
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ  

ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ»  

ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ  

З ЧЕРВНЯ 2020 ПО ЧЕРВЕНЬ 2021 

  



Шановні колеги! 

 

Діяльність колективу Державного навчального закладу «Регіональний центр 

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

2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання головних поставлених 

завдань: 

- збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного 

самовдосконалення; 

- підвищення якості організації навчального процесу; 

- удосконалення матеріально-технічної бази; 

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

здобувачів освіти. 

Виконання регіонального замовлення. Цей процес супроводжувався 

великими труднощами, зокрема на 1 вересня 2020 року набір здобувачів освіти склав 

160 чоловік (при регіональному замовленні 160 осіб). Набір було продовжено до 1 

жовтня 2020 року, остаточний кількісний склад абітурієнтів сягнув 160 (100% плану 

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

освіти Регіонального центру склав 374 осіб.  

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської області» (далі ДНЗ «РЦПО БТ ХО») що на 

виконання наказу МОН України від 17.12.2019 року №1578 «Про реорганізацію 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області» зі змінами, 

здійснені наступні дії: 

01.04.2021 працівники Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова» (далі ЦПТО № 3) переведені 

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» у кількості 89 осіб, у зв’язку з находженням на лікарняному у 

штаті ЦПТО № 3  були залишені 6 осіб, а також головний бухгалтер – для здачі 

звітної документації за І квартал 2021 року та  проведення ліквідаційних дій. 

Фактичний склад працівників ДНЗ «РЦПО БТ ХО» складає 216 осіб. 

01.04.2021 переведені здобувачі освіти ЦПТО №3в кількості 255 осіб. Фактичний 

склад здобувачів освіти ДНЗ «РЦПО БТ ХО» становить 619 осіб. 

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

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

Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядались всі заплановані питання та приймались рішення з кожного 

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

визначала кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

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

Згідно планів роботи щомісяця проводились інструктивно-методичні наради, 

на яких вивчались та обговорювались нормативні документи, доводились конкретні 

пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу. Розглядались також питання виробничого навчання, виробничої практики, 

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

Кількість колективних форм методичної роботи, проведених протягом 

2020/2021 н.р.: 



 
Методистами Центру щорічно проводиться анкетування педагогів з метою 

моніторингу форм методичної роботи, які найбільше допомагають у роботі 

педагогічним працівникам.  

 
На початку навчального року було організовано роботу та затверджено плани 

роботи МК,  визначені методичні проблеми, над якими працюють МК та їх члени 

(методичні теми підлягали коригування, оскільки впровадження технологій 

дистанційного навчання вимагало швидкого реагування та змін у роботі). Кожна з 

МК  провела по 4 засідання (деякі комісії проводили позапланові засідання за 

потреби). 



Регулярно проводився моніторинг результативності роботи методичних 

комісій та визначався рейтинг методичної комісії. 

Методистами було проведено моніторинг наявності та якості плануючої 

документації педагогів. 

Робота зі здібними та обдарованими здобувачами освіти 

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді було  організовано певну 

система роботи зі здобувачами освіти цього контингенту. Протягом І семестру 

проводились предметні тижні, олімпіади, конкурси. І етап олімпіади з предметів 

загальноосвітньої підготовки було проведено у дистанційному режимі (сайт «На 

урок»). Ми маємо призерів олімпіади з фізики. Викладач Маслова Т.М. отримала 

свідоцтво про підготовку переможця  як викладач, та здобувач освіти Ситніков 

Микита отримав диплом ІІ ступеня VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На 

Урок» з фізики.  

Пройшов перший етап конкурсів фахової майстерності з професій «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів» та «Електрогазозварник».  

У 2020/2021 н.р.  було проведено тиждень фізичної культури та предмета 

«Захист України», ПДР. Матеріали тижня зберігаються у методичному кабінеті. 

Викладачі та майстри виробничого навчання взяли участь у Всеукраїнському 

диктанті з української мови, присвяченому Дню української писемності та мови. 

Щороку учні Центру беруть  участь в обласних конкурсах з української мови 

імені П.Яцика, мовно-літературному конкурсі імені Т.Шевченка. Здобувачі освіти 

Пугач К.О., Кальницька А.Г., Сіровицька А.М. взяли участь онлайн у  обласному 

етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу здобувачів освітиської і 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

За результатами участі в  обласному огляді-конкурсі кабінетів з предмета 

«Іноземна мова» (викладач Ковальова Т.Ю.) наш заклад посів 5 місце. 

Методичними комісіями були сплановані проведення предметних тижнів та 

тижнів професій (3 предметні тижні та 2 тижні професії).  

Аналіз результатів впровадження технологій дистанційного навчання 

У 2020/2021 н.р. освітній процес здійснювався в умовах карантинних 

обмежень. Це змусило нас вносити відповідні корективи в організацію методичної 

роботи та вплинуло на вибір  форм і методів методичної роботи. Було розроблено 

заходи щодо організації освітнього процесу з використанням технологій 

дистанційного навчання. Для організації дистанційного навчання було здійснено 

наступні кроки: 

1. Визначено перелік предметів, вивчення яких буде здійснюватися за 

допомогою технологій дистанційного навчання. 

2. Складено перелік ресурсів для реалізації технологій дистанційного 

навчання. 

3. Створено базу електронних адрес здобувачів освіти Центру. 

4. На платформі Classroom.google.com. викладачами було створено класи 

та створено базу кодів доступу до цих класів. 

5. Проведено інструктажі з викладачами та майстрами виробничого 

навчання щодо використання технологій дистанційного навчання. 

6. Організоване інформування здобувачів освіти щодо змін в організації 



освітнього процесу (створено групи у Viber, Telegram). 

7. Розроблені інструкції та проведено (у телефонному режимі через Viber. 

Telegram, у групах та соціальній мережі Facebook, Іnstagram) інструктажі зі 

здобувачами освіти щодо організації дистанційного навчання. 

8. Розміщено на сайті закладу електронні версії підручників. 

9. Проведено засідання методичної комісії, на якому розглянуто питання 

організації дистанційного навчання з предметів «Фізична культура» та «Захист 

Вітчизни».  

Аналіз результатів впровадження технологій дистанційного навчання 

1. Інтернет ресурсом для дистанційного навчання обрано 

Classroom.google.com. Деякі викладачі мають віртуальні класи на платформі «Мій 

клас». 

2. Уроки у дистанційному режимі проводили 97% викладачів, з них:  

3. Для планування роботи використовується Google calendar. 

4. Для проведення уроків в режимі онлайн викладачі використовують різні 

платформи, відеочати: 

Платформа, чат % 

Google Classroom 12,5% 

Zoom 31,3% 

Відеочат у VIber 18,7% 

Відеочат у Telegram 12,5% 

Skaype 25 % 

Отже, викладачі надають перевагу платформі Zoom та відеочату у VIberі. 

Організація зворотного зв’язку здійснюється за допомогою: 

Платформа, чат % 

Google Classroom 100% 

Через посилання на Google форму, яка розміщена на 

Google диску викладача 

18,7% 

Через вайбер (фотоповідомлення) 18,7% 

Для активізації навчальної діяльності, підвищення мотивації та контролю 

знань, вмінь та навичок здобувачів освіти викладачі використовують тестування та 

різнорівневі завдання, створені на таких ресурсах як: 

• Форми Google (презентації, тести, документи, таблиці) 

• Інтерактивне навчання. Ранок (http://interactive.ranok.com.ua) 

• Освітній проєкт «На урок» (https://naurok.com.ua) 

• Спільнота активних освітян «Всеосвіта» (https://vseosvita.ua) 

• Он-лайн система із створення тестів та проведення тестування 

(https://www.testorium.net/admin) 

• Багатофункціональний сервіс для проведення тестування та навчання 

(https://onlinetestpad.com) 

• Освітній блог Сlasstime (https://www.classtime.com/uk/) 

http://interactive.ranok.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://www.testorium.net/admin
https://onlinetestpad.com/
https://www.classtime.com/uk/


• Сервіс для підтримки процесів навчання та викладання 

(https://learningapps.org). 

 Викладачі ознайомились з різними ресурсами для організації дистанційного 

навчання, але на жаль, більшість здобувачів освіти не мають за місцем проживанням 

стабільного інтернету, тому проведення онлайн уроків в цих умовах є недоцільним. 

Безумовно, режиму онлайн уроків вкрай недостатньо для віддаленого 

навчання. В силу різних здібностей і особистих психологічних якостей, ми не 

забезпечимо результативність такої форми навчання. Здобувач освіти  повинен мати 

можливість у властивому для себе темпі самостійно працювати з освітніми 

ресурсами, підготовленими, викладеними або рекомендованими нами. 

Аналіз матеріалів для дистанційного навчання 

Усі викладачі зіткнулися з проблемою невідповідності уже наявних матеріалів 

для навчання з вимогами до матеріалів дистанційного навчання. Виникла потреба у 

швидкому структуруванні навчального матеріалу, розробці опорних конспектів, 

схем, таблиць, інструктивних матеріалів та вказівок до виконання робіт. 

Презентаційні матеріали також потребували змін, оскільки здобувачі освіти не були 

готові сприймати великий обсяг презентаційного матеріалу. Відеоматеріали 

потрібно було скоротити, оскільки ролик повинен тривати не більше 5 хв. Потрібно 

було розробити нові матеріали для визначення рівня засвоєння матеріалу. 

З’ясувалося, що здобувачі освіти не засвоюють великий обсяг друкованого 

матеріалу, що подано в електронних версіях підручників, тому використання 

матеріалів підручника потрібно було мінімізувати, замінивши їх на інші. Найгірша 

ситуація з викладанням предметів професійно-практичної підготовки, оскільки 

специфіка професій вимагає демонстрацію під час пояснення нового матеріалу, тому 

викладачі подають посилання на відеороліки. 

Усі розміщені матеріали містять методичні рекомендації щодо їх використання, 

послідовності виконання завдань. 

Матеріали викладачів містять презентації, відеоуроки, відеофрагменти, 

відеолекції (https://www.youtube.com), інтерактивні підручники 

(http://interactive.ranok.com.ua/course, https://sites.google.com/view/allhemi), 

різноманітні дидактичні матеріали, інструктивні картки для опрацювання 

навчального матеріалу, опорні конспекти, картки-сигнали, узагальнюючі таблиці, 

схеми, мультимедійні лекційні матеріали, аудіоматеріали (тексти творів, диктанти, 

тексти для аудіювання), фрагменти фільмів, ментальні картки, структурований 

лекційний матеріал, посилання на інтерактивні вправи, практичні завдання із 

методичними рекомендаціями щодо їх виконання, журнали для виконання 

лабораторно-практичних робіт з покроковими поясненнями, віртуальні лабораторні 

роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, тестування з 

автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем 

тощо. 

Фізична культура: інструктивні матеріали до кожного уроку, матеріали для 

засвоєння теоретичних відомостей (загальної гігієна та гігієна фізичних вправ, 

відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами), комплекси вправ 

ранкової гімнастики, відеоматеріали, в яких доступно та професійно 

демонструються алгоритми виконання вправ (вправи, які можна виконувати в 

https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/
http://interactive.ranok.com.ua/course
https://sites.google.com/view/allhemi


домашніх умовах, пропонується виконати), тестові матеріали для перевірки рівня 

засвоєння теоретичного матеріалу. Для самооцінювання фізичного стану подано 

навчальні нормативи, які розроблені для певного комплексу вправ. Подано  

Захист Вітчизни: подано лише теоретичні частини тем програми. Матерал 

подається у вигляді опорних конспектів, відеофрагментів, ілюстративні матеріали, 

електронні підручники чи посилання на них, тести, тестові завдання. 

Години практичних занять будуть відпрацьовані, наприклад, за рахунок 

теоретичних годин під час навчально-польових занять наприкінці вивчення повного 

курсу предмета «Захист Вітчизни». 

На жаль, через карантинні обмеження не всі заплановані заходи змогли 

реалізуватися. Більшість з запланованого довелося провести в іншому форматі або 

перенести на ІІ семестр.  

Інноваційна діяльність  проводилася згідно плану роботи методичної комісії, 

що організує інноваційну діяльність, під керівництвом методиста Степанової Н.В. 

Протягом 2020/2021 н.р.  на базі Регіонального навчально-практичного 

будівельного центру фірми «Кнауф»  проводився майстер–клас майстром 

виробничого навчання Бондаренко С.О. для здобувачів освіти нашого закладу за 

темою: « Обробка швів у гіпсокартонних обшивках». 

Підвищення кваліфікації 

Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Протягом року педагоги 

Центру брали участь у вебінарах, розміщували свої роботи на фахових сайтах, мають 

сертифікати. 

Педагогічні працівники неодноразово брали участь в проведенні обласних 

семінарів, організованих Науково-методичним Центром професійно-технічної 

освіти у Харківській області (доповідали Алатаєва О.В., Крючковська А.В., 

Ковальова Т.Ю., Реуцька Л.В., Лавренко С.М., Кашпуровська О.Я., Каракунова 

Т.О.). 

Педагоги Центру брали участь у онлайн-вебінарах, семінарах, конференціях, 

тренінгах, розміщували свої роботи на фахових сайтах, мають сертифікати: 

 Реуцька Л.В. 

  Каракунова Т.О. 

 Черепаха О.П. 

 Аксьонова Л.О.  

 Вдовенко Я.О. 

 Стороженко Н.В. 

 Хміль С.С. 

 Крючковська А.В. 

 

 Алатаєва О.В. 

 Степанова Н.В. 

 Кононова М.Ю. 

 Джафаров Р.З. 

 Підопригора Н.В. 

 Сидоренко Т.О. 

 Олійник О.В. 

 Сумцова Л.В. 

 

У 2020/2021 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 16 педагогічних 

працівників:  



103

1 1 1

Викладачі

Майстри в/н

Методист

Вихователь

Керівник гуртка

 
10 викладачів: 

Реуцька Л.В. 

Каракунова Т.О. 

Стороженко Н.В. 

Вдовенко Я.О. 

Аксьонова Л.О. 

Алатаєва О.В. 

Крючковська А.В. 

Кононова М.Ю. 

Бакшенєва С.А. 

Дубік В.В. 

3 майстри виробничого навчання: 

Федорченко К.В. 

Карасюк О.М. 

Лук’янова Г.А. 

 

Методист Реуцька Л.В., вихователь Воловик Х.М., керівник гуртка Гаєвська 

Л.П. 

Атестація педагогічних працівників: 

4

5

8

1 1

викладачі ПТП

викладачі ЗОП

майстри в/н

вихователі

керівники гуртків

 
 

Результати атестації у 2020/2021 н.р.: 

Атестаційна комісія І рівня 



0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2

1 1

2 2

Відповідність

Присвоєно

 
 Атестаційна комісія ІІІ рівня 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1 1

5

2 2
1 1 1

Відповідність

Присвоєно

 
Усе вищезазначене дає змогу зробити наступні висновки: 

1. У 2020/2021 активізувалася участь педагогів у методичній роботі, 

оскільки реалії сьогодення вимагали від педагогів та методичної служби швидкого 

реагування та переформатування. 

2. Карантинні обмеження вплинули на рівень реалізації запланованих 

заходів. Хоча кількість не проведених заходів була компенсована іншими формами 

роботи. 

3. Активізувалася робота методичних комісій, оскільки потрібно було 

швидко вносити корективи і до освітніх програм, до матеріалів для проведення 

уроків. 

4. Педагоги Центру стали активно брати участь у різних онлайн семінарах, 

вебінарах, тощо, розміщують свої матеріали на фахових сайтах. 

Усю методичну роботу педагогічного колективу у 2021/2022 навчальному 

році спрямувати на:  

1. Підвищення науково-теоретичного та методичного рівнів педагогічної 

компетентності майстрів виробничого навчання, викладачів; 

2. Використання різноманітних форм і методів, прийомів роботи з метою 



підвищення ефективності і якості уроку, розвитку творчих і розумових 

здібностей здобувачів освіти. 

3. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології. 

4. Створення і зміцнення комплексно-методичного забезпечення предметів і 

професій, розробка навчально-методичних посібників, рекомендацій, наочних 

засобів навчання, використання підручників нового покоління, інноваційних 

форм і методів роботи  з метою одержання високих результатів у навчанні і 

вихованні здобувачів освіти. 

5. Підвищення персональної відповідальності за результати педагогічної праці. 

Основні завдання роботи педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний 

рік: 

• Розпочати роботу над єдиною методичною темою закладу . 

• З метою удосконалення професійного рівня використовувати сучасні новітні 

досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду професійно-

технічних навчальних закладів регіону. 

• Забезпечення неперервності навчання педагогів через курси підвищення 

кваліфікації, альтернативні форми самоосвіти та підвищення кваліфікації та 

запровадження інноваційних форм проведення методичних заходів на основі 

диференційованого підходу 

• Продовжити роботу над створення у закладі інформаційно-освітнього 

середовища професійного розвитку педагогів. 

• Стимулювання педагогів Центру до самоосвітньої діяльності. Організувати 

підтримку в розробці педагогами цільових програм професійного розвитку та 

вдосконалення власної професійної практики. 

• Проведення предметних тижнів  та тижнів професій. 

• Забезпечити якісний рівень професійної підготовки випускників і їх 

конкурентноспроможність. 

• Здійснювати практичні заходи по створенню сучасної навчально-матеріальної 

бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання. 

• Спрямувати роботу методичної служби на задоволення інформаційних, 

навчально-методичних, освітніх потреб педагогів. 

• Підготувати педагогічний колектив до усвідомлення, рефлексії, аналізу 

наявного педагогічного досвіду; 

• Підготувати педагогічний колектив до освоєння нових норм і зразків 

педагогічної діяльності, спрямованих на розробку системи диференціації 

навчання за рівнем розвитку здобувачів освіти, формування ключових 

компетентностей, створення ситуації успіху кожного здобувача освіти в 

освітньому просторі, розвиток в здобувачів освіти уміння діяти в ситуації 

невизначеності, нестабільності, здійснювати дослідницьку діяльність, 

самостійно здобувати і засвоювати нові знання; 

• Підвищення рівня компетентності педагога з метою зміщення здобувача 

освіти з об'єкта в суб'єкт освітнього процесу. 

• Посилити роботу з обдарованими здобувачами освіти, розвивати їх 



інтелектуальні здібності, особистий потенціал, активну життєву позицію. 

Навчальна робота здійснювалась через діяльність педагогічної ради, через 

діяльність методичних комісій та школу молодого майстра виробничого навчання.  

Засідання педагогічної ради проходили згідно плану роботи в установлені 

терміни. Розглядались всі заплановані питання та приймались рішення з кожного 

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

визначала кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми теоретичної, 

професійно-практичної, фізичної підготовки, виховної роботи.  

Згідно планів роботи щомісяця проводились засідання методичних комісій,  на 

яких вивчались та обговорювались нормативні документи, доводились конкретні 

пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення освітнього процесу. 

Розглядались також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної 

роботи, профорієнтаційної роботи, підсумки конкурсів. 

Педагогічний колектив протягом 2020/2021 навчального року проводив 

роботу з поглиблення та розвитку навчальних досягнень здобувачів освіти з 

предметів загальнопрофесійної, професійно – теоретичної, професійно - практичної, 

суспільно-гуманітарної і природничо-математичної та фізичної підготовки.  

На початку року було встановлене педагогічне навантаження обсягом 15823 

години, з них 9352 години- для проведення планових занять з предметів 

загальноосвітньої підготовки, 5341 година- з предметів професійно-теоретичної і 

загальнопрофесійної підготовки, 570 годин – консультації щодо написання 

письмових екзаменаційних робіт і предметів ПТП, 800 годин – консультації  з 

предметів ЗОП, 240 годин- факультативні заняття з підготовки до ЗНО, 14  годин 

для написання поетапної атестації, 30 годин для проведення Державної підсумкової 

атестації. 

Заплановане педагогічне навантаження 2020/2021 н. р. виконано в повному 

обсязі.  

16 викладачів отримують додаткову оплату за завідування кабінетами.  

Навчальна діяльність здобувачів освіти Центру. 

У цьому навчальному році наш заклад освіти вперше приймав участь в онлайн-

олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки, багато здобувачів освіти 

отримали Сертифікати про участь в онлайн-олімпіадах. 

Вперше здобувачі освіти: Пугач К.О., Кальницька А.Г., Сіровицька А.М. взяли 

участь онлайн у 3 обласному етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

здобувачів освітиської і студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

В результаті участі у обласному огляді-конкурсі кабінетів з предмету 

«Іноземна мова» викладач Ковальова Т.Ю. наш заклад посів 5 місце. 

2. Моніторинг успішності і якості навчання здобувачів освіти  

ДНЗ «РЦПО БТ ХО» 

В цілому по навчальному закладу успішність складає 96,5% (2019/2020 – 

90,2%, 2018/2019- 92,7%).  

Якість з предметів загальноосвітньої підготовки(ЗОП) – 0,95% (2019/2020 – 

0,3%, 2018/2019- 2,7%). 

З предметів загальнопрофесійної підготовки (ЗПП) – 48,6% (2019/2020 – 

33,5%, 2018/2019- 35%). 



З предметів професійно-теоретичної підготовки(ПТП) – 32,5% (2019/2020 – 

27,8%, 2018/2019- 30,1%). 

З предметів професійно-практичної підготовки(ППП) – 67,5%  (2019/2020 – 

67%, 2018/2019- 67,7%). 

 
Нормативне забезпечення освітнього процесу є в наявності, а саме 

навчальні програми відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) 

освіти з професій (в електронному і друкованому вигляді); комплекти робочої 

навчально-програмної документації, поурочно-тематичні плани, плани уроків. 

Інструкції проведення лабораторно-практичних занять є тільки частково, тому 

пропонуємо всім головам методичних комісій звернути увагу на обов’язкову 

розробку повного комплекту інструкції згідно робочих навчальних програм 

навчання. Також слід звернути увагу на наявність норм виробітки і норм часу в 

переліку робіт з виробничого навчання, крім того детальні програми виробничої 

практики необхідно розробити та затвердити в установленому порядку.  

Кадрове забезпечення.  

Навчання майбутніх кваліфікованих робітників здійснюють 37 викладачів, з 

них 9 викладач першої категорії (Джафаров Р.З., Дубік В.В., Стороженко Н.В., 

Вдовенко Я.О., Ковальова Т.Ю., Степанова Н.В., Самонкін А.В., Шимко В.А., 

Колеснік І.О.), 5 викладача другої категорії (Пономарьова Н.С., Авраменко Ю.С., 

Бакшенєва С.А., Сумцова Л.С., Станчева О.В.), 19 викладачів вищої категорії, з них 

4 викладача мають педагогічне звання викладач-методист (Подоліч Ю.Я., 

Сидоренко Т.О., Маслова Т.М., Берестовий В.М.), 5 – старший викладач (Алатаєва 

О.В., Кононова М.Ю., Балбенко О.С., Шевченко Л.І., Крючковська А.В.). 34 

викладачів мають вищу педагогічну освіту. 

28 майстрів виробничого навчання, з них 23 майстрів працюють за 14 

тарифним розрядом, за 12 т. р.- 4 майстра в/н (Бондаренко С.О., Бренкович А.М., 

Косаєв А.І., Шелудько В.Є.), мають педагогічні звання – майстер першої категорії 9 

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

Навчально-матеріальна база.  

Середні показники з підготовок
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Навчальні кабінети, в яких здійснюється професійно-теоретична підготовка, 

мають всю необхідну документацію з ОП та ОБДЖ. Освітній процес забезпечений  

відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та наочних засобів 

навчання суттєво впливає на якість підготовки кваліфікованих робітників. Протягом 

2020/2021 н. р. придбано 5 системних блоків та 20 моніторів для навчальних 

кабінетів та лабораторії інформатики. Другий корпус підключено до системи 

Інтернет, крім 1 поверху. Санітарний стан кабінетів задовільний, але у кабінеті № 

221 (зав. кабінетом Шевченко Л.І.) потребує ремонтних робіт. З метою виконання 

навчальної програми під час змішаного навчання викладачі працюють в Google 

Classroom, ZOOM, Google Meet; разом з майстрами в/н  розробляють інструкційно-

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

дидактичний матеріал за темами програми. Отримані нові підручники бібліотекою з 

предметів «Перукарська справа», «Основи перукарської справи», «Електротехніка з 

основами електроніки», «Технологія механоскладальних робіт» в необхідній 

кількості для навчального закладу, тому всі здобувачі освіти можуть отримати їх в 

бібліотеці.  

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти з усіх професій. Виробничий 

процес забезпечений  відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних 

та наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки 

робітничих професій. В майстернях відсутні повні комплекти новітніх інструментів 

і механізмів, сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, 

тренажерів і макетів, окрім майстерні з підготовки малярів-реставраторів 

декоративно-художніх фарбувань. 

Планування освітнього процесу. 

Адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався моніторинг якості 

проведення уроків теоретичного навчання завдяки аналізу викладеного викладачами 

навчального матеріалу у Google Classroom. В результаті контролю виявлено, що 

заняття проводяться на достатньому рівні, але є над чим працювати та 

удосконалювати роботу викладачів та майстрів виробничого навчання під час 

проведення уроків за змішаною формою навчання.  

Стан ведення облікової документації.  

Стан ведення облікової документації знаходиться на достатньому рівні. 

Протягом 2020/2021 навчального  року адміністрацією закладу систематично 

проводилися перевірки якості ведення журналів обліку уроків теоретичного і 

виробничого навчання. Записи в журналах виконані згідно поурочно-тематичним 

планам та перелікам у відповідності до програм навчання, існують відмітки про 

перевірку стану ведення заступником директора з навчально-виробничої діяльності, 

методистом і старшим майстром. За результатами перевірок виявлено: 

– жодного зауваження щодо ведення журналів немає у викладачів  

Сидоренко Т.О., Олійник О.В.; 

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

поточних оцінок; 



– у викладача Джафарова Р.З. низька поточна успішність здобувачів освіти на 

уроках; 

– класні керівники третього корпусу в журналах обліку теоретичного 

навчання в формі №1 в стовпці «Додаткові відомості» записали телефони батьків 

здобувачів освіти що є порушенням інструкції з правил ведення журналів. 

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

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

проводиться корекційна робота. 

 

 Стан інноваційної діяльності.  

Інноваційна діяльність  проводилася згідно плану роботи методичної комісії, 

що організує інноваційну діяльність під керівництвом Степанової Н.В. 

Протягом 2020/2021 навчальному році  на базі Регіонального навчально-

практичного будівельного центру фірми «Кнауф»  Центру  проводився майстер–клас 

майстром виробничого навчання Бондаренко С.О. для здобувачів освіти нашого 

закладу за темою: « Обробка швів у гіпсокартонних обшивках». 

Керівництво і контроль за впровадженням інноваційної діяльності 

проводилося адміністрацією в повному обсязі. 

У нашому закладі освіти педагоги застосовують ІКТ для підготовки і 

проведенні уроків як теоретичного так і виробничого навчання. Нажаль відсутність 

електронних програмних засобів навчання не дають можливості викладачам на 

високому рівні викладати предмети. У кожного педагогічного працівника є 

методичні та дидактичні розробки до уроків, розроблені тестові завдання для 

контролю знань здобувачів освіти як проміжного так і підсумкового при роботі в 

Google Classroom. Але недоліком роботи є недостатня кількість комп’ютерної 

техніки в навчальних кабінетах і майстернях. 

 

Планування навчально-виробничого процесу. 

Навчальні майстерні є для здобувачів освіти усіх професій. Виробничий процес 

забезпечений відповідними програмами, але відсутність сучасних технічних та 

наочних засобів навчання також негативно впливає на якість підготовки робітничих 

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

сучасних технологічних карт, засобів програмного забезпечення, тренажерів і 

макетів. Комп’ютерні лабораторії також потребують суттєвої модернізації. 

Згідно графікам контролю адміністрацією ДНЗ «РЦПО БТ ХО» здійснювався 

моніторинг якості проведення уроків теоретичного і виробничого навчання. В 

результаті контролю виявлено, що заняття проводяться на достатньому і високому 

рівнях. Педагогічним працівникам рекомендуємо приділяти більше уваги 

використанню ІКТ навчання та диференційному підходу до оцінювання навчальних 

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

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

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

предмет проходження здобувачами освіти виробничої практики та 

працевлаштування, а й з приводу забезпечення будівельними матеріалами для 



виробничого навчання, зміцнення матеріальної бази. 

Найбільшої допомоги в вирішенні цього питання надає ПАТ «Трест Житлобуд 

-1», ТДВ «Житлобуд - 2», ДП «Кнауф Маркетинг», «Автомобіліст-98», фірма 

«Тріора», ТМ «Капарол». 

Стан фінансово-господарської діяльності. 

Загалом заплановані ремонтно-будівельні роботи, виконані своєчасно але не в 

повному обсязі. Проведено технічний огляд електроустаткування, технічні  

випробування та вимірювання заміру опору ізоляції електроустаткування  та 

усунуто виявлені недоліки згідно відомості дефектів. Постійно проводилась  робота 

по заміні ламп розжарювання на енергозберігаючі. Здійснювався постійний 

контроль за економічним використанням енергоносіїв  в навчальних корпусах та 

гуртожитках.  Система опалення підготовлена до роботи в осінньо-зимовий період 

згідно «Правил  підготовки  теплових господарств до опалювального періоду» та 

забезпечено  виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і 

мереж . Проведено  камерну дезінфекцію м’якого інвентарю гуртожитків , 

дезінсекцію і дератизацію приміщень гуртожитків та учбового центру. Здійснено 

перевірку стану  покрівлі з метою унеможливлення її протікання та відремонтовано 

200м2 покрівлі майстерень. Замінено вікна у гуртожитку на 9-му  поверсі та вітражі 

на сходових маршах всіх поверхів. Стан підлоги в аудиторіях, кабінетах, майстернях 

приведено у відповідність до вимог норм і правил безпеки навчання і праці. 

Через нестачу фінансування не вдалося в повному обсязі відремонтувати  

- каб. № 213; 

- каб. № 222; 

- здійснити  технічну експертизу  та перезарядку вогнегасників; 

- встановити  АПС 

Фінансово-економічна діяльність ДНЗ «РЦПО БТ ХО». 

з 01.01.2020- по З1.12.2020р. 

3 01.01.2021-01.08.2021 

1 .За послуги ,що надаються бюджетним установам 

згідно з функціональним повноваж.(навчання) 

17261,48 (КНАУФ) 

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

3. 50% від виробним . практики. 24409,59 

4.3а оренду майна бюджетних установ 170124,91 

4.Від реалізації майна (металобрухт) 1318,50(металобрухт)  

1081,0(макулатура) 

Всього: 1092782,00 

Благодійні внески: 
 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

 

РАЗОМ: 1092782,00 



 

Довідка 

про отримане фінансування ДНЗ "РЦПО БТ ХО" 

 

КЕКВ2210 

II півріччя 2020 року І півріччя 2021року 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

349448,23  349448,23 302203,86  302203,86 

 

КЕКВ2240 

II півріччя 2020 року І півріччя 2021 року 

Загальний фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Разом за 

період 

331936,43 12452,61 344389,04 175911,30 20965,76 196877,06 

Результатом роботи всього колективу став випуск 215 фахівців, з них 13 – 

отримали дипломи з відзнакою;200 отримали дипломи кваліфікованих робітників, 

15 – свідоцтва про отримання робітничої професії, свідоцтва про отримання повної 

загальної середньої освіти - 130, працевлаштовані – 76 здобувачів освіти, з них 4 – 

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

навчальних закладах – 45 випускників, 1- призваний до строкової служби до лав 

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

Друзі! 

Свої плани  на майбутнє я бачу в наступному: 

1. Відкриття навчально-практичних центрів з сервісного обслуговування  

автомобільного транспорту 

1.За послуги ,що надаються бюджетним установам 

згідно з функціональним повноваж.(навчання) 

13781,70 (КНАУФ) 

2.Від господарської діяльності ( проживання.) 76781,70 

3. 50% від виробничої практики. 67121,63 

4. 3а оренду майна бюджетних установ 194014,94 

5.Від реалізації майна  3335,5(макулатура) 

Всього: 1045907,72 

Благодійні внески: - 

1 .Від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 

- 

РАЗОМ: 1045907,72 


