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Аналіз освітнього процесу за 2020-2021 навчальний рік 
 

У 2020-2021навчальному році Криворізький центр професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу забезпечував якісну реалізацію 

основних завдань державної політики в галузі освіти. Робота закладу здійснювалась 

згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і 

положень Національної доктрини розвитку освіти, закону України від 05.09.2017 № 

2145-VІІІ «Про освіту», «Про загальну середню освіту», закону України від 10.02.1998 

№ 103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (із змінами та 

доповненнями), «Концепція реалізації державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року» (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 

червня 2019 р. № 419-р., «Концепція підготовки фахівців з дуальної формі отримання 

освіти», затверджена розпорядженням КМУ від 19 вересня 2018 № 660-р; Указа 

Президента України №130/2021 від 30.03.21 року «Про пріоритетні заходи щодо 

розвитку професійної (професійно-технічної) освіти»; закону України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» від 03.09.2015 № 675-VIII (із 

змінами та доповненнями). 
 

Перелік спеціальностей, професій за якими велася підготовка 
у 2020-2021 навчальному році. 

Назва ЗП(ПТ)О Вид економічної діяльності Назва професії 

ДПТНЗ 
«КЦПОРКТРС» 

громадське харчування 

5122 Кухар, 7412 Кондитер 

5122 Кухар, 5123 Офіціант 

5122 Кухар, 5129 Майстер 

ресторанного обслуговування 

5123 Офіціант, 5123 Бармен 

торговельно-комерційна 
діяльність 

5220 Продавець продовольчих 

товарів, 4211 контролер-касир    

4211 Контролер-касир,   4222 

Адміністратор 

4211 Контролер-касир 

 
Центр здійснює свою діяльність на підставі чинної ліцензій, та свідоцтва про 

атестацію. Всі професії за якими ведеться підготовка мають ліцензію. Проліцензували 

4 монопрофесії: Адміністратор в 2019 році, Кухар в 2020 році, Кондитер, Пекар в 2021 

році, на завершальному етапі монопрофесія Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних. 

Термін навчання за даними професіями складає: 

- На базі повної середньої освіти-1; 1,5 та 2 роки 

- На базі базової загальної середньої освіти - 3; 3,3 та 3,5 роки  
 
Контингент станом на 01 січня  2021 років. 

Назва ЗП(ПТ)О 
Потужність закладу, 

осіб 
Контингент станом на 01 січня 2021 рік, 

осіб 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 700 448 

Виконання обсягів прийому у 2020-2021н.р. (осіб, % до плану) в розрізі 
регіонального та державного замовлення. 



 

 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 

Регіональне та/або 
державне замовлення 

Прийом 2020 рік 

осіб % до плану 

Регіональне 235 100 
Державне   

 
Втрата контингенту у 2020-2021н.р. (осіб, % до загальної кількості контингенту). 

Назва ЗП(ПТ)О Втрата контингенту осіб 
% до загальної кількості 

контингенту 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 12 2,7 

 
Працевлаштування випускників у 2020-2021 н.р та закріплення на першому 

робочому місці станом на 01.08.2021 випущено 99 здобувачів освіти, з них: 
працевлаштовано - 96 осіб, що складає 97%. 

 

Регіональне замовлення на 2020-2021 навчальний рік було встановлено в 

кількості 235 осіб та виконано на 100%. 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти було відкрито 17 навчальних 

груп (контингент 448 осіб).  

Якість знань по КЦПОРКТРС склала 39,1% . В порівнянні з минулим роком 

якість знань (36,1%) збільшилася на 3%. Збільшилася кількість здобувачів освіти з 

достатнім рівнем на 3,5%, а з високим рівнем знань знизилась на 0,5%.  

Одним із основних показників доступу до якісної освіти в інформаційному 

середовищі є наявність кабінету інформатики та кабінету інформаційних технологій, 

який оснащений сучасним навчальним комп’ютерним комплексом (15+1) 

підключеним до мережі Internet. 
 
 Надходження до спеціального фонду у 2021 році (8 місяців) 

Надходження до спеціального фонду у 2021 році складають  грн., з них: 

- послуги бюджетних установ – 255140,32 грн.; 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 91695,02 грн. 
№ 

п/п 

Надходження за видом показників План, грн. Факт, грн. Перевиконання 

грн. +/- 

I Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством в т.ч,: 

293446,00 255140,32 -38305,68 

1. Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

(- кошти на продукти харчування учнів з 

числа загального контингенту; 

213446,00 37254,00 -176192,00 

2. Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності (- виробнича 

діяльність в лабораторії: - кошти 50% заробітної 

плати учнів за проходження практики на 

виробництві) 

80000,00 216716,32 +136716,32 

3. Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) (- кошти за макулатуру на оснащення 

матеріально-технічної бази закладу) 

0 1170,00 +1170,00 



 

 

II. Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ в т.ч.: 
0 91695,12 +91695,12 

1. Благодійні внески, та дарунки 

(- матеріали, інвентар та обладнання на 

оснащення матеріально-технічної бази 

закладу) 

0 79666,02 +79666,02 

2. кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, (дезінфікуючи засоби, 

одноразові медичні маски для проведення ЗНО в 

освітньому закладі) 

0 12029,00 +12029,00 

 Разом: 293446,00 346835,34 +53389,34 

 
Оновлення матеріально-технічної бази, зокрема навчально-практичної, із 

визначенням фінансування (загальний фонд, спеціальний фонд, залучення соціальних 
партнерів, гранти). 

 Оновлення матеріально-технічної бази, зокрема навчально-практичної, із 

визначенням фінансування складає: 

За рахунок коштів загального фонду (надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством) придбано для 

оснащення матеріально-технічної бази закладу, загальну суму складає 15500,00 грн., а 

саме: 

- Меблі для гуртожитку (ліжка в комплекті з ортопедичними матрацами, 

приліжкові тумбочки)  15500,00                                                                          

За рахунок коштів спеціального фонду (в тому числі інші джерела власних 

надходжень бюджетних установ - благодійні внески, дарунки) надійшло для оснащення 

матеріально-технічної бази закладу, загальну суму складає 108698,00 грн., а саме: 

 

1. Технічні та гідравлічні випробування трубопроводів опалення    

           15000,00 

2. Столовий посуд (каструлі, пательні, тарілки)     2504,40 

3. Меблі (стіл виробничий, шафи кухонні)      15923,60 

4. Медичні маски, дезінфікуючі засоби, безконтактні термометри, захисні щитки

           12029,00                              

5. Комп’ютерні комплекти (від банку б/в)      3000,00 

6. Футболки з емблемою закладу       3000,00 

7. Селфі палка          476,00 

8. Електродуховка професійна        5180,00 

9. Морозильна камера         8300,00 

10. Змішувач           929,00 

11. Кавоварка на піску         1800,00 

12. Плита індукційна         555,00 

13. Кухонна машина          25001,00 

14. Телевізор для демонстрації професійних відео, майстер класів  10000,00 

15. Холодильник в медичний пункт для зберігання медикаментів  5000,00  
 
 



 

 

Якісна освіта - це насамперед, високопрофесійні педагогічні кадри. 

Педагогічний потенціал Центру становить: 20 викладачів, 24 майстрів виробничого 

навчання. 

Епоха інноваційного суспільного розвитку потребує постійного удосконалення 

фахової майстерності працюючих педагогів, професійну майстерність підвищили: 

За результатами вивчених атестаційних матеріалів у 2020-2021 навчальному році 

пройшли атестацію педагогічні працівники: 

- На підставі рішення атестаційної комісії Криворізького центру професійної 

освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу (протокол № 5, від 25 

березня 2021 року):  

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої 

категорії» - 1 особа; 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої 

категорії» - 1 особа; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст» - 1 особа; 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» - 1 особа; 

встановлення 13 тарифного розряду – 1 особа; 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії «бібліотекар І 

категорії» та встановлення 10 тарифного розряду – 1 особа 

- За результати рішення атестаційної комісії ІІІ рівня департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (протокол засідання 

атестаційної комісії ОДА № 2 від 21.04.2021), атестовані: 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» - 1 

особа;  

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1особа. 

 

Впродовж року проведено певну  роботу по вдосконаленню освітнього процесу, 

профілактики правопорушень. На постійному контролі попередження академічної 

заборгованості здобувачів освіти, використання сучасних технологій. Приділялась 

велика увага на педагогічних радах і проблемам виховної роботи, а саме: аналізу 

новоприйнятого контингенту; попередженню правопорушень та злочинів; діяльності 

учнівського самоврядування; соціальному захисту здобувачів освіти; житловим 

умовам та виховній  роботі в гуртожитку; організації літнього відпочинку здобувачів 

освіти. 

В полі зору педагогічного форуму були підсумки результатів директорських 

контрольних робіт за півріччя, за рік. 

Проводилась робота з питань атестації здобувачів освіти з загальноосвітніх 

дисциплін та дисциплін професійно-теоретичної підготовки. 

Протягом року викладачі загальноосвітньої та професійно-теоретичної 

підготовки працювали над удосконаленням комплексно-методичного забезпечення 

предметів згідно Державних стандартів, робота з цього питання продовжуватиметься. 

В роботі методичних комісій нашого Центру переважають активні методи 

роботи, нетрадиційні підходи: уроки в умовах виробництва, диспути, круглі столи, 

семінари-практикуми, конференції, уроки з використанням інтерактивних та 

інформаційних технологій. 



 

 

Для всіх педагогічних працівників були проведені консультації з планування, 

ведення документації, впровадження інноваційних технологій. 

З метою допомоги молодим педагогам в центрі була організована робота Школи 

молодого педагога, проведені співбесіди з молодими педагогами, організовано 

взаємовідвідування уроків молодих педагогів і їх наставників. 

Домінуючою формою методичної роботи у нашому центрі є методичні 

об’єднання педагогічних працівників, які сприяють вдосконаленню методичного 

забезпечення виконання освітніх програм, зростанню професійної майстерності 

педагогів. В Центрі працює 5 предметних методичних комісій (голови МК: Генслєр 

Г.Є., Глебенко В.В., Орел О.Б., Безверха Н.Г.) і методична комісія класних керівників 

(голова Студнікова Т.В.).  

Враховуючи всі аспекти створення нової системи методичної роботи на основі 

блочно-модульної моделі, а саме науково-методичний супровід професійного 

розвитку педагогічних кадрів; науково-методичний супровід освітніх практик та 

інновацій, всі цілі методичної роботи мають бути зорієнтовані і спрямовані на 

досягнення більш високого рівня якості освіти; створення власної індивідуальної 

траєкторії професійного зростання на основі стратегічних завдань підвищення якості 

освітніх послуг закладу освіти - була розроблена блочно-модульна модель науково-

методичного супроводу. 

Проводилась індивідуальна робота з педагогічними працівниками з метою 

підвищення профмайстерності: консультації щодо проведення відкритих уроків 

теоретичного і виробничого навчання, впровадження інтерактивних методів роботи, 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Відповідно до абзацу першого п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 р. № 800 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних та   науково-педагогічних працівників» викладачі та майстри 

виробничого навчання здійснюють безпосередній професійний розвиток шляхом 

неформальної освіти, що сприяє безперервному професійному розвитку, підвищенню 

кваліфікації, набуттю нових і вдосконаленню раніше набутих компетентностей на 

основі здобутої освіти й практичного досвіду. Викладачі проходили підвищення 

кваліфікації в дистанційній формі (Додаток: Таблиця самоосвіти педагогів) 

 

 

 

 

 

 

 

МОНІТОРИНГ  

індивідуальної діяльності педагогів під час проведення освітнього процесу  

у формі змішаного навчання 
 

№ Методична  

комісія 

Онлайн – сервіси  на 

яких  працює педагог 

Форми 

комунікації зі 

здобувачами освіти 

Програми для 

перевірки знань 

1 Гуманітарних 

дисциплін  

Google Classroom, Viber, 

Zoom 

ZOOM конференції 

Ел. пошта, Viber, 

 

Портал «На урок»  

Google Forms , розробка 

власних тестових завдань 



 

 

2 Природничо-

математичних 

дисциплін 

Google Classroom      

Seterra, YouTube 

Google Диск 

Електронна пошта, Viber 

ZOOM конференції 

 

Портал «На урок»,  

«Всеосвіта» 

Google Class, Seterra 

Google Forms розробка 

власних тестових 

завдань, 

Інтерактивні вправи на 

Learningapps, 

Classtime, 

Майстер тест 

3 Кулінарно-

кондитерських 

дисциплін 

Classroom, 

Google Диск 

MOODLE 

 

Електронна  пошта, Viber 

ZOOM конференції 

 

 

Онлайн - тести 

«На урок», 

розробка власних 

тестових завдань 

Classroom, Google Forms 

розробка власних 

тестових завдань 

4 Торгівельних 

дисциплін  

Glassroom, Google Диск 

 

ZOOM конференції 

Платформа Classroom, 

електронна пошта, Viber. 

 

Google Forms розробка 

власних тестових 

завдань,  Classroom 

розробка власних 

тестових завдань; картки 

контролю знань, тестові 

завдання особистого 

створення (Word); 

навчальна платформа 

«На урок». 

 

Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади  

серед здобувачів освіти: 

- з історії України   КДК-9-129 Лєнковська Л.  - 1 місце 

- з англійської мови  КО-9-5 Харченко А.  - 2 місце 

- з української мови та літ-ри ПДК-9-63 Стеценко К.  - 3 місце  

 

Крім олімпіад здобувачі освіти взяли участь: 

- участь в Обласному інформаційно-технологічному проєкті «Candy Battle»; 

- в п’ятому міському конкурсі в науково-пошукових робіт «STEM  – підхід до 

прогресивних технологій», було презентовано проект «Виготовлення десерту 

КРОКЕМБУШ з використанням інноваційних технологій» отримали  ІІ місце в 

номінації «Технологічне проєктування»; 

- участь в обласному конкурсі науково-пошукових  робіт «STEM– освіта на 

Дніпрі», отримали ІІ місце в номінації «Кращий виріб»; 

- Всеукраїнська олімпіада з інформаційних технологій –VI місце; 

- VII Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На Урок» з інформатики: Диплом II 

ступеня; 

- Міські змагання з баскетболу серед дівчат (І місце); 

- Змагання з баскетболу  на кубок  ім. В. Гурова; 

- обласні  змагання у м. Дніпрі з баскетболу серед дівчат; 

- Всеукраїнський конкурс молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія та 

середовище»; 

- Конкурс «Європа – це я!» І місце – Соколовська К., Стоян Р., ІІ місце – Удовік 

П., Пухальська Д., Сорока І., Труханов Б., Половой Н. 

https://naurok.com.ua/student/award?id=6756764
https://naurok.com.ua/student/award?id=6756764


 

 

-  

ЗАСІДАННЯ МІСЬКИХ СЕКЦІЙ НА БАЗІ ЦЕНТРУ 

04.12.2020 в КЦПОРКТРС в рамках Школи впровадження нових виробничих 

технологій відбулося засідання за темою: «Формування професійної компетентності 

кваліфікованих робітників сфери харчування» на якому були присутні представники 

освітніх закладів МЦППВ, КНВЦ, КПГТЛ, ІПЛ, КЦПОММ. В ході засідання 

обговорювались такі питання:  

- Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників сфери 

харчування за вимогами ЗП(ПТ)О з професій. (Грищук Т.С. методист НМЦ ПТО); 

- Пілотний проект навчання кухарів (Меморандум ТОВ Клопотенко та МОН 

України) (Орел О.Б. голова МК Кулінарно-кондитерського циклу); 

- Поширення культури здорового харчування серед молоді: сучасні підходи.      

(Письмоченко С.М. з досвіду роботи викладача спецдисциплін). 

Практична частина засідання складалась з Майстер-класа тема: «Виготовлення 

десерту Крокембуш з використанням інноваційних технологій», який проводили 

викладач спецдисциплін Лазарева О.В., майстер в/н Сисоєва О.В. В процесі 

виготовлення Крокембуш використовувалася найсучасніша Кухонна машина Kenwood 

CookingChef – найдосконаліша інноваційна модель в історії Kenwood. Учасники 

Школи впровадження нових виробничих технологій мали змогу відпрацювати 

отриманні навички при виготовленні французького десерту Крокембуш.  

 

 

Участь в МАН 

У 2020-2021 н. р. взяли участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН п’ять здобувачів освіти:  
 

 

№ 

з/п 

Слухач Малої академії наук 

учнівської молоді 

Відділення, секція Відповідальний 

1.  Івасенко Тетяна Борисівна Літературознавство, фольклористика 

та мистецтвознавство, українська 

література 

Носачова  

Тетяна Станіславівна 

2.  Невдахін Максим Миколайович Літературознавство, фольклористика 

та мистецтвознавство, українська 

література 

Носачова  

Тетяна Станіславівна 

3.  Дочия Діана Миколаївна Літературознавство, фольклористика 

та мистецтвознавство, українська 

література 

Амєліна Світлана 

Олександрівна 

4.  Кондур Зіта Борисівна Мовознавство, українська мова Бихно Оксана 

Володимирівна 

5.  Петровська Вікторія Вікторівна Математика,  

прикладна математика 

Гульман Олександр 

Володимирович 

 

Захистили роботу у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт та отримали дипломи учасників 

1. Івасенко Тетяна Борисівна  

2. Невдахін Максим Миколайович 

3. Петровська Вікторія Вікторівна 

 



 

 

З метою формування в здобувачів освіти навичок планування кар’єри, активного 

пошуку роботи та самозайнятості, створення банку даних підприємств, установ і 

організацій для проходження здобувачами освіти виробничої практики і 

працевлаштування, розвинення  навичок, необхідних для побудови успішної кар'єри, 

складання власного бізнес-плану в освітньому закладі продовжено роботу Центру 

професійної кар’єри. 

 

Для підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого 

навчання у 2020-2021 навчальному році згідно плану були проведені відкриті уроки, 

предметні тижні, майстер-класи. 

В центрі створені відповідні умови для творчого та професійного зростання  

педагогічних працівників. Результатом є досягнення педагогів: 

учасники творчих груп  з розробки пакетів вхідного контролю: 

- Продавець продовольчих товарів - Новіченко Віра Ігорівна, викладач 

- Контролер – касир -  Безверха Надія Григорівна, викладач 

учасники творчих груп з розробки новітніх освітніх програм:  

- Бармен - Адаменко Катерина Олександрівна, майстер в/н, Зазуля Ксенія 

Олександрівна, майстер в/н 
 

Відповідно до листа Інституту професійно-технічної освіти НАПН України від 

19.11.2020 №02-15/349 на Всеукраїнській електронній платформі «Педагог-інноватор» 

для представлення прогресивного педагогічного досвіду в системі професійної та 

фахової передвищої освіти були розміщені матеріали педагогів: 
 

№ П.І.Б. педагога  Назва роботи 

1 Амеліна С.О. – викладач іноземної 

мови 

Використання прийому «Сторітеллінг» у процесі 

викладання англійської мови (методичні 

рекомендації) 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rekomendatsii/24652-vykorystannia-pryiomu-storitellinh-

u-protsesi-vykladannia-anhliiskoi-movy 

2 Безверха Н.Г. – майстер виробничого 

навчання 

Методична розробка уроку виробничого навчання з 

теми «Порядок роботи на електронних контрольно-

касових апаратах різних типів» 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-

kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv 

3 Гапоненко О.М. – викладач біології 

та хімії 

Педагогічний  проєкт  «Екологічна  грамотність 

споживача» 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rozrobky/24654-pedahohichnyi-proiekt-ekolohichna-

hramotnist-spozhyvacha 

4 Генслєр Г.Є. – викладач історії  Методика використання відео на уроках історії 

(методичні рекомендації) 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rekomendatsii/24655-metodyka-vykorystannia-video-na-

urokakh-istorii 

5 Новіченко В.І. – викладач 

професійно-теоретичної підготовки 

Методична розробка уроку з предмету «Організація та 

технологія торговельних процесів» тема: «Матеріали 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24652-vykorystannia-pryiomu-storitellinh-u-protsesi-vykladannia-anhliiskoi-movy
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24652-vykorystannia-pryiomu-storitellinh-u-protsesi-vykladannia-anhliiskoi-movy
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24652-vykorystannia-pryiomu-storitellinh-u-protsesi-vykladannia-anhliiskoi-movy
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24654-pedahohichnyi-proiekt-ekolohichna-hramotnist-spozhyvacha
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24654-pedahohichnyi-proiekt-ekolohichna-hramotnist-spozhyvacha
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24654-pedahohichnyi-proiekt-ekolohichna-hramotnist-spozhyvacha
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24655-metodyka-vykorystannia-video-na-urokakh-istorii
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24655-metodyka-vykorystannia-video-na-urokakh-istorii
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rekomendatsii/24655-metodyka-vykorystannia-video-na-urokakh-istorii


 

 

для пакування товарів. Маркування пакувального 

матеріалу» 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-

kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv 

6 Орел О.Б. – викладач професійно-

теоретичної підготовки 

Методична розробка  

паспорту проекту «STEM-підхід до застосування   

методів розпису пряників 

 за 3D - технологією» 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-

rozrobky/24656-stem-pidkhid-do-zastosuvannia-metodiv-

rozpysu-prianykiv-za-3d-tekhnolohiieiu 

 

 

Участь педагогічних працівників 

в конференціях, семінарах у 2020-2021 н.р. 

Назва вебінару, конференції, семінару Місце та дата 

проведення 

П.І.П. педагога 

Всеукраїнському вебінарі «Вернісаж досвіду 

викладання предметів загальної середньої освіти з 

професійним спрямуванням» 

Використання MS Exсel під час вирішення завдань за 

професіями кулінарного напрямку 

НМЦ ПТО у 

Кіровоградській області 

23.09.2020  

Студнікова Т.В. 

Міжобласний вебінар НМЦ ПТО Дніпропетровської 

та Вінницької області за темою: «Впровадження 

сучасних освітніх технологій в освітній процес при 

підготовці кваліфікованих робітників сфери 

обслуговування (обмін досвідом)» 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області 

ГапоненкоО.М. 

Студнікова Т.В. 

Орел О.Б. 

Впровадження нових форм роботи з керівниками 

методичних комісій в умовах дистанційної форми 

навчання здобувачів освіти (з досвіду роботи 

методиста) 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 18.02.2021 

Тюменцева О.Г. 

Сучасні педагогічні та виробничі технології в 

підготовці  з професій торговельно-комерційної 

діяльності 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 17.09.2020 

Новіченко В.І. 

Ключові та професійні компетенції в змісті освітніх 

програм професій торговельного профілю 

ДПТНЗ «КПЛ», 

26.03.2021 

Безверха Н.Г. 

Сучасні інформаційні технології для комп’ютерної 

підтримки організації освітнього процесу в ЗП(ПТ)О 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 27.04.2021 

Студнікова Т.В. 

Сучасні освітні тенденції, технології та інструменти 

по формуванню ключових компетентностей на 

уроках суспільних дисциплін 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області,60.10.2020 

Генслєр Г.Є. 

Формування мовленнєвої компетенції учнів засобами 

інфомаційно-комунікаційних технологій на уроках 

англійської мови 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 14.04.2021 

Амеліна С.О. 

Підвищення рівня професійної компетентності 

педагога як умова формування ключових 

компетентностей та всебічного розвитку учнів 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 05.11.2020 

Носачова Т.С. 

Інтеграція сучасних педагогічних технологій 

інтерактивного проєктного навчання на основі 

постійного розвитку критичного мислення   

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 15.04.2021 

Носачова Т.С. 

https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24653-poriadok-roboty-na-elektronnykh-kontrolno-kasovykh-aparatakh-riznykh-typiv
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24656-stem-pidkhid-do-zastosuvannia-metodiv-rozpysu-prianykiv-za-3d-tekhnolohiieiu
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24656-stem-pidkhid-do-zastosuvannia-metodiv-rozpysu-prianykiv-za-3d-tekhnolohiieiu
https://innovation.ivet.edu.ua/index.php/2020/metodychni-rozrobky/24656-stem-pidkhid-do-zastosuvannia-metodiv-rozpysu-prianykiv-za-3d-tekhnolohiieiu


 

 

Актуальні напрямки психологічної служби ЗП(ПТ)О 

в умовах карантину 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 20.10.2020 

Маленко В.В. 

Сучасні інноваційні форми виховної роботи в 

бібліотеках ЗП(ПТ)О 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 25.03.2021 

Немерович В.О. 

Гуртожиток – молодіжне середовище самоуправління НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 11.02.2021 

Чупла Л.С. 

Навички 21-го століття – запорука успіху НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 17.02.2021 

Падеріна Т.М.,  

Студнікова Т.В., 

Маленко В.В. 

 

В Центрі продовжує роботу лабораторія комп’ютерних технологій, діяльність, 

яка спрямована на підтримку та вдосконалення інформаційного забезпечення 

навчання. У роботі лабораторії комп’ютерних технологій приймають участь 

педагогічні працівники центру. Продовжується робота по оновленню електронного 

навчально-методичного комплексу з усіх професій згідно вимог нових стандартів, 

освітніх програм. 

На виконання доручення Міністерства освіти і науки України, в рамках 

реалізації програми Євроскіллс, з метою підвищення цифрової компетентності, 

Міністерством освіти і науки України освітній заклад розпочав роботу по розгортанню 

запровадження інструментарію Майкрософт Офіс 365 в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти України. 

Підготовлені матеріали на навчально-методичну раду НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області: навчальний посібник з предмету «Малювання та ліплення» 

для здобувачів освіти за професією «Кондитер» 3 розряду (Орел О.Б.), навчальний 

посібник «Атлас персоналій з історії України» (Генслєр Г.Є.) 
 

Участь у XІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти-2020» - заклад 

нагороджений Золотою медаллю в номінації «Компетентнісний підхід - основа якості 

змісту освіти» назва роботи «Формування екологічної культури майбутнього 

конкурентоздатного фахівця професійної освіти» (автор Гапоненко О.М.) 

 

Міжнародна співпраця 
Впроваджуємо в освітній процес новітніх виробничих технологій. Це 

впровадження для нас стало результативним. Участь у Міжнародному конкурсі 

«Затишний будинок» який був проведений Міжнародним інноваційним центром 

«Perspektiva plus» (Чехія): 

- страва  «Рибна закуска на рисовій чипсі «Насолода для гурмана» з елементами 

молекулярної кухні» була визнана кращою в номінації «Кулінарія (кращий кулінарний 

виріб)» -  І місце; 

- страва «Молекулярний борщ «Український оригінальний» в номінації «Краще 

блюдо» - ІІ місце. 

 

Впровадження в освітній процес STEM-освіти вже третій рік. В 2021 році маємо 

результати, учасники педагогічної лабораторії «STEM-освіта в дії» «Виготовлення 

десерту Крокембуш з використанням інноваційних технологій» посіли почесне ІІ 

місце, напрям «Громадське харчування», керівник проєкту Орел О.Б. 



 

 

І місце у Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергозбереження 

«ЕНЕРГІЯ І СЕРЕДОВИЩЕ», Номінація «Педагогічні роботи»: Номінація 5-А Урок 

«Прості рішення проти зміни клімату»: Номінація «Позашкільна робота» з роботою: 

урок «Оцінка вразливості міста до кліматичної зміни», викладач Новиченко В.І. 
 

Виховна робота центру у 2020-2021 н.р. базувалася на таких пріоритетних 

напрямках: громадянський, морально-правовий, національної свідомості, екологічний, 

художньо-естетичний, патріотичний, здоровий спосіб життя та фізичне і трудове 

навчання. 

Основними документами, якими керувався центр в виховній роботі, були: 

Національна програма «Діти України», Національна доктрина розвитку освіти, 

Концепція громадського виховання, Програма профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, 

Національна програма оздоровлення дітей, програма «Обдарована молодь», Закони 

України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», комплексна програма 

«Фізичне виховання - здоров’я нації». 

Приділяється належна увага організації позаурочної діяльності здобувачів освіти, 

змістовного дозвілля, розвитку їх    творчих здібностей. Розклад № 2 регламентує всю 

позаурочну діяльність, включаючи роботу предметних гуртків, спортивних секцій. 

Виховні заходи, передбачені планами, актуальні, різноманітні за змістом, формою і 

методами їх проведення. 

Для організації змістовного відпочинку та забезпечення зайнятості здобувачів 

освіти у позаурочний час у центрі працюють:  

- 9 предметних гуртків; 

- 2 гуртки художньої самодіяльності; 

- 11 гуртків технічної творчості; 

- 3 спортивні секції.  

Всього 25 гуртків. 

 Гуртківці приймають активну участь в районних, міських, обласних олімпіадах і 

конкурсах, за результатами яких є переможцями в багатьох номінаціях.  

          Щовівторка в центрі проводяться  виховні години, на них розглядаються  

питання дотримання правил поведінки, виховання поваги до оточуючих, збереження 

честі й гідності людини, з запрошенням представників районного відділу поліції, 

служби в справах сім'ї і молоді тощо. З метою профілактики та запобігання 

травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод, привернення уваги здобувачів 

освіти, їх батьків та працівників закладу освіти до правил поведінки на дорогах в 

КЦПОРКТРС двічі на рік проходить  Тиждень безпеки дорожнього руху,  на який 

запрошуються  представники  патрульної поліції  міста Кривий Ріг. Організовуються  

зустрічі  з фахівцями ВЗЗ та ПНС у місті Кривий Ріг ЦЗД ГУ ДСНС у 

Дніпропетровській області, які ознайомлюють здобувачів освіти з порядком дій в 

умовах надзвичайних ситуацій (терористичних актів, диверсій, мінування, поводження 

з вибухонебезпечними предметами). В КЦПОРКТРС була проведена зустріч з 

представниками МУ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області та здобувачами 

освіти з метою посилення інформації та навчання правилам безпечної життєдіяльності, 

пожежної безпеки. 

   Практичним психологом систематично проводяться тренінги в рамках щорічної 

Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»,  Всеукраїнського Тижня права,  

Всесвітнього Дня захисту прав людини,  річниці  з дня підписання Конвенції з прав 



 

 

людини, Дня спільних дій в інтересах дітей. з профілактики та попередження 

ВІЛ/СНІДу тощо. 

 Педколектив спрямовує свою діяльність також на створення умов безпечного 

перебування здобувачів освіти в центрі, охорону здоров’я, профілактику дитячого 

травматизму і захворювань. Систематично проводились бесіди і виховні години 

відповідно до місячних планів роботи. 

       Задля забезпечення превентивного виховання, з метою профілактики шкідливих 

звичок (тютюнокуріння, наркоманії, токсикоманії, профілактики СНІДу) в 

навчальному закладі здійснювала роботу рада профілактики та наркопост. Кожної 

останньої п’ятниці місяця проводились засідання ради профілактики, де розглядались 

питання правопорушень, питання відвідування здобувачами освіти  навчальних занять, 

виконання ними обов’язків, дотримання дисципліни. Навчальний заклад співпрацював 

з відділом сім’ї та молоді, кримінальною поліцією, службами у справах дітей районів 

міста.  

        Проводилась системна робота по профілактиці бездоглядності та правопорушень 

серед здобувачів освіти. Здобувачі освіти, які схильні до правопорушень, перебували 

на внутрішньому обліку в центрі. З ними, окрім виховної роботи, проводилась 

систематична  індивідуальна робота. 

       Задля недопущення скоєння злочинів в центрі проводились заходи, які сприяли 

всебічному розвитку особистості та недопущенню правопорушень. 

       Достатня увага приділяється питанню організації учнівського самоврядування, 

робота якого спрямована на захист прав і свобод здобувачів освіти. Протягом року 

лідери учнівського самоврядування за підтримки практичного психолога розпочали 

роботу над новим проєктом «Молодіжна служба довіри». Метою даного проєкту є 

залучення молоді до цікавих форм роботи з покращення профілактичної роботи у 

освітньому закладі. Лідери закладу є активними організаторами і учасниками заходів 

на рівні міста.  

         КЦПОРКТРС долучався до челенджів «Чорнобиль не має минулого часу», «Маю 

час, розповідаю про професію», «Зелені легені планети», «Славетна дочка України - 

Леся Українка» тощо. 

        Здобувачі освіти протягом року активно приймали участь у онлайн-флешмобах 

до визначних подій та пам’ятних дат. 

        До Дня Героїв було запрошено члена Громадської Організації «Лицарський 

орден православних козаків ім. Івана Сірка». 

        Здобувачі освіти центру  брали активну участь у різноманітних заходах як 

дистанційно, так і очно, дотримуючись вимог щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 

Протягом року було організовано всеобуч для батьків з питань правової освіти, 

виконання батьківських обов’язків, відповідальності за дітей, безпеки життя та 

збереження здоров’я дітей, профілактики жорстокого поводження з дітьми та 

насильства в сім'ї. 

Оживає гуртожиток закладу: зроблений ремонт в душовій, оновлені меблі в 

кімнатах, кухні. Фойє закладу прикрасили мякими меблями, журнальним столиком. В 

житлових кімнатах, їдальні, кімнаті особистої гігієни  зроблено косметичні ремонти. 



 

 

Важливим фактором у формуванні контингенту здобувачів освіти відіграє як 

рівень досягнень навчального закладу так і система ефективної профорієнтаційної та 

рекламно-інформаційної роботи.  

 

Протягом року було організовано ряд виступів агітбригад, систематично 

проводяться майстер - класи за участю майстрів виробничого навчання та викладачів 

Центру, профорієнтаційні екскурсії на підприємства замовників кадрів. 

Дні відкритих дверей є традиційними (навесні та восени). 

Профорієнтаційна робота включає: 

- співпраця зі школами міста та школами Криворізького району; 

- активна робота: з телеканалами міста «Перший Криворізький» та «Рудана»; 

журналом «Професійна освіта»; офіційний вебпортал міста Кривого рогу 

(krmisto.gov.ua); сайт Talent «Таланты в работе» (https://talent.ua/ptu/kcporktrs); сайт 

міста Кривий Ріг 0564.ua.  

- оголошення на сайтах: «Бізнес-справка» «95.info» та в засобах масової 

інформації; 

- відео-оголошення у маршрутному таксі міста; 
-на сайті освітнього закладу КЦПОРКТРС (kcporktrs.net); сторінки фейсбук 

КЦПОРКТРС-ПТУ62 (https://www.facebook.com/kcporktrs/); інстаграмм 
(https://instagram.com/dptnz_kcporktrs?r=nametag) постійно висвітлюється реклама 
професій, за якими здійснюється підготовка; довідкова інформація щодо умов вступу 
до освітнього закладу. 
 

В 2021-2022 навчальному році Центр продовжить працювати над проблемою: 

«Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій як умова ефективної 

організації освітнього процесу». 

Робота Центру в новому навчальному році буде направлена на те, щоб закріпити 

та продовжити зроблене і зосередити увагу на тому, де ми не допрацювали: 

- працювати над створенням авторських програм, навчальних посібників; 

- продовжити роботу з обдарованими здобувачами освіти, постійно 

поповнювати банк даних; 

- оновлювати форми роботи по удосконаленню роботи з учнівським 

самоврядуванням; 

- продумана цілеспрямована кадрова політика: підбір  і розстановка, 

підвищення кваліфікації та стажування майстрів та викладачів; 

- реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і 

навчання учнів через відновлення змісту освіти і впровадження нових 

освітніх технологій на всіх ступенях навчання; 

- розширювати зв’язки з вищими навчальними закладами та науковими 

центрами; 

- модернізувати матеріальну базу навчального закладу для впровадження в 

освітній процес нових форм навчання і виховання; 

- забезпечення пріоритетності виховання у майбутніх робітників: громадської 

позиції, любові до своєї країни, економічного мислення, любові до праці, 

збереження природи і світу формування здорового способу життя; 

- вдосконалення змісту і методів організації методичної роботи, 

запровадження сучасних педагогічних, науково-педагогічних досягнень в 

освітній процес.  

https://talent.ua/ptu/kcporktrs
КЦПОРКТРС-ПТУ62
https://www.facebook.com/kcporktrs/


 

 

 

 

 

 

Директор ДПТНЗ «КЦПОРКТРС»      Ольга СКРИПНИК 


