. 100 79  

Степанова Н.В. 98,4 73,8 Босюк, Поручніков-2МЗ-7, 

Янушкевич – КО-14. 

Кадашева Н.П. 100 57,3  

Кононова М.Ю. 100 63,9  



середні 99,8 62,4  

 

Предмети "Основи санітарії і  гігієни", "Основи галузевої економіки", "Основи правових знань", 

"Основи трудового законодавства", "Ділове мовлення", "Професійна етика та пихологія"
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Предмети загально освітньої підготовки(зоп) 

Предмети «Українська мова і література», «Зарубіжна література», «Історія 

України», «Географія», «Іноземна мова», «Всесвітня історія», «Людина і світ», 

«Громадянська освіта» 

Викладають предмети: Кононова М.Ю., викладач вищої категорії, 

Джафаров Р.З. викладач другої категорії, Балбенко О.С., викладач вищої категорії, 

Ковальова Т.Ю., викладач спеціаліст, Роботуєва Т.В., викладач спеціаліст, Король 

В.Є. викладач вищої категорії, Кадашева Н.П. викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,

% 

Якість,

% 

Учні що мають н/а 

Кононова М.Ю 100 17,3  

Джафаров Р.З. 97 13,3 Поручніков, Босюк-2МЗ-7, 

Максимчук, Ольховська, Дьошина -

2СО-9, 

Лобойченко – 2СЗ-10, 

Мірошниченко -2МР-5, 

Ананьєв, Коняга, Ширіня – 

1ММГК-13. 

Балбенко О.С. 97,5 23,5 Поручніков, Босюк-2МЗ-7, 

Лобойченко, Рульов – 2СЗ-10, 

Мірошниченко -2МР-5. 

Ковальова Т.Ю. 98 30 Босюк, Поручніков-2МЗ-7. 

Роботуєва Т.В.      99,3 20,5 Борщ - група 1ММГК-13 



Король В.Є. 100 35,4  

Кадашева Н.П. 99,6 41,8 Максимчук -2СО-9. 

середні 98,8 26  

Предмети суспільно-гуманітарної підготовки
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Предмети «Математика», «Фізика», «Хімія», «Біологія», «Інформатика». 

Викладають предмети: Сидоренко Т.О., викладач вищої категорії, Шевченко Л.І. 

викладач вищої категорії, Підопригора Н.В., викладач вищої категорії, Сумцова Л.С. 

викладач другої категорії, Олійник О.В. викладач вищої категорії. 

Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Сидоренко Т.О. 98 14,1 Босюк, Поручніков-2МЗ-7 

Підопригора Н.В. 98 13,0 Босюк, Поручніков-2МЗ-7, 

Максимчук, Ольховська, Зеленцова – 

2ОС-9 

Підопригора Н.В. 93 4,0 Мірошниченко – 2МР-5, 

Босюк, Поручніков – 2МЗ-7, 

Максимчук – 2ОС-9, 

Лобойченко, Рульов – 2СЗ-10 

Шевченко Л.І. 99,5 6,9 Белімов – 1ММГК-13 

Олійник О.В. 98,5 19,8 Босюк, Поручніков – 2МЗ-7 

Сумцова Л.С. 100 66,6  

середні 97,8 20,7  

 



Предмети природничо-математичної підготовки
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Прізвище Успішність,% Якість,% Учні що мають н/а 

Сидоренко Т.О. 99 68,8 Максимчук – 2ОС-9 

Кашпуровська О.Я.  100 81  

Берестовий В.М. 97 63 Мельніков- група ШМГК-16 

Станчева О.В. 100 81  

Бакшенєва С.А. 100 75,1  

середні 99,2 73,8  

 

Предмети "Захист Вітчизни", "Фізична культура"
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Середні показники успішності і якості знань учнів ДНЗ «РЦПО БТ ХО» за 

напрямками підготовки. 
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3. Нормативне забезпечення навчально-виховного процесу є в 

наявності, а саме навчальні програми відповідно до державних стандартів з професій 

(в електронному і друкованому вигляді); комплекти робочої навчально-програмної 

документації, поурочно-тематичні плани, плани уроків. Інструкції проведення 

лабораторно-практичних занять є тільки частково, тому пропонуємо всім головам 

методичних комісій звернути увагу на обов’язкову розробку повного комплекту 

інструкції згідно робочих навчальних програм навчання. Також слід звернути увагу 

на наявність норм виробітки і норм часу в переліку робіт з виробничого навчання, 

крім того детальні програми виробничої практики необхідно розробити та затвердити 

в установленому порядку.  

4. Кадрове забезпечення.  

Навчання майбутніх кваліфікованих робітників здійснюють 18 викладачів, з 

них 3 викладач першої категорії (Крючковська А.В., Станчева О.В., Степанова Н.В.), 

2 викладача другої категорії (Авраменко Ю.С., Джафаров Р.З.,), 10 викладачів вищої 

категорії, з них 2 викладача мають педагогічне звання викладач-методист (Подоліч 

Ю.Я., Сидоренко Т.О.), 4 – старший викладач (Алатаєва О.В., Кононова М.Ю., 

Балбенко О.С., Шевченко Л.І.). 17 викладачів мають вищу педагогічну освіту. 

19 майстрів виробничого навчання, з них 16 майстрів працюють за 14 тарифним 

розрядом, за 12 т. р.- 2 майстра в/н (Бондаренко С.О., Бренкович А.М.), за 10 т. р. – 1 

майстер в/н (Кумчик Є.І.), мають педагогічні звання – майстер першої категорії 9 

майстрів в/н, другої категорії – 3 майстра в/н. 

Наявна документація, наочні матеріали щодо самоосвіти викладачів, 

впровадження в навчально-виховний процес позитивного педагогічного досвіду,  у 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» на достатньому рівні. 



5. Навчально-матеріальна база. Навчальні кабінети, в яких здійснюється 

професійно-теоретична підготовка, мають всю необхідну документацію з ОП та БДЖ. 

Навчальний процес забезпечений  відповідними програмами, але відсутність 

сучасних технічних та наочних засобів навчання суттєво впливає на якість підготовки 

кваліфікованих робітників, так встановлені придбані проектори для кабінетів № 211, 

231,232, 233, 234, 235, 236, 225. Другий корпус підключено до системи Інтернет. Для 

каб. № 225 придбано мультимедійну дошку. Санітарний стан кабінетів задовільний, 

але каб. № 221 (зав. кабінетом Шевченко Л.І.) потребують ремонтних робіт. З метою 

виконання навчальної програми викладачі разом з майстрами в/н  розробляють 

інструкційно-технологічні карти, опорні конспекти, онлайн-тести та інший 

різноманітний дидактичний матеріал за темами програми. Отримані нові підручники 

бібліотекою з предметів «Технології», «Географія», «Фізика і астрономія», 

«Українська мова і література» та інших  предметів в необхідній кількості для 

навчального закладу, тому всі учні можуть отримати їх в бібліотеці.  

Навчальні майстерні є для учнів усіх професій. Виробничий процес 

забезпечений  відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та 

наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки робітничих 

професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів і механізмів, 

сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, тренажерів і 

макетів.  

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти усіх професій. Виробничий процес 

забезпечений  відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та 

наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки робітничих 

професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів і механізмів, 

сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, тренажерів і 

макетів.  

З метою впровадження в навчальний процес сучасних технологій будівництва, 

використання сучасних будматеріалів та інструментів ДНЗ «РЦПО БТ ХО» активно  

залучає до співробітництва вітчизняні та закордонні провідні підприємства та 

компанії. 

З грудня 2017 року підписано договір про співпрацю між ДНЗ «РЦПО БТ ХО» і 

німецьким Фондом ім. Е.Щьока. На сьогоднішній день в закладі фінансовою 

підтримкою Фонду ведуться роботи по підготовці до 2019/2020 навчального року 



нових майстерень з професії: маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань. 

За даний період Фондом було інвестовано в реконструкцію майстерень 90 тисяч 

Євро. 

Завдяки укладенні трьохсторонньої угоди між ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  та 

німецьким благодійним фондом Ебергарда Шьока, Департаментом науки і освіти 

ХОДА, нами залучено інвестицій фонду для реконструкції і модернізації навчально-

виробничих майстерень для підготовки кваліфікованих робітників з професій: маляр, 

реставраторів художніх і декоративних фарбувань, на загальну суму 340000 евро. Цей 

договір розрахований на 3 роки і ми сподіваємось на подальше інвестування фондом 

Е.Щека даного проекту. 

6. Планування освітнього процесу. 

Згідно графікам контролю адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався 

моніторинг якості проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. В 

результаті контролю виявлено, що заняття проводяться на достатньому і високому 

рівнях. Педагогічним працівникам рекомендуємо приділяти більше уваги 

використанню ІКТ навчання та диференційному підходу до оцінювання навчальних 

досягнень учнів. Учень повинен розуміти за які «заслуги» він отримав оцінку на 

уроці, де помилився, та що йому потрібно зробити щоб оцінка була вища. 

7. Методична робота.  

Проводилася згідно з планом роботи ДНЗ «РЦПО БТ ХО» із  наказом  «Про 

організацію  методичної  роботи  в  2019/2020  навчальному  році»  від  02.09.2019 р.  

№ 169.  У 2019/2020 н. р. працювали 6 методичних комісій за затвердженими 

планами робіт відповідного профілю. Педагогічні працівники неодноразово брали 

участь в проведенні обласних семінарів, організованих Науково-методичним 

Центром професійно-технічної освіти у Харківській області (доповідали Підопригора 

Н.В., Крючковська А.В., Подоліч Ю.Я., Діденко О.В., Степанова Н.В.). Були 

проведені обласні семінари: для викладачів професійно-теоретичної підготовки та 

майстрів виробничого навчання будівельної галузі, в рамках якого був проведений 

відкритий бінарний урок викладачем Діденко О.В. та методистом Степановою Н.В. 

«Властивості тепло-, звукоізоляційних матеріалів. Техніка безпеки при виконанні 

робіт»; старших майстрів, викладачів предметів «Українська мова і література», на 

якому поділилася своїм досвідом роботи Кононова М.Ю.  



Для проведення уроків за допомогою технологій дистанційного навчання 14 

викладачів ДНЗ «РЦПО БТ ХО» пройшли навчання за темою «Розробка та робота в 

Google Classroom».  

8. Позакласна робота. В ДНЗ «РЦПО БТ ХО» згідно з планами методичних 

комісій були проведені предметні тижні (історія, фізика, математика та інформатика, 

економіка, історія, української мови і літератури, англійської мови) і тижні з 

професій: муляр; лицювальник-плиточник, секретар керівника, штукатур,  слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання. В 

рамках тижнів відбулися відкриті уроки, виставки учнівських робіт, позаурочні 

заходи. 

9. Стан ведення облікової документації. Стан ведення облікової 

документації знаходиться на достатньому рівні. Протягом 2019/2020 навчального  

року адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  систематично проводилися перевірки 

якості ведення журналів обліку уроків теоретичного і виробничого навчання. Записи 

в журналах виконані згідно поурочно-тематичним планам  у відповідності до програм 

навчання, існують відмітки про перевірку стану ведення методистом, старшим 

майстром, заступником директора з навчально-виробничої роботи. За результатами 

перевірок виявлено: 

– жодного зауваження щодо ведення журналів немає у викладачів  

Сидоренко Т.О., Джафарова Р.З.; 

– у викладачів Сумцова Л.С., Підопригора Н.В. – низька накопичуваність 

поточних оцінок;  

– несвоєчасно вносять записи про проведення уроків теоретичного навчання до 

журналу обліку теоретичного навчання викладачі Сумцова Л.С, Роботуєва Т.В.; 

– майстрами виробничого навчання, які курирують групи: Бахчиванжи А.В., 

Петрішиним Р.Є., не своєчасно оформлені форми № 3,5; 

– у викладача Джафарова Р.З. низька поточна успішність учнів на уроках. 

В ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  існують і затверджені у установленому порядку графіки 

проведення ДПА, ДКА, пробних кваліфікованих робіт. З учнями постійно 

проводиться корекційна робота. 

8. Планування навчально-виробничого процесу. 

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти усіх професій. Виробничий процес 

забезпечений відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та 



наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки робітничих 

професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів і механізмів, 

сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, тренажерів і 

макетів. Комп’ютерні лабораторії також потребують суттєвої модернізації. 

Згідно графікам контролю адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався 

моніторинг якості проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. В 

результаті контролю виявлено, що заняття проводяться на достатньому і високому 

рівнях. Педагогічним працівникам рекомендуємо приділяти більше уваги 

використанню ІКТ навчання та диференційному підходу до оцінювання навчальних 

досягнень здобувачі освіти. Здобувач освіти повинен розуміти за що він отримав 

оцінку на уроці,  де помилився, та що йому потрібно зробити щоб оцінка була вища. 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» спільно працює з соціальними партнерами і не тільки на 

предмет проходження здобувачами освіти виробничої практики та 

працевлаштування, а й з приводу забезпечення будівельними матеріалами для 

виробничого навчання, зміцнення матеріальної бази. 

Найбільшої допомоги в вирішенні цього питання надає ПАТ «Трест Житлобуд -

1», ТДВ «Житлобуд - 2», ДП «Кнауф Маркетинг», фірма «Тріора», ТМ «Капарол». 

9. Методична робота. 

Проводилася згідно з планом роботи ДНЗ «РЦПО БТ ХО» і наказом «Про 

організацію методичної роботи в 2019/2020 н.р. від.01.09.2019.  Протягом 2019/2020 

н.р. працювали 6 методичних комісій за затвердженими планами робіт відповідного 

профілю. Педагогічні працівники неодноразово брали участь в проведенні обласних 

семінарів, он-лайн – конференцій, вебінарів, організованих Науково-методичним 

Центром професійно-технічної освіти у Харківській області (доповідали 

Джафаров Р.З., Сидоренко Т.О., Діденко О.В., Балбенко О.С., Сумцова Л.С., 

Кадашева Н.П., Степанова Н.В., Подоліч Ю.Я., Крючковська А.В.). Були проведені 

обласні семінари: для викладачів математики  на якому поділилася своїм досвідом 

роботи Сидоренко Т.О. та для викладачів професійно-теоретичної підготовки і 

майстрів виробничого навчання за темою. Проведено відкриті уроки: Скабарова А.С., 

Жидкова І.В., Балбенко О.С., Олійник О.В., Карасюк О.М., Мельников Б.М.  

Методисти НМЦ ПТО у Харківській області перевіряли стан викладання 

предметів «Біологія»,  «Спеціальна технологія», «Виробниче навчання» з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» в результаті проведення 



моніторингових досліджень якості проведення уроків і стану ведення документації 

визнано на задовільному рівні. 

10. Позакласна робота.  

В ДНЗ «РЦПО БТ ХО» згідно з планами методичних комісій були проведені 

предметні тижні (історіі, фізики, математики та інформатики, економіки, історії, 

української мови і літератури, англійської мови) і тижні з професій: муляр; 

лицювальник-плиточник, секретар керівника, штукатур,  слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, електрозварник ручного зварювання. В рамках тижнів 

відбулися відкриті уроки, виставки учнівських робіт, позаурочні заходи. 

11. Стан ведення облікової документації.  

Стан ведення облікової документації знаходиться на достатньому рівні. 

Протягом 2019/2020 навчального  року адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  

систематично проводилися перевірки якості ведення журналів обліку уроків 

теоретичного і виробничого навчання. Записи в журналах виконані згідно поурочно-

тематичним планам у відповідності до програм навчання, існують відмітки про 

перевірку стану ведення методистом і старшим майстром. За результатами перевірок 

виявлено: 

– жодного зауваження щодо ведення журналів немає у викладачів  

Сидоренко Т.О., Джафарова Р.З.; 

– у викладачів Сумцова Л.С., Кононової М.Ю.– низька накопичуваність 

поточних оцінок; 

– несвоєчасно вносять записи про проведення уроків теоретичного навчання до 

журналу обліку теоретичного навчання викладачі Сумцова Л.С.; 

– майстрами виробничого навчання, які закріплені за групами: 

Бахчиванжи А.В., Петрішин Р.Є., не своєчасно оформлені форми № 3,4,5; 

– у викладачів Балбенко О.С., Сидоренко Т.О., низька поточна успішність 

здобувачів освіти на уроках.  

В ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  існують  затверджені в установленому порядку графіки 

проведення ДПА, ДКА, пробних кваліфікаційних робіт. Із здобувачами освіти 

постійно проводиться корекційна робота. 

12. Стан інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність  проводилася згідно плану роботи методичної комісії, 

що організує інноваційну діяльність під керівництвом Крючковської А.В. 



07.11.19 на базі ДНЗ « Регіональний Центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області» пройшов семінар з вивчення технології 

використання матеріалів Кнауф: «Улаштування систем вентильованих фасадів із 

застосуванням плит Аквапанель зовнішня». У семінарі прийняли та отримали 

сертифікати учасника 30 осіб. Серед них викладачів та майстрів будівельних 

дисциплін Харківської області,  

08.11.19. було організовано та проведено семінар – тренінг за темою: «Сучасні 

малярні покриття ТМ Капарол» для робітників будівельної галузі 25 осіб, та учні ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО» -30 осіб :  

Всього прийняли участь у семінарах 85 осіб. 

Проводиться робота по формуванню своєї навчально-матеріальної та 

методичної бази для забезпечення навчання з освоєння новітніх технологій у 

будівництві та застосування сучасних будівельних матеріалів фірми «Кнауф» з 

професії «Штукатур», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». Завершені роботи 

у методичному кабінеті Центру Кнауф 

Слід зазначити участь 9- 11 жовтня 2019 р. викладача Крючковської А.В у 

Всеукраїнській теоретичній олімпіаді «ТО КНАУФ МГК 2019 Україна» для 

викладачів професійно-теоретичної підготовки та конкурсі дидактичних матеріалів, в 

якому зайнято ІІ призове місце.  

03.12.19 року ДНЗ «Регіональний Центр професійної освіти будівельних 

технологій Харківської області» прийняли участь у Всеукраїнській підсумковій 

конференції, де визнана робота Харківського Центру ІІІ - тім почесним місцем.  

У 2020 році пройшли навчання на базі Центру Кнауф студенти ХКАБД та учні 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО»  у кількості 96 осіб, за темами: «Улаштування перегородок із 

застосуванням пазогребневих плит» (16 осіб 4 учні базового закладу, 12 – студенти 

коледжу), «Монтаж простих гіпсокартонних перегородок» - 40 осіб (студенти 

коледжу), «Улаштування обличкувань гіпсокартоном безкаркасним та каркасним 

способами» - 40 осіб (студенти коледжу). 

З урахуванням нового стандарту з професії «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій» був розроблений комплект модулів для курсового навчання 4 розряду. 

Керівництво і контроль за впровадженням інноваційної діяльності проводилося 

адміністрацією в повному обсязі. 



У нашому навчальному закладі педагоги почали більш активно застосовувати 

ІКТ при підготовці і проведенні уроків як теоретичного так і виробничого навчання. 

На жаль, відсутність електронних програмних засобів навчання не дають можливості 

викладачам на високому рівні викладати предмети. У кожного педагогічного 

працівника є методичні та дидактичні розробки до уроків, розроблені тестові 

завдання для контролю знань здобувачі освітив як проміжного так і підсумкового. 

Але недоліком всієї роботи є практично відсутня комп’ютерна оснащеність кабінетів 

і майстерень, за винятком комп’ютерних лабораторій, їх завантаженість не дає змогу 

всім бажаючим проводити уроки при застосуванні ІКТ. 

Протягом 2019/2020 навчальному році  навчальному корпусі всі кабінети 

оснащені підключенням до мережі Інтернет. 

Придбано комп’ютерну техніку вартістю 373315 грн., для забезпечення 

підвищення якості підготовки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, 

ноутбуки, проектори, принтери, мультимедійна дошка.  

12. Навчально-виховна робота в ДНЗ «РЦПО БТ ХО», підвищення 

ефективності системи виховання, мотивація навчання здобувачів освіти. 

Протягом 2019/2020 року колектив ДНЗ «РЦПО БТ ХО» працював над 

побудовою та вдосконаленням ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації 

дітей та молоді. 

Проблема, над якою працював колектив ДНЗ «РЦПО БТ ХО» у виховному 

напрямку – «Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі 

впровадження нових педагогічних технологій». 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася через 

систему цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, 

природи і здоров'я, праці, культури та мистецтва. 

Робота проводилася з урахуванням вікових, індивідуальних та психологічних 

особливостей за основними напрямами виховного процесу, а саме: громадянське та 

національно-патріотичне; превентивне та правове, морально-етичне та художньо-

естетичне, родинне, фізичне, трудове, економічне, екологічне та санітарно - гігієнічне 

виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та 

громадськістю, соціалізація особистості і сприяння її творчому розвитку. У 

виховному процесі реалізовувалися ідеї демократизації, гуманізації та принципи 



педагогіки співробітництва з урахуванням інтересів здобувачі освітив, їх нахилів та 

здібностей. 

Виховна та позаурочна робота здійснюється згідно перспективного плану 

роботи на рік, поточного - на місяць, планів виховної роботи навчальних груп, 

гуртків, секцій, бібліотеки, соціального педагога, спортивно-масової роботи ДНЗ 

«РЦПО БТ ХО», роботи в гуртожитку, методичної комісії класних керівників, 

майстрів виробничого навчання та вихователів. 

Розклад позаурочної роботи (розміщений на стенді у вестибюлі) відображав: 

накази, новини, розклад роботи гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій. 

У групі на базі повної середньої освіти реалізацію виховних завдань здійснювали 

майстри виробничого навчання; у групах на базі неповної середньої освіти  – класні 

керівники та майстри виробничого навчання, у групах для здобувачів освіти із вадами 

слуху (4 групи) майстри виробничого навчання та перекладачі-дактилологи. 

Виховна робота в Центрі здійснюється в контексті національної і 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується 

на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, 

держави і нації. Проводилася згідно планів роботи і була спрямована на реалізацію 

Законів України «Про освіту», «Про  професійно-технічну освіту», Указів Президента 

України: Про стратегію сталого розвитку «Україна 2020» 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015, Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

http://www.president.gov.ua/documents/3342015-19131, Про Стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки 

http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494, Вшанування героїв АТО та 

вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/373-19, Про утворення Міжвідомчої комісії з 

питань національно-патріотичного виховання  http://www.kmu.gov.ua/ 

control/uk/cardnpd?docid=248364983, Про невідкладні додаткові заходи щодо 

зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/258/2002, Про Національну програму правової 

освіти населення  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/992/2001, Про Національну 

стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова 

активність - здоровий спосіб життя — здорова нація  http://www.president.gov.ua 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
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/documents/422016-19772, Конвенції про права дитини  http://zakon1. 

rada.gov.ua/laws/show/995_021, Концепції національного виховання (1994)  

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/ STATTI/KONCEPCIY.pdf Концепції 

національно-патріотичного виховання (2009) http://osvita.ua/legislation/Ser_ 

osv/47154/, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015)  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/, Концепції сімейного виховання дітей і 

молоді в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 р.р. 

http://guszosh.at.ua/load/ishhenko_nelja_andrijivna/vikhovna 

_dijalnist/koncepcija_simejnogo_vikhovannja_shhasliva_rodina/14-1-0-486, Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2011)  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/. 

Основними  завданнями  за період 2019/2020 навч. року у напрямку виховної  

діяльності в Регіональному центрі було наповнення змісту виховання культурно-

історичними надбаннями українського народу, застосування педагогічних 

технологій, які відповідають  потребам розвитку особистості, що сприяло творчому 

саморозкриттю, саморозвитку, дозволяло учням легко освоїтись у виховному 

просторі, спонукало їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини 

з оточуючим світом. 

Протягом звітного періоду питання виховної роботи розглядались на засіданнях 

педагогічної ради: 

- «Профілактика бездоглядності, правопорушень і вживання наркотичних 

речовин». 

- «Впровадження нових педагогічних технологій виховання». 

- «Взаємодія педагогічного колективу з громадськими організаціями, 

молодіжними структурами та іншими відомствами по вихованню 

підлітків». 

- «Методичне забезпечення виховного процесу». 

Питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові: 

- Стан ведення журналів обліку виховної роботи в навчальних групах класними 

керівниками; 

- Про стан відвідування учнями занять; 

- Про підвищення ролі батьків в навчально-виховному процесі; 

- Про проведення профорієнтаційної роботи в області; 

http://library.nlu.edu.ua/BIBLIOTEKA/%20STATTI/KONCEPCIY.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_%20osv/47154/
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- Система гурткової роботи - шлях до реалізації творчих задумів та мрій; 

- Про покращення умов проживання в гуртожитку Центру; 

- Про співпрацю педагогічного колективу з органами учнівського    

самоврядування.  

- Про роботу з питань безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого 

травматизму. 

На високому рівні була проведена панорама відкритих виховних заходів: 

- Святковий концерт Дня працівників освіти, традиційне свято Масляної, 

Новорічні та Різдвяні свята, реалізований план заходів щодо Дня Соборності України, 

масовий захід присвячений 100-річчя бою під Крутами, позакласні заходи - 

віртуальна математична подорож, до 80 річниці з дня народження В.М.Чорновола, до 

роковин Голодомору; спортивний квест «Веселі старти» - до Дня людей з 

інвалідністю; Дня української писемності та мови відбулася  учнівська конференція 

на тему: «Допоки є Шевченка мова, то доти Україна є…», виховний захід на тему: 

«Вулицями мого міста» 

Проведені виховні заходи пройшли з залученням учнівського колективу, 

керівників гуртків, бібліотекарів, педагогічних працівників. 

В Центрі працювали 2 гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, 

а також 3 спортивні секції. У цих гуртках було задіяно близько 65% учнів. За 

підсумками обласного огляду художньої самодіяльності 2019/2020 навч. році 

колектив посів ІІІ місце та відмічені в конкурсі технічної творчості. 

Масштабний проект «Харків - місто моєї мрії», ініціатором якого є бібліотекар 

Кобиліна Л.В. був презентований на обласному фестивалі молодіжних ініціатив 

"Толока добрих ідей" серед учнів професійної освіти Харківської області і став 

лауреатом цього конкурсу.  

В Центрі робота з патріотичного виховання учнівської молоді проводиться в 

ході всього навчально-виховного процесу. Основними напрямами роботи є 

навчально-виховна, просвітницька,  пропагандистська та  науково-дослідницька  

На протязі всього періоду була організована робота органів учнівського 

самоврядування. Систематично проводилися засідання лідерів, спільна робота з 

штабом по профілактиці правопорушень. Президент учнівського самоврядування 

Регіонального центру Перепелиця Дар’я є президентом Обласного учнівського 

саморядування учнів ПТНЗ Харківської області. 



У 2019/2020 н.р. учнівською радою гуртожитку був започаткований 

волонтерський загін, якій взяв шефство над вихованцями Харківського обласного 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Було проведено 4 зустрічі. 

Велика увага приділялась роботі по соціальному захисту учнів Центру в т.ч. 

учнів пільгового контингенту. Так дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування – 18 із них – 8 випускників. Працевлаштовано –  ____учня, 1 – випускниця 

перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Також слід зазначити негативну 

тенденцію  минулого навчального року – відрахування учнів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, так за невиконання навчальних планів 

та програм, пропуски занять без поважних причин були відраховані Білінська А.В. гр. 

3 СК-5 і Агєєв К.М. гр. 2 СЗ-8. 

Запорукою успішного виховання підлітків, профілактики негативних проявів в 

учнівському середовищі Регіональний центр розвиває соціальне партнерство з 

організаціями які цьому сприяють. 

Протягом декількох років Центр активно співпрацює з Фондом спасіння дітей 

та підлітків України від наркоманії, Харківським обласним центром профілактики та 

боротьби зі СНІДом. Спеціалісти цих організацій стабільно і на високому рівні 

проводять лекцій для учнів. 

В рамках проекту «Профілактика ВІЛ, лікування та тестування молоді і жінок у 

конфлікті з законом» за підтримки "Право на здоров'я" (Health Right International) в 

Україні 15 учениць РЦПО БТ ХО пройшли тренінгові заняття за просвітницько-

профілактичній програмі «Сходинки до здоров'я». 

Спеціалісти Харківської обласной бібліотеки для юнацтва провели із учнями 

літературний квест "За межею книжкових стелажів". 

Щорічно двічі на рік інспектор ювенальної превенції Київського райвідділу 

поліції міста Харкова Донець В.П. проводить особисті зустрічі-лекції. 

В гуртожитку виховна робота проводилась згідно плану роботи та плану роботи 

органів учнівського самоврядування. Кількість проживаючих учнів – 160. 

В 2019/2020 навчальному році гарячим харчуванням були забезпечені учні 

пільгових категорій (сироти без опіки – триразовим, сироти із опікою, інваліди та 

малозабезпечені – одноразовим) всього 56 учнів.  

Таким чином, при підготовці до наступного навчального року слід звернути 

особливу увагу на створення необхідних умов для приготування їжі учням, які 



проживають в гуртожитку. 

Разом з тим, за активною участю педагогічного та учнівського колективів на базі 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» проводились обласні семінари-практикуми, школи передового 

досвіду. Так  відбувся обласний семінар-практикум для вихователів гуртожитків 

закладів професійної освіти на тему: «Організація виховної роботи з учнівською 

молоддю ЗП(ПТ)О в умовах гуртожитку». У роботі семінару взяли участь 27 

вихователів гуртожитків, представники благодійної організації «Харківський 

благодійний фонд «Благо»», методист НМЦ ПТО у Харківській області. Обласна 

школа позитивного досвіду для бібліотекарів ПТНЗ за темою «Краєзнавство як засіб 

патріотичного виховання: завдання і зміст краєзнавчої роботи у бібліотеках ПТНЗ». 

Разом з тим існує декілька проблемних питань на які слід звернути увагу і знайти 

шляхи їх вирішення. Так, недостатня увага приділяється попередженню  

правопорушень,  бездоглядності та інших негативних проявів в учнівському 

середовищі, про це свідчить збільшення кількості пропусків занять учнями без 

поважної причини. Виховна робота в гуртожитку потребує оновлення форм і методів 

виховання, системності в роботі учнівського самоврядування, покращення житлово-

побутових умов проживання.  

 

  



Фінансово-економічна діяльність ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

з 01.01.2019- поЗІ.12.2019р. 

 3 01.01.2020-30.06.2020 

 

 

Довідка 

Надійшло: 2018 рік (з 01.01.19-

31.12.2019) 

1 .За послуги ,що надаються бюджетним установам 

згідно з функціональним повноваж.(навчання) 

26109,33 (КНАУФ) 

2.Від господарської діяльності ( проживання.) 952185,29 

3. 50% від виробним . практики. 41999,78 

4.3а оренду майна бюджетних установ 243147,11 

4.Від реалізації майна (металобрухт) 105 (бой скла) 

7185,44(металобрухт)  

1584,00(макулатура) 

Всього: 1272315,95 

Благодійні внески: 2019 рік 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

33460,39 

РАЗОМ: 1305776,34 

Надійшло: 2020 рік( з 01.01.2020-

30.06.2020) 

1 .За послуги ,що надаються бюджетним 

установам згідно з функціональним 

повноваж.(навчання) 

17261,48 (КНАУФ) 

2.Від господарської діяльності ( проживання.) 397134,53 

3. 50% від виробним . практики. 13628,8 

4.3а оренду майна бюджетних установ 17261,48 

4.Від реалізації майна (металобрухт) - 

Всього: 507395,06 

Благодійні внески: - 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

- 

РАЗОМ: 507395,06 



про отримане фінансування ДНЗ "РЦГТО БТ ХО" 
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II півріччя 2019 року І півріччя 2019 року 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

258731,07 96164,22 354895,29 542468,49 0 542468,49 
 

II півріччя 2019 року І півріччя 2020 року 

Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

406440.8 27136,78 433577,58 209365,25 8394,90 217760,15 

 

Результатом роботи всього колективу став випуск 133 фахівець, з них 8 – 

отримали дипломи з відзнакою;126 отримали дипломи кваліфікованих робітників, 7 

– свідоцтва про отримання робітничої професії, свідоцтва про отримання повної 

загальної середньої освіти - 82, працевлаштовані – 76 здобувачів освіти, з них 9 – 

знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, продовжать навчання у вищих 

навчальних закладах – 27 випускників, 1- призваний до строкової служби до лав 

Збройних Сил України. Таким чином, відсоток працевлаштованих склав____82__%. 

11. Недоліками роботи в ДНЗ «РЦПО БТ ХО» за 2019/2020 навчальний рік: 

1. Недостатня кількість різнорівневих матеріалів для самостійної роботи учнів. 

2. В інструкційних картах відсутні критерії оцінювання роботи, та взагалі цих 

карт недостатньо. 

3. Паспорти комплексно-методичного забезпечення також мають недоліки: у 

розділі ІІ та ІІІ не заповнюється графа планування строків придбання, розробки або 

виготовлення наочних засобів навчання, ІV розділ заповнений без урахування 

поурочної систематизації.  

4. Загальний рівень комплексно-методичного забезпечення на достатньому 

рівні. 

5. Відсутні окремі кабінети «Основ галузевої економіки», «Основ трудового 

законодавства», «Основ правових знань», «Професійної етики», «Основ санітарії і 

гігієни» (Невелика кількість планових занять дозволила проводити заняття в 

суміщених кабінетах). 

КЕКВ2240 



12. Педагогічним працівникам рекомендується: 

1. Розробити плани і інструкційно-технологічні карти для проведення 

лабораторно-практичних робіт у повному обсязі. 

2. Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій виправити згідно 

рекомендації НМЦ ПТО У харківській області. 

3. Матеріально-технічну базу постійно оновлювати і удосконалювати. 

4. Підвищити результативність навчання учнів шляхом застосування сучасних 

методик викладання предметів. 

5. При проведенні уроків максимально застосовувати технічні засоби, 

інтерактивні методи навчання, розробити різнорівневі завдання з урахуванням 

особливих здібностей учнів до навчання. 

6. Не допускати порушень в веденні облікової документації, своєчасно вносити 

записи, оформити журнали корекційної роботи. 

7. На засіданнях методичних комісій своєчасно вносити корективи в навчальні 

програми відповідно до вимог роботодавців, впровадженню нових технологій в 

навчальний процес, регіонального компоненту, вилученню з програм застарілих 

матеріалів і технологій. 

8. Систематизувати всі засоби навчання в кабінетах і майстернях. 

9. Викладачам предметів «Основи галузевої економіки», «Основи правових 

знань», «Професійної етики» оформити кабінети відповідно до вимог Положення про 

навчальні кабінети і програм викладання предметів. 

10. Викладачу креслення застосовувати сучасні технології та комп’ютерні 

програми для виконання креслень і зображень, приділяти біль уваги вмінню учнів 

читати креслення. 

11. Технологам і викладачам предмету «Матеріалознавство» розвивати вміння 

учнів користуватися нормативними документами, проводити розрахунки потреби 

матеріалів, обсягів робіт і тривалості виробничих процесій, досконалому знанню 

технології виконання операцій і їх послідовності. 

  



12. Всім педагогічним працівникам продовжити роботу з використанням 

можливостей платформ Google Клас, Naurok, Moodle, Skype тощо. Для проведення 

онлайн-уроків, онлайн-консультацій, онлайн-спілкування між учасниками освітнього 

процесу тощо, з метою оптимізації та мінімізації великої кількості  каналів зв’язку та 

платформ, адміністрація Центру пропонує використовувати відеоінструменти 

платформи Zoom, Meet.  


