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До людей відверто – 

до справи відповідально. 

 

Професійна освіта має забезпечувати гідне майбутнє для кожного громадянина 

України. Саме на це спрямована діяльність Державного навчального закладу 

«Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області» 

(далі Центр). Педагогічний колектив Центру намагається постійно оновлювати зміст, 

форми і методи освітнього процесу, за якими колектив закладу може реалізовувати 

свої здібності, нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. Таким чином, вся 

робота спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та на 

успішну організацію освітнього процесу з метою підготовки компетентного 

високопрофесійного робітника. 

Стратегічною метою моєї діяльності на посаді директора Центру в звітному 

періоді залишався пошук нових підходів і шляхів підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів, їх конкурентоздатність на регіональному та 

всеукраїнському ринку праці. 

Упродовж останніх п`яти років тривала робота по аналізу регіонального ринку 

праці, вивчались вимоги соціальних партнерів і роботодавців до випускників закладу, 

здійснювалась переорієнтація підготовки здобувачів освіти на професії, яких 

потребує економіка регіону. 

     
Результати роботи в даному напрямку впливали на формування щорічного 

регіонального замовлення. Завдяки такій цілеспрямованій роботі план регіонального 

замовлення в цьому році було виконано повністю. 

Одним із чинників, який впливає на підвищення якості підготовки робітничих 

кадрів є вдосконалення освітнього процесу. З цією метою мною активно 

використовувався потенціал педагогічних кадрів через можливості педагогічної ради, 

предметних комісій, підвищення рівня методичної роботи в цілому та інше. 

Використовувались різні інструменти для підвищення мотивації педагогічних 

працівників до пошуку більш різноманітних форм і методів організації освітнього 

процесу. Вони проводили уроки-диспути, бінарні і інтегровані, уроки з 
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використанням кейс технології та проблемного навчання, розроблялись електронні 

уроки, активно використовувалися електронні засоби навчання.  

Така діяльність сприяла позитивним результатам. 

У 2016/2017 навчальному році в обласних олімпіадах з предметів 

загальноосвітньої підготовки учні Центру отримали такі результати: 

Назва предмету Прізвище, ім`я 

учня 

П.І.Б. викладача Зайняте місце 

Фізика Михайловський 

Олександр 

Шевченко Л.І. 2 

Історія України Романенко Єгор Джафаров Р.З. 2 

Інформатика Воронова Євгенія Єфіменко О.Е. 3 

Хімія Воронова Євгенія Чубяк Н.В. 3 

Англійська мова Коупланд Артур Шевченко О.М. 4 

Участь у мовних конкурсах: 

Назва 

конкурсу 

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

П. Яцика 3  6 10 6 5 

Т. Шевченко 3 1 6 3 6 

У 2016/2017 навчальному році учень Центру Алатаєв Джамал посів 1 місце у 

Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка і 

отримав Президентську стипендію. 

Взагалі за останні п`ять років Центр приймав участь в обласних і 

Всеукраїнських конкурсах і отримав наступні результати: 

 у 2016/2017 навчальному році – 2 місце в огляді кабінетів серед ЗП(ПТ)О 

Харківської області (кабінет з предмета «Математика»). 

У конкурсах фахової майстерності серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

Харківської області здобувачі освіти Центру показали наступні результати: 
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2015/2016 навчальний рік з професії «Лицювальник-плиточник» - 1 місце; 

2016/2017 навчальний рік з професії «Флорист» - 1 місце; 

2017/2018 навчальний рік з професії «Муляр» - 1 місце, з професії «Столяр 

будівельний» - 2 місце, з професії «Електрозварник ручного зварювання» - 1 місце. 

У виставках-оглядах інформаційно-методичних матеріалів в рамках II 

(обласного) етапу конкурсів фахової майстерності серед учнів професійних 

(професійно-технічних) закладів освіти Харківської області: 

2015/2016 навчальний рік: з професії «Лицювальник – плиточник» з предмета 

«Технологія лицювальних та плиткових робіт» - 1 місце;  

2016/2017 навчальний рік: з професії «Маляр» з предмета «Технологія 

малярних робіт» - 1 місце, з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів» з професійно-практичної підготовки - 2 місце; 

2017/2018 навчальний рік: з професії «Муляр» методична розробка з предмета 

«Технологія кам`яних робіт» викладача Алатаєвої О.В. посіла 1 місце; 

2018/2019 навчальний рік: з професії «Штукатур» з професійно-практичної 

підготовки робота майстра виробничого навчання Бондаренка С.О. посіла 1 місце та 

з предмета «Технологія штукатурних робіт» - 2 місце (викладач Крючковська А.В.) 

На Всеукраїнському конкурсі у 2017 році «Панорама творчих уроків-2017», 

представлений електронний урок викладача Центру  Подоліча Ю.Я. посів 1 місце. 

У 2017/2018 навчальному році у Всеукраїнській олімпіаді викладачів «Knauf 

MGK 2018 Ukraine» за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» 

викладач Крючковська А.В. посіла 1 місце за методичну розробку та презентацію 

відкритого уроку з предмета «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій». 

У 2018/2019 навчальному році у Міжнародному конкурсі професійної 

майстерності «Knauf MGK 2019 Ukraine» за професією «Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій та опоряджувальник будівельний серед команд від навчально-

практичних центрів КНАУФ наша команда посіла 5 місце, а методична розробка 

викладача Крючковської А.В. з предмета «Технологія монтажу гіпсокартонних 

конструкцій» - 2 місце. 

У 2020 році Центр зайняв найвищу позицію за підсумками результатів ЗНО 

серед ЗП(ПТ)О міста Харкова. 

Особистий контроль за організацією навчально-виробничої та навчально-

виховної роботи дозволяло бути в курсі реального стану освітнього процесу, 

впливати на позитивні зміни в закладі, стимулювати  й вдосконалювати професійне 

зростання педагогічних працівників. 

В результаті такої діяльності підвищили кваліфікаційну категорію 14 

педагогічних працівників, присвоєно педагогічні звання – одному педагогічному 

працівнику, підвищено розряди – 10 особам. 

Підтвердили свої педагогічні звання, категорії і розряди за останні п’ять років 

19 осіб.  
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Міністерство освіти і науки України нагородило працівників Центру трьома 

Подяками,  однією Грамотою, однією Почесною грамотою. 

 Від Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

за останніх п`ять років педагогічні працівники отримали сім грамот. Почесною 

грамотою Харківської міської ради у 2019 році була нагороджена заступник 

директора з навчально-виховної роботи Колеснік І.О., у 2020 році – директор Центру. 

У 2017 році викладач Центру Подоліч Ю.Я., а у 2020 році старший майстер 

Молібог В.О. отримали нагрудний знак Міністерства освіти і науки України 

«Відмінник освіти». 

Сьогодні педагогічний колектив Центру - потужне, міцне, високопрофесійне 

об`єднання фахівців, здатне вирішувати будь-які завдання які постають перед 

закладом. 

Важливою умовою яка впливає на підвищення ефективності освітнього процесу 

і якості підготовки робітничих кадрів є матеріально-технічна база, що відповідає 

сучасним вимогам. З метою її вдосконалення продовжується пошук соціальних 

партнерів, інвесторів та додаткових джерел фінансування. Тривають раніше 

налагоджені партнерські зв’язки з відомими підприємствами міста – АТ «Трест 

Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», завод «Турбоатом», СКП "ХАРКІВЗЕЛЕНБУД" 

ХМР, виробниками будівельних матеріалів: німецькими компаніями «Knauf», 

«Caparol», вітчизняною компанією «Триора». 

У 2017 році завдяки успішним, тривалим переговорам був підписаний 

трьохсторонній договір з Фондом імені Ебергада Щьока (Баден-Баден, Німеччина), 

Харківською обласною державною адміністрацією та Регіональним центром.  

Метою цього договору є модернізація підготовки робітничих кадрів з професій 

«Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань», приведення їх підготовки до 

західноєвропейських стандартів з залученням до цього процесу німецьких фахівців.  

За підтримки і допомоги Фонду ім. Е.Щьока на базі старих майстерень створено 

найсучасніший навчально-практичний центр з підготовки робітничих кадрів з 

професій «Маляр, реставратор декоративно-художніх фарбувань», обладнаний 

комп`ютерною та мультимедійною технікою, забезпечений набором професійного 

інструменту, будівельними матеріалами компаній Caparol та Dinova. В ході реалізації 

цього проекту реконструйовано 1500 м2 майстерень. За 4 роки міцної співпраці Фонд 

ім. Е.Щьока вклав в підготовку робітничих кадрів  Харківського регіону 225 тис. євро, 

що складає на теперішній час понад 7 млн. грн., а саме: 

2017 рік – 15 тис. євро; 

2018 рік – 90 тис. євро; 

2019 рік – 60 тис євро; 

2020 рік – 60 тис євро. 
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З 2018 року до проекту створення навчально – практичного центру приєдналося 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) і додатково залучило зі 

своєї сторони 100 тис. євро.  

 

 

 

За час співпраці, у вигляді 

гуманітарної допомоги, надійшло 

будівельних інструментів та 

пристосувань на загальну суму 10 тис. 

євро.  

Для відпрацювання вмінь та 

навичок здобувачами освіти щорічно 

Фондом виділяється 10 тис. євро на придбання будівельних матеріалів. Взагалі на 

теперішній час вклад німецької сторони складає майже 10 млн. грн.  

Сьогодні в навчально-практичному Центрі навчається 81 здобувач освіти, 

проводяться тренінги з майстрами виробничого навчання, викладачами і студентами 

закладів освіти будівельного профілю міста різного рівня, технологами із Німеччини, 

фахівцями будівельних підприємств і компаній. На даний час триває співпраця з 

Фондом імені Е. Щьока. 

Також проводиться реконструкція навчально-практичного центру «Knauf» з 

підготовки робітничих кадрів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», 

яка передбачає створення умов забезпечення якісної професійної освіти для 

здобувачів освіти, в тому числі  з особливими освітніми потребами (з вадами слуху), 

з  метою підготовки конкурентоспроможного кваліфікованого робітника.  

Колективом Центру у співпраці зі спеціалістами і при фінансовій підтримці 

фірми «Knauf» розроблено електронний підручник «Монтаж гіпсокартонних 

конструкцій», завдяки інтерактивним мультимедійним компонентам якого стало 

можливим досягнення високих результатів навчання здобувачів освіти з особливими 

освітніми потребами.  
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За надання освітніх послуг навчально практичним центром «Knauf» було 

отримано: 

 2016 рік – 25955 грн.; 

2017 рік – 26399,08 грн.; 

2018 рік – 24159,51 грн.; 

2019 рік – 26109,33 грн.; 

2020 рік – 17261,48 грн. 

Кожного року компанією «Knauf» надається допомога у вигляді будівельних 

матеріалів, методичної та технічної літератури для проведення первинної 

професійної підготовки здобувачів освіти Регіонального центру, а також для слухачів 

короткотривалих курсів підвищення кваліфікації.  

 

 

 

 

В Центрі збільшено контингент здобувачів освіти з числа дітей з особливими 

освітніми потребами (вадами слуху) шляхом формування нових навчальних груп за 

інтегрованими спеціальностями «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. 

Штукатур», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Столяр будівельний», 

«Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Візажист». 

В планах на майбутнє реконструкція виробничих майстерень і лабораторій з 

професій «Перукар. Манікюрник. Візажист», «Квітникар. Озеленювач», «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів», а також лабораторії «Будівельні матеріали». 

Буде продовжено в подальшому ремонт і оснащення навчальних кабінетів 

сучасною комп’ютерною технікою. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА. 

 

Протягом 2016-2020 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 Центру 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.  

Виховна та позаурочна робота здійснюється згідно з перспективним планом 

роботи на рік, поточним на місяць, планів виховної роботи навчальних груп, гуртків, 

секцій, бібліотеки, соціального педагога, спортивно-масової роботи училища, роботи 

в гуртожитку, методичної комісії класних керівників, майстрів в/н та вихователів. 

На сайті Центру висвітлюються події 

виховного напрямку відзначення яких, стало 

традицією, а саме: 

• Свято Першого дзвоника  

• Дня працівників освіти  

• тематичні вечори присвячені Пам’яті жертв 

голодомору 

• зустрічі з ветеранами Збройних сил України 

• Новорічні та Березневі свята 

• Масляна тощо. 

 
Із позаурочних спортивно-масових заходів 

яскравими подіями стали:  

• День здоров’я;  

• Кубок директора з волейболу;  

• Змагання зі стрітболу. 
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Згідно з планом роботи методичної комісії проводяться та аналізуються 

відкриті виховні заходи. 

Найголовнішим досягненням закладу вважається прийняття педагогічним 

колективом принципу командної діяльності. Ефективність такої роботи 

підтверджується наступними результатами: 

- 2015 рік – Алатаєв Джамал переможець в номінації «Спортсмен року» 

обласного конкурсу «Учень року ПТНЗ – 2015» серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів Харківської області «Травневий зорепад»; 

- 2016 рік – музично-театральна постанова «Катерина» Грн-Прі обласного 

конкурсу-огляду художньої самодіяльності серед ПТНЗ Харківської області;  

- 2018 рік - проект «Харків - місто моєї 

мрії», був презентований на обласному 

фестивалі молодіжних ініціатив "Толока 

добрих ідей" серед учнів професійної освіти 

Харківської області і став лауреатом цього 

конкурсу; 
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- 2019 рік - Сухопалов Микола переможець в номінації «Спортсмен року» 

обласного фестивалю-огляду молодіжної творчості «Учень року ЗП(ПТ)О – 2019»  

серед учнів ЗП(ПТ)О у Харківській області. 

 
Центр є лідером серед ЗП(ПТ)О у Харківській області за кількістю проведених 

на базі закладу заходів обласного масштабу, що свідчить про велику довіру та 

визнання професійного рівня колективу. 

На протязі всього періоду була організована робота органів учнівського 

самоврядування. Систематично проводилися засідання лідерів, спільна робота зі 

штабом по профілактиці правопорушень.  

З 2012 року президенти учнівського самоврядування Регіонального центру 

очолюють Обласне учнівське саморядування здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Харківської 

області. На базі та силами Центру в жовтні проводяться щорічні учнівські 

конференції. 

 

 
 

У 2018 учнівською радою гуртожитку був започаткований волонтерський 

загін, якій взяв шефство над вихованцями Харківського обласного центру соціально-

психологічної реабілітації дітей. 4 рази на рік волонтери відвідують центр, привозять 

дітям подарунки, солодощі, проводять з ними час. 

Для реалізації здібностей учнів, розвитку їх творчості та  талантів у Центрі 

працювали  гуртки художньої самодіяльності та технічної творчості, а також 

спортивні секції. У цих гуртках було задіяно близько 70% здобувачів освіти.  
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За підсумками обласних оглядів художньої самодіяльності серед закладів 

ЗП(ПТ)О Харківської області колектив щорічно посідає призові місця,  відмічений в 

конкурсах технічної 

творчості. У Спартакіаді 

серед здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О Харківської області 

команди Регіонального 

центру з волейболу та 

футболу посідають перші 

місця, а з плавання, туризму, 

легкоатлетичного кросу та 

легкої атлетики − призові, що 

в загальному заліку виводить 

заклад І на ІІ командні місця. 

 

 

 

В профорієнтаційній роботі, 

окрім традиційних форм і методів 

роботи з випускниками шкіл, завдяки 

активній підтримці Департаменту 

освіти Харківської міської ради та 

Управління освіти адміністрації 

Московського району Регіональний 

центр щорічно проводить Дні відкрити 

дверей.   

Центр гостинно відкриває свої 

двері для понад 300 здобувачів освіти 

шкіл міста Харкова та області. 

Майбутні абітурієнти мають змогу 

отримати повну інформацію, стосовно 

навчального закладу, взяти участь у яскравих майстер-класах, які організовують 

педагогічні працівники та здобувачі освіти Центру. Щороку відсоток виконання 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів збільшується. 

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

учнів пільгового контингенту. Учні із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, особи з іх числа, діти-інваліди/інваліди I-III груп, особи з 

особливими освітніми потребами, діти із числа внутрішньо переміщених осіб, діти із 

сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» отримують гаряче харчування. Так, 

харчуванням охоплено понад 50 здобувачів освіти.  

Працевлаштування випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа за звітній період складає: 84% - 

працевлаштованих, з них 23% - продовжили навчання. 
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Центр має цільовий гуртожиток з проектною потужністю 340 місць. Виховна 

робота в гуртожитку - це продовження загального навчально-виховного процесу, 

направлена на розвиток індивідуальності, на формування життєвої позиції та 

виховання в учнів поваги один до одного, відповідальності за свої вчинки.  

Щороку до 200 здобувачів освіти проживають у комфортабельних умовах. 

Кімнати та побутові приміщення знаходяться у належному, придатному для 

використання стані. Кімнати забезпечені необхідними меблями: ліжками, столами, 

стільцями, шафами, тумбами, оновлюється м’який інвентар.  

В 2016 році після капітального ремонту, був відкритий 6 поверх для дівчат, із 

залученням до ремонтних робіт груп  будівельного профілю.  

В 2020 році планується закінчення капітального ремонту 9 поверху для 

хлопців.  

Робота в гуртожитку проводилася відповідно до місячного та щоденного 

планів вихователів, враховуючи основні напрямки виховної роботи, з використанням 

найрізноманітніших методів та форм. 
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ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. 

 

Ефективне використання бюджетних коштів та пошук додаткових джерел 

надходження сприяло продовженню роботи із створення сприятливих умов 

організації освітнього процесу, безпечних і комфортних умов роботи колективу та 

житлових умов для проживання здобувачів освіти в гуртожитку. 

 При виконанні ремонтно-будівельних робіт застосовувалися енерго- і 

теплозберігаючі технології, сучасні матеріали і технології. 

В період з 2016 по 2020 роки було відремонтовано 12 навчальних аудиторій, дві 

навчальні майстерні, спортивна зала, актова зала, дах навчального корпусу і 

гуртожитку, тощо. 

  
Навчальні кабінети Навчальні майстерні 

 

 

 
Просторі коридори і холи Конференц-зала 

 

Загальна сума коштів витрачена на ремонтні роботи в спортивній залі склала 

69102,3 грн., 147400,24 грн. витрачено на ремонтні роботи в гуртожитку (виконували 

роботи здобувачі освіти груп будівельного напрямку під час виробничої практики). 
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Відремонтовані сходи в навчальний корпус і гуртожиток, сума коштів на 

виконані роботи складає 210242 грн.  

Протягом звітного періоду були проведені роботи по заміні віконних блоків на 

сучасні теплозберігаючі в спортивній залі, на другому поверсі навчального корпусу і 

на міжповерхових переходах в гуртожитку на суму 156939 грн. 

  
Фасад навчального корпусу Кімнати в гуртожитку 

  
Актова зала Спортивна зала 

 

Виконане часткове утеплення стін в гуртожитку на суму 318947 грн. 

Навчальний заклад за звітний період отримав кошти від виробничої практики, 

здачі приміщень в оренду, від грантів і добровільних пожертв 4847,5 тис.грн. 

Протягом звітного періоду придбано будівельних матеріалів і сучасного 

інструменту для забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти на суму 1493 

тис.грн. 

В подальшому планується утеплення стін і майстерень навчального корпусу, 

заміна віконних блоків в майстернях мулярів і монтажників гіпсокартонних 

конструкцій та на 8,9 поверхах гуртожитку. 
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Завершуючи звіт хочу підкреслити: гарний керівник досягає високих 

результатів разом з колективом, якщо і є невдачі, то ми працюємо разом над 

помилками і йдемо дали до мети. Тому вважаю, що головним надбанням своєї 

діяльності за останні роки є колектив Центру який здатний на нові звершення і 

досягнення. 

 

В майбутній діяльності хочу направити зусилля колективу Центру на 

вирішення наступних завдань: 

1. Пошук та реалізація новітніх інноваційних підходів в підготовці 

висококваліфікованих молодих робітників, з метою підвищення їх 

конкурентоспроможності на ринку праці, а закладу - на ринку освітніх послуг. 

2. Подальше покращення матеріально-технічної бази Центру, створення 

більш комфортних умов праці, навчання та проживання. 

3. Всіляке сприяння підвищенню професійного росту і майстерності 

педагогічних працівників. 

4. Збереження і примноження позитивного морально-психологічного 

клімату в колективі, розвиток духу творчості, взаєморозуміння і взаємодопомоги. 

 

 


