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Аналіз освітнього процесу за 2021-2022 навчальний рік 
 

У 2021-2022 навчальному 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; Указу 

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), Методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 

2021/2022 навчального року у сфері загальної середньої освіти, Наказу МОН України 

від 01.04.2022 №290 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих 

питань завершення 2021/2022 навчального року», Наказу МОН України від 28.03.2022 

№ 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього 

процесу в умовах воєнного стану в Україні», Листа МОН № 1/3377-22 від 

07.03.2022 «Про організацію освітнього процесу у закладах професійної (професійно-

технічної) освіти». 

 
Перелік спеціальностей, професій за якими велася підготовка 

у 2021-2022 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 

4211 Контролер-касир,   4222 

Адміністратор 

 

Дані про виконання обсягів регіонального замовлення: 

Начальний рік Прийом здобувачів освіти за 

регіональним замовленням 

Випуск  

план факт 

2021-2022 145 145 148 
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Прийом здобувачів освіти і слухачів за рахунок фізичних та юридичних осіб 

 2021-2022 

За рахунок фізичних осіб 23 

Всього  23 

 

Таблиця діяльності ДПТНЗ «Криворізький центр професійної освіти 

робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу» 

№ 

п/п 

 2021-2022 

навчальний рік 

1 Загальний контингент здобувачів освіти, слухачів всього 

у тому числі: 

451 

За регіональним замовленням 451 

за соціальним станом:  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 18 

діти-інваліди 2 

2 Прийнято на І курс 

За регіональним замовленням 

 

145 

3 Прийнято за договорами з юридичними та фізичними 

особами 

23 

4 Втрата контингенту 11 

5 Кількість найменувань робітничих професій за якими 

здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», всього 

 

 

9 

6 Кількість проліцензованих робітничих професій 21 

7 Підготовлено за професіями випускників, всього: 

у тому числі: 
148 

- випускників, які отримали дипломи 147 

- з них дипломи з відзнакою 14 

- випускників, які отримали свідоцтва про присвоєння 

робітничої кваліфікації 

1 

- отримали 2 і більше суміжних або споріднених 

професій 

147 

- отримали кваліфікацію з технологічно складних, 

наукових професій та освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» 

0 

8 Загальний випуск здобувачів освіти, у тому числі: 147 

- працевлаштовані за отриманою професією 147 

9 Кількість комп’ютерів, всього 77 

- в тому числі придбано за власні кошти закладу - 

10 Наявність сайту + 

11 Навчально-матеріальна база, створено:  

- навчальних кабінетів з професійно-технічного циклу 21 

- навчальних майстерень 4 

- навчальних лабораторій 4 

12 Придбано на суму: 187600,90 
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- обладнання 82854,90 

- устаткування 104746,00 

- техніки - 

13 Надходження спеціальних коштів, 

всього у тому числі: 
78528,70 

- послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

їх основної діяльності 

42564,93 

- навчально-виробничої діяльності 14728,77 

 - харчування загальних учнів  18700,00 

 - від реалізації в установленому порядку майна (здача 

макулатури) 

2535,00 

14 Отримання благодійних внесків, грантів та дарунків: 55313,16 

15 Кошти, отримані від організацій, фізичних осіб та інших 

бюджетних установ, для виконання пільгових заходів (для 

харчування дітей) 

- 

16 Кількість гуртожитків 1 

 - в них проживає здобувачів освіти, всього 75 

 - у тому числі дітей-сиріт 3 

 - кількість санітарно-побутових приміщень 17 

 

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

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

5 монопрофесій: Адміністратор в 2019 році, Кухар в 2020 році, Кондитер, Пекар в 2021 

році, Лаборант хімічного аналізу в 2022 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 серпня  2022 року 

Назва ЗП(ПТ)О 
Потужність закладу, 

осіб 
Контингент станом на 01 серпня 2022 рік 

осіб 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 700 317 

Виконання обсягів прийому у 2021-2022 н.р. (осіб, % до плану) в розрізі 
регіонального та державного замовлення. 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 

Регіональне та/або 
державне замовлення 

Прийом 2021-2022 н.р. 

осіб % до плану 

Регіональне 145 100 
Державне   

 
Втрата контингенту у 2021-2022н.р. (осіб, % до загальної кількості контингенту). 

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

контингенту 

ДПТНЗ «КЦПОРКТРС» 11 2,4 
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Працевлаштування випускників у 2021-2022 н.р та закріплення на першому 
робочому місці станом на 01.08.2022 випущено 195 здобувачів освіти, з них: 
працевлаштовано - 164 осіб, що складає 84,1%. 

 

Регіональне замовлення на 2021-2022 навчальний рік було встановлено в 

кількості 145 осіб та виконано на 100%. 

Для забезпечення освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітничих 

кадрів Центр має навчальні приміщення загальною площею 2312,9 кв.м.: 

Кабінетів загальноосвітнього та загальнопрофесійного циклів – 8. 

Кабінетів професійно-теоретичної підготовки – 13. 

Лабораторій – 4 (лабораторія кухарів з дегустаційною залою; лабораторія 

механічного устаткування, теплового устаткування, лабораторія кондитерів та пекарів, 

лабораторія контрольно-касового обладнання, лабораторія інформаційних технологій) 

Майстерень – 4 (навчальний ресторан, навчальний бар, навчальне кафе, 

навчальний магазин)  

Усе обладнання, яке знаходиться в наших лабораторіях відповідає вимогам 

Постанови від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» та 

проєкту для приготування страв та виробів за меню Євгена Клопотенка. 

Наявна навчально-матеріальна база дозволяє забезпечити виконання навчальних 

планів і програм, відповідає вимогам санітарних норм та нормативних документів, що 

регламентують порядок проведення освітянської діяльності, згідно нових стандартів та 

освітніх програм. Забезпеченість навчальних кабінетів з професійної підготовки 

становить 89%, навчальними майстернями – 100%, комп’ютерними лабораторіями – 

100%. Підручниками з загальноосвітніх дисциплін заклад освіти забезпечено на 100%, 

спецдисциплін на 86%. В закладі застосовуються традиційні методи, інтерактивні 

форми і методи навчання, здійснюється диференційований підхід до навчання 

здобувачів освіти.  

В освітньому закладі є гуртожиток, в якому проживають 75 здобувачів освіти. В 

гуртожитку створені всі необхідні умови для проживання. Мешканці гуртожитку 

забезпечені твердим і м’яким інвентарем. До послуг мешканців: бібліотека, кімната 

самопідготовки, телевізійна зала, побутові кімнати, їдальня, камера схову, кімнати 

відпочинку, кімната для психологічного розвантаження. 

А також бібліотека з читальною залою на 60 місць, спортивна зала, актова зала. 

 

 

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти було відкрито 20 навчальних 

груп (контингент 516 осіб). За підсумками 2021-2022 начального року завершили 

навчальний  рік 

-на високому рівні    - 33 здобувача освіти (6,4%); 

-на достатньому рівні   - 195 здобувачів освіти (37,8%); 

-на середньому рівні   - 288 здобувачів освіти (55,8%); 

-початковий рівень   - 0; 

-не атестовані     - 0. 

Якість знань по КЦПОРКТРС склала 44,2% . В порівнянні з минулим роком якість 

знань (29,1%) збільшилася на 15,1%. Збільшився показник з достатнім рівнем на 13,2%, 

з високим рівнем знань на 2,1%.  
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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 2022 році (8 місяців) 

Надходження до спеціального фонду у 2022 році складають  грн., з них: 

- послуги бюджетних установ – 78528,70 грн.; 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ – 55313,16 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,: 

 

78528,70 

 

78528,70 +2535,00 

1. Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

(- кошти на продукти харчування учнів з 

числа загального контингенту; 

61264,93 61264,93 0 

2. Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності (- виробнича 

діяльність в лабораторії: - кошти 50% заробітної 

плати учнів за проходження практики на 

виробництві) 

14728,77 14728,77 0 

3. Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) (- кошти за макулатуру на оснащення 

матеріально-технічної бази закладу) 

0 2535,00 +2535,00 

II. Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ в т.ч.: 
0 55313,16 +55313,16 

1. Благодійні внески, та дарунки 

(- матеріали, інвентар та обладнання на 

оснащення матеріально-технічної бази 

закладу) 

0 55313,16 +55313,16 

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 0 0 

 Разом: 133841,86 133841,86 +57849,16 

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

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

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

визначенням фінансування складає: 
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За рахунок коштів загального фонду (надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із законодавством) придбано устаткування 

безпеки закладу, загальну суму складає 5789,60 грн., а саме: 

- монтаж та пусконалагоджування системи охоронної системи – 5789,60                                                                           

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 70313,16 грн., а саме: 

 

1. Технічні та гідравлічні випробування трубопроводів опалення  15000,00 

2. Шафа розстійна         11600,00 

3. Комп’ютерне приладдя (камера, петличний мікрофон)  4010,00 

4. Обладнання в лабораторію (деко, чехли, форми для тістечок)  3276,90 

5. Багатофункціональний принтер      6075,00 

6. Перфоратор електичний (ніж, розчинник)     3769,00 

7. Штори-жалюзі         2000,00 

8. Обладнання в кабінет 207       2813,01 

9. Водонагрівач          5550,00 

10. Принтер           6899,00 

11. Комплект меблів (банк)        500,00 

12. Точило електричне        1550,00 

13. Кухонне приладдя в лабораторію      1270,25 

14. Меблевий комплект        6000,00 

         
 
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 2021-2022 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 2022 року): 

Відповідність займаній посаді 

- БИХНО Оксані Володимирівні  - керівника фізичного виховання; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

- МИРОНЕНКО Катерині Віталіївні - викладачу професійно-теоретичної 

підготовки; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

- НОВІЧЕНКО Вірі Ігорівні   - викладачу професійно-теоретичної 

підготовки; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

- ВІРКУ Віктору Вікторовичу   - викладачу загально-професійної 

підготовки; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

- БИХНО Оксані Володимирівні  - викладачу фізичної культури; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 
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- СТУДНІКОВІЙ Тетяні Віталіївні  - викладачу інформатики та 

інформаційних технологій; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

- СТУДНІКОВІЙ Тетяні Віталіївні  - викладачу професійно-теоретичної 

підготовки; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

- ГЛЕБЕНКО Василю Васильовичу - викладачу фізики та астрономії; 

Встановлення 13 тарифного розряду 

- АДАМЕНКО Катерині Олександрівні - майстру виробничого навчання; 

Встановлення 14 тарифного розряду 

- КИРИЙЧУК Оксані Рудольфівні  - майстру виробничого навчання. 

 

За результатами рішення атестаційної комісії ІІІ рівня департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (протокол засідання 

атестаційної комісії ОДА №1 від 21.04.2022), атестовані: 

Відповідність займаній посаді 

- ПАДЕРІНА Тетяна Миколаївна   – заступник директора з навчально-

виховної роботи; 

Присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

- ТЮМЕНЦЕВА Олена Геннадіївна – викладач професійно-теоретичної 

підготовки. 
 

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 
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забезпечення виконання освітніх програм, зростанню професійної майстерності 

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

Т.С., Глебенко В.В., Орел О.Б., Безверха Н.Г.) та 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 -  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. 

 

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 
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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 української мови та літ-ри ПДК-9-63 Єфименко  Д.  - 3 місце 

- з англійської мови    Меркулов О.  - 3 місце 

 

Крім олімпіад здобувачі освіти взяли участь: 

- Зональні змагання зі стрітболу серед юнаків (4 місце,) 

- Зональні змагання з міні-футболу (2 місце) 

- Місцеві змагання з настільного тенісу(4 місце – дівчата; 6 місце – юнаки) 

- Місцеві змагання зі стрітболу серед дівчат (1 місце) 

- Районні розважальні змагання «Козацькі забави», присвячених до Дня 

захисників та захисниць України (2 місце) 

- Обласні змагання зі стрітболу серед дівчат (1 місце) 

- Місцеві змагання з волейболу серед дівчат (4 місце) 

- Місцеві змагання в зональних змаганнях з волейболу серед юнаків (2 місце) 

- Місцеві онлайн змагання з віджимання з оплесками серед юнаків (6 місце) та 

стрибків на скакалці серед дівчат (1 місце) 

 

Участь в МАН 

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт:  

- Новицюк Данило, 2 місце в І етапі; учасник ІІ етапу МАН, науковий керівник   

Вірко Віктор Вікторович; 

- Давидова Дар’я, 1 місце в І етапі; учасник ІІ етапу МАН, науковий керівник:  

Новіченко Віра Ігорівна. 

 

У 2021-2022 н. р. взяли участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН три здобувачі освіти:  
 

 

№ 

з/п 

Слухач Малої академії 

наук учнівської молоді 

Відділення, секція Відповідальний 

1.  Давидова Дар’я Економіка Новіченко Віра 

Ігорівна 

2.  Новицюк  Данило  

 

Історія, історичне                                                

краєзнавство 

Генслєр Геннадій 

Євгенійович 

3.  Шапіро Іван  Екологія та аграрні науки, охорона 

довкілля та раціональне 

природокористування 

Кашель Світлана 

Дем’янівна 
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РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ У ОБЛАСНИХ КОНКУРСАХ ТА ЗАХОДАХ 

Конкурс «Права людини і гендерна рівність в Україні»: 

- Гіндик Богдан, 2 місце, науковий керівник Вірко Віктор Вікторович 

 

Конкурс «Драйв розвитку економіки в умовах COVID 19»:  

- Давидова Дар’я, 3 місце, науковий керівник Новіченко Віра Ігорівна 

 

Обласний конкурс  «Новорічна композиція»: 

- Каріммуліна Карина, ІІІ місце, керівник роботи Завгородня Наталія 

Миколаївна; 

- Алхімова Аліна, керівник роботи Барановська Олександра Олександрівна. 

 

Обласний конкурс науково-пошукових робіт «STEM- підхід до прогресивних 

технологій»: 

номінація «ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ», І місце, проєкт «Виготовлення десерту 

«Гарбузовий кіш» з використанням інноваційних технологій», керівники проєкту 

викладачі професійно-теоретичної підготовки Орел О.Б. та Студнікова Т.В., майстер 

виробничого навчання Барановська О.О., методист Тюменцева О.Г. 

 

Дистанційний  обласний конкурс серед ЗП(ПТ)О «Кращий спортивний 

музей»: 

номінація «Експозиція», ІІ місце, керівник Бихно О.В.  

 

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 працює Центр професійної 

кар’єри. За результатами активності педагогічних колективів відзначені НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області (засідання методичної ради протокол №8 від 01.08.2022 ) за 

якісну організацію роботи Центру кар’єри в 2021-2022 навчальному році.  

 

Для підвищення професійної майстерності викладачів та майстрів виробничого 

навчання у 2021-2022 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 проекту ДОС з професії: 

- Майстер ресторанного обслуговування - Адаменко Катерина Олександрівна, 

майстер виробничого навчання; 

згідно з новими освітніми стандартами НМЦ ПТО організовано напрацювання 

орієнтовних освітніх програм на новий навчальний рік з професій: 

- Кухар - Орел Ольга Борисівна, викладач професійно-теоретичної підготовки 

За результатами активності педагогічних колективів відзначені НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області (засідання методичної ради протокол №8 від 01.08.2022 ) за 
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осучаснення змісту освітнього процесу, участь у розробці державних освітніх 

стандартів в 2021-2022 навчальному році.  

 

Участь педагогічних працівників 

в конференціях, семінарах у 2021-2022 н.р. 
Назва вебінару, конференції, семінару Місце та дата 

проведення 

П.І.П. педагога 

Методика розвитку у здобувачів освіти 

основних дослідницьких умінь та навичок у 

процесі навчання. 

 НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 12.10.2021р. 

Глебенко В.В. 

Викладачі охорони праці 

Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху: 

пріоритети 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області 19.10.2021р 

Студнікова Т.В. 

 

Методична скарбничка педагога: Використання 

знань з природничих дисциплін в 

повсякденному житті, майбутній професійній 

діяльності здобувачів освіти. Практична 

реалізація міжпредметних зв’язків на уроках 

природничого циклу. 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 26.10.2021 

Гапоненко О.М. 

Аукціон методичних ідей: «Практичне  

використання сучасних  виховних технологій 

під час синхронного та асинхронного виховного 

процесу». 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 26.11.2021р 

Студнікова Т.В. 

Шляхи забезпечення індивідуального підходу до 

здобувачів освіти на основі  складання їх 

психолого – педагогічних характеристик. 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 20.01.2022р. 

Маленко В.В. 

Тема: «Soft Skills –навички професійного успіху 

здобувачів освіти» 

Тренінг «Як поводитись у конфліктній ситуації?» 

 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 16.02.2022р. 

Маленко В.В 

Новітні тенденції кулінарного мистецтва. 

Реалізація Проєкту МОН з Євгеном Клопотенко 

НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській 

області, 27.02.2022р. 

Барановська О.О., 

Орел О.Б. 

 

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. 

 

Підготовлені матеріали на навчально-методичну раду НМЦ ПТО у 

Дніпропетровській області: Методичний посібник «Розвиток креативного мислення 

майбутніх кваліфікованих робітників торгівлі в освітньому процесі ЗП(ПТ)О» 

(Тюменцева О.Г.) 
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

У Тринадцятій Міжнародній виставці «ІННОВАТИКА В СУЧАСНІЙ 

ОСВІТІ-2021» отримали Золоту медаль, номінація конкурсу «Реалізація освітніх 

інновацій у професійну підготовку фахівців для сучасного ринку праці» назва роботи 

«Методична розробка паспорту проєкту «STEM-підхід до застосування методів розпису 

пряників за 3D - технологією» автор викладач професійно-теоретичної підготовки Орел 

О.Б. 

 

Впровадження в освітній процес новітніх виробничих технологій, яке стало 

результативним. Участь у Міжнародному конкурсі «Зроби сам» який був проведений 

Міжнародним інноваційним центром «Perspektiva plus» (Чехія): 

- номінація «Кулінарія (кращий кулінарний виріб)» страва «Вогняна риба та 

гедза з креветкою» майстер виробничого навчання Барановська Олександра 

Олександрівна – І місце; 

- номінація «Кондитерське мистецтво» Бенто-торт меренговий з 

фісташковим кремом та полуничним конфетюром «Полуничний поцілунок» майстер 

виробничого навчання Сисоєва Олена Володимирівна –  І місце. 

 

VІ МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації керівників 

закладів освіти і науки, а також педагогічних і науково-педагогічних працівників 

«РАЗОМ ІЗ ВИЗНАЧНИМИ ЛІДЕРАМИ СУЧАСНОСТІ: ЦІННОСТІ, ДОСВІД, 

ЗНАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ І ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ОТОЧУЮЧОГО СВІТУ» На ЕКСПО-2020 у 

Дубаї, а також у Римі, Бургасі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні. (23 червня - 20 серпня 

2022 року) - Міжнародний сертифікат директор Скрипник О.О.  

 

Участь у МІЖНАРОДНІЙ У НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Оздоровчий потенціал вільного часу учнів» (Швеція. Стокгольм), Міжнародний 

сертифікат викладач Ганзіков С.Л. 

 

 Обласний відбір методичних матеріалів на отримання Грифу:  

- методична розробка уроку виробничого навчання за темою «Порядок роботи на 

електронних контрольно-касових апаратах різних типів» автор майстер виробничого 

навчання Безверха Н.Г.; 

- електронний навчальний посібник «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» укладачі викладач професійно-теоретичної підготовки               

Студнікова Т.В., методист Тюменцева О.Г. 

 

Участь в огляді-конкурсі «Приймальна комісія – сучасний профорієнтаційний 

інструментарій» назва роботи «Якісна профорієнтація – запорука успішної вступної 

кампанії», група авторів Мироненко К.В., заступник директора з НВР; Тюменцева О.Г., 

методист; Новіченко В.І., викладач професійно-теоретичної підготовки; Студнікової 

Т.В., викладача інформатики та інформаційних технологій (підсумки конкурсу не 

відбулися). 

Виховна робота центру у 2021-2022 н.р. базувалася на таких пріоритетних 

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



14 

 

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 25 гуртків:  

- 9 предметних гуртків; 

- 2 гуртки художньої самодіяльності; 

- 11 гуртків технічної творчості; 

- 3 спортивні секції.  

 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 
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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.  

Здобувачі освіти протягом року активно приймали участь у онлайн-флешмобах 

до визначних подій та пам’ятних дат. 

Здобувачі освіти центру  брали активну участь у різноманітних заходах як 

дистанційно, так і очно, дотримуючись вимог щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

Достатню увагу приділяють класні керівники разом з практичним психологом 

психологічній адаптації здобувачів освіти до умов воєнного стану, проводяться як 

колективні та індивідуальні бесіди з підлітками та їх батьками. 

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 м’якими 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.  

https://talent.ua/ptu/kcporktrs
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- оголошення на сайтах: «Бізнес-справка» «95.info» та в засобах масової 

інформації; 
-на сайті освітнього закладу КЦПОРКТРС (kcporktrs.dp.ua); 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. 

- сучасний підхід до профорієнтаційної роботи – проведення профорієнтаційного 
челенджу «Професія яка моделює успіх» серед Методичних комісій ДПТНЗ 
«КЦПОРКТРС» (травень-червень). 
 

В 2022-2023 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 освітніми закладами та науковими центрами; 

- модернізувати матеріальну базу освітнього 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.  

 

 

 

 
Директор ДПТНЗ «КЦПОРКТРС»      Ольга СКРИПНИК 

 

 

 

 

 

 

 

КЦПОРКТРС-ПТУ62
https://www.facebook.com/kcporktrs/


17 

 

 
Пріоритетні напрямки роботи центра  

на 2022-2023 навчальний рік: 

 

1. Забезпечення належної якості професійно-технічної освіти. 

2. Удосконалення механізму управління освітнім закладом та його фінансового 

забезпечення. 

3. Збалансування ринку освітніх послуг. 

4. Відновлення престижності робітничих професій шляхом профорієнтаційної роботи 

з населенням. 

5. Створення соціальної реклами престижності робітничих професій. 

6. Сприяння запровадження інноваційних технологій у освітній процес. 

7. Створення середовища для поширення громадського впливу на осучаснення змісту 

формування робітничого потенціалу, активізацію роботи учнівського 

самоврядування.  

 

 

 

 

Глобальна мета освіти: формувати й розвивати соціально зрілу, творчу особистість,  

здобуття якісної професійної освіти (Концепція реалізації державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) 

освіта» на період до 2027 року) 

 

Місія КЦПОРКТРС: створення у освітньому закладі конструктивного віта простору з 

метою формування успішної особистості, здатної до розбудови себе й соціуму. 

 

Мета КЦПОРКТРС: задоволення потреб у здобутті професійної освіти на рівні 

державних стандартів, виявлення й максимальний розвиток позитивних задатків у 

пізнавальній, емоційній, естетичній сферах діяльності здобувачів освіти, забезпечення 

умов для консультування здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з 

розвитку професійної кар’єри, створення умов для розкриття професійного потенціалу 

особи, зростання престижності та популярності професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


