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Основним напрямком діяльності навчального закладу у  2018-2019 н.р. було: 

удосконалення якості викладання предметів у навчальних групах з підготовки робітників 

високого рівня кваліфікації, удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, 

майстерень, лабораторій.  

        Станом на 01.10.2018 року регіональне замовлення було виконано на 65% ( 130чол.), 

що на 11% менше ніж в попередньому році. Сформовано 22 навчальні групи, контингент 

учнів склав 456  чол. за регіональним замовленням, що на 12 чол. менше ніж минулого 

року, 5 чол. понад регіональне замовлення. 

Укомплектовано і вивчено особові справи учнів першого курсу. Складено графіки 

внутрішнього контролю, проходження виробничої практики та поетапної кваліфікаційної  

атестації, оформлено журнали теоретичного та виробничого навчання, ознайомлено 

педагогічних працівників з вимогами щодо ведення плануючої документації. Видано 

накази «Про зарахування учнів», «Про створення постійно діючої кваліфікаційної 

комісії», «Про закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними групами»,  

«Про закріплення навчальних груп за аудиторіями, виробничими та невиробничими 

приміщеннями для санітарного прибирання», «Про проведення конкурсів фахової 

майстерності», «Про виробничу практику учнів», «Про стан ведення журналів 

виробничого навчання», «Про допуск учнів до поетапних кваліфікаційних атестацій», 

«Про переведення учнів».  

           Оновлено  договори про співпрацю та надання освітніх послуг  з соціальними 

партнерами та роботодавцями на 2019 рік (ФОП  Колесник С.М. – 3 чол., ФГ «Нерозя" – 5 

чол.). 

         Перевірено стан навчально-плануючої документації, а саме, наявність паспортів 

комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень; навчальних 

планів та програм; поурочно-тематичне планування уроків теоретичного та виробничого 

навчання; наявність планів роботи кабінетів, майстерень, лабораторій; наявність 

детальних програм виробничої практики; переліків навчально-виробничих робіт; складено 

графіки проходження виробничої практики, проведення ПКА, ДКА у 2018-2019н.р. 

   Завідувачами кабінетів, майстерень та лабораторій проведена належна підготовка до 

проведення занять, навчальні кабінети забезпечені необхідним обладнанням, 

інструментами, пристроями,  наочними посібниками, літературою, навчальною 

документацією. 

        Згідно з планом роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на 2018-2019 н. р. проведено 

заходи щодо вивчення рівня підготовки кваліфікованих робітників з професії «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва (кат «А1», «А2»)»,  «Кухар», 

«Пічник», «Водій автотранспортних засобів кат «С» та методів навчання, які сприяють 

розвитку  творчих здібностей та пізнавальної діяльності учнів, вивчено питання щодо 

організації навчально-виробничого процесу з даних професії.      

     У ході вивчення проаналізовано кадрове забезпечення, дотримання Державного 

стандарту професійно-технічної освіти, виконання навчальних планів та програм, стан 

ведення уроків, стан  комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-

теоретичної, професійно-практичної підготовок, стан навчально-плануючої документації, 

визначено рівень навчальних досягнень учнів зі спеціальних предметів та виробничого 

навчання. 



     Встановлено, що рівень підготовки кваліфікованих робітників з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва (кат «А1», «А2»)» та 

з професії  «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» відповідає 

вимогам Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти, комплексно-

методичне  забезпечення  професійно-теоретичної підготовки 78%, професійно - 

практичної підготовки 73%.  Рівень щорічного оновлення професії  складає 30%  від 

потреби. 

      Разом з тим,  існує ряд недоліків: викладачу   Чикалу Р. В. з   метою сприянню 

розвитку творчих здібностей та пізнавальної діяльності учнів  необхідно більш 

урізноманітнювати методи навчання використовувати новітні педагогічні технології, 

досвід колег, форми навчання, у процесі яких учні і викладач перебувають у режимі 

бесіди, діалогу між собою. Майстрам виробничого навчання Макаренку С. М., Марченку 

М. Г..  з метою удосконалення рівня практичних знань учнів з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (кат «А1», «А2») 

необхідно доукомплектувати робочі місця учнів наборами індивідуальних інструментів, 

придбати макети двигунів сучасної сільськогосподарської техніки, внести зміни до 

робочих навчальних програм питання експлуатації та технічного обслуговування  

сучасних тракторів, сільськогосподарської техніки.. 

         Підготовка кваліфікованих робітників з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»)» вивчалася на  основі перевірки стану ведення документації; відвідування 

уроків виробничого навчання та предметів професійно-теоретичної підготовки; аналізу 

якості та рівня навчальних досягнень, комплексно-методичного забезпечення  та 

матеріально-технічної бази відповідно до ДСПТО. Для здійснення професійно-

теоретичної підготовки обладнано кабінети «Будови  і експлуатації  вантажного 

автомобіля», «Безпеки дорожнього руху»(сумісні), «Правила дорожнього руху»   . 

 Встановлено, що рівень підготовки кваліфікованих робітників з професії «Водій 

автотранспортних засобів (категорії «С»)», відповідає вимогам Державного стандарту 

професійно-технічної освіти, комплексно-методичне  забезпечення  професійно-

теоретичної підготовки 66%, професійно - практичної підготовки 77%.    Рівень щорічного 

оновлення професії  складає 29%  від потреби.  

За підсумками відвіданих уроків   Шкафенка В. І. слід зазначити, що матеріал 

уроків відповідає програмі, викладач толерантно співпрацює з учнями, використовує 

елементи проблемного навчання, зв'язок з реальними умовами життя, уміло поєднує 

словесні та наочні засоби навчання, дотримується структури уроку. 

Для виконання вправ з початкового водіння обладнано маневровий майданчик , 

який розташований на території вул. Сумський 24. Обладнаний  основними елементами: 

габаритний  "тунель",        "дворик",         "вісімка", "; нерегульованим залізничним 

переїздом; регульованим перехрестям; дорожніми знаками, світлофорами, дорожньою 

розміткою, але залишається зигзагоподібний переїзд" пагорбами; косогором, естакада. В 

наявності стенд-схема маневрового майданчику.  

Автодром  має часткове тверде покриття. Для навчальних цілей використовуються 

вантажні автомобілі ГАЗ-САЗ 3507, ГАЗ 5312. Усі автомобілі обладнані подвійним 

керуванням, яке пройшло сертифікацію, знаходяться в справному стані. В 2018 р замінено 

комплект шин на автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, акумуляторні батареї.  Наявність основного 

обладнання, транспорту та механізмів необхідних для виконання планів та програм 

становить 87%.,  

                Для підготовки кваліфікованих робітників з професії « Кухар» обладнано 

кабінети та кухня-лабораторія з дегустаційною залою. Кабінет  «Харчових технологій» 

призначений для вивчення предметів «Технологія приготування їжі з основами 



товарознавства»,  «Організація виробництва та обслуговування», «Облік, калькуляція і 

звітність».  Кабінет «Устаткування підприємств харчування»  сумісний з предметами 

«Гігієна, санітарія та фізіологія харчування». У наявності довідкова література, навчальні 

посібники з професій,  інструкції з охорони праці, загальні критерії оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні 

папки, які містять технологічні схеми послідовності виконання виробничих процесів, 

картки з різнорівневими завданнями. Забезпеченість необхідною нормативною 

документацією – 82%.  

 Підготовку кваліфікованих робітників здійснюють викладачі Негода Л.М., 

Ніконова А.Б., майстри виробничого навчання Мазна Ю.С., Гребінник Л.Л., Банька А.С., .  

Негода Л. М.  викладач   предметів професійно-теоретичної підготовки. Педагоги на 

уроках використовують  сучасні технології навчання, які вимагають від учнів життєвих 

спостережень, збуджують їх думки, судження, уявлення та міркування. Вдало  поєднують 

індивідуальні, групові, колективні форми роботи. Майстри виробничого навчання 

приділяють увагу творчій роботі учнів, активно впроваджують нові технології 

приготування страв, рецепти їх оздоблення та правила подавання  до столу, пропагує ідею 

здорового та раціонального  харчування.  

          Підготовка кваліфікованих робітників з професії «Пічник» вивчалася на  основі 

перевірки стану ведення документації; відвідування уроків виробничого навчання та 

предметів професійно-теоретичної підготовки; аналізу якості та рівня навчальних 

досягнень, комплексно-методичного забезпечення  та матеріально-технічної бази 

відповідно до ДСПТО,     комплексно-методичне  забезпечення  професійно-теоретичної 

підготовки 76%, професійно - практичної підготовки 73%.    Рівень щорічного оновлення 

професії  складає 10%  від потреби.  

          Для підготовки пічників у закладі створено кабінет будівельних дисциплін та 

майстерня. Професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку робітників 

здійснюють    викладач Логвіненко В.І.,  та  майстер  виробничого навчання   Дашутіна 

А.В.  Логвіненко В.І., викладач проводить уроки на високому  науково-методичному рівні, 

раціонально розподіляє  навчальний час, створює сприятливий психологічний клімат на 

уроці. Під час уроків  працює над формуванням у учнів професійної компетентності 

шляхом оптимального застосування традиційного та інтерактивного навчання. Дашутіна 

А.В. під час уроків виробничого навчання формує в учнів професійні навички, вчить 

знаходити найраціональніші способи  виконання навчально-виробничих робіт. Майстер 

застосовує  методичні прийоми:  порівняй, доведи, виконай це іншим способом, перевір 

себе, що сприяє  розвитку творчого мислення і готує базу для творчої практичної роботи. 

Свої уроки максимально наближує до виробництва. 

По філії смт. В-Писарівка вивчено якість підготовки кваліфікованих  робітників            

з професії «Кухар», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва категорії «А1», «А2», «В1». 

Підготовка кваліфікованих  робітників  з професії  «Кухар», здійснювалася на 

основі перевірки навчально-плануючої документації викладачів, дотримання вимог 

Державного стандарту професійно-технічної освіти, стану комплексно-методичного 

забезпечення предметів професійно-теоретичної та професійно - практичної підготовок, 

аналізу рівня навчальних досягнень учнів зі спеціальних предметів та виробничого 

навчання. 

       Встановлено, що рівень підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар» 

рівень підготовки кваліфікованих робітників відповідає вимогам Державного стандарту 

професійно-технічної освіти, комплексно-методичне  забезпечення  професійно-

теоретичної підготовки 71%; професійно-практичної підготовки 85%.  Водночас 



недостатня кількість  підручників, додаткової    та методичної літератури,  інструментів, 

устаткування, обладнання для індивідуального відпрацювання деяких тем при 

приготування м’ясних та рибних страв (відсутній слайсер, гусятниця, котел рибний з 

решіткою, підставка для яєць (пашотниця). 

          З професії  «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва категорії «А1», «А2», «В1», проаналізовано кадрове забезпечення,  

дотримання вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, виконання 

навчальних планів та програм, стан комплексно-методичного забезпечення предметів 

професійно-теоретичної, професійно - практичної підготовок, стан навчально-плануючої 

документації викладачів, майстрів виробничого навчання, визначено рівень навчальних 

досягнень учнів зі спеціальних предметів та виробничого навчання. Для здійснення 

професійно-теоретичної підготовки обладнано кабінети «Будови тракторів», 

«Сільсьгосподарські машини, «Правила дорожнього руху».Встановлено, що рівень 

підготовки кваліфікованих робітників з професії «Водій автотранспортних засобів 

(категорії «С»)», відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти, 

комплексно-методичне  забезпечення  професійно-теоретичної підготовки 65%, 

професійно - практичної підготовки 78%.    Рівень щорічного оновлення професії  складає 

25%  від потреби.  
Разом з тим, викладачу Білоусу М.В. необхідно надати уваги мотивації навчальної 

діяльності учнів на кожному етапі уроку, доопрацювати паспорт комплексно-методичного 

забезпечення предмету, оновити плакати, упроваджувати мультимедійні презентації 

навчального матеріалу, систематизувати роздатковий дидактичний матеріал, 

укомплектувати поурочно-тематичні теки з предметів, продовжити роботу з 

удосконалення комплексно-методичного забезпечення предмету; сприяти у придбані 

відсутніх наглядних зразків, підручників, сучасних плакатів і таблиць. 

     Протягом   2018-2019 н. р. з метою  розвитку професійної  майстерності, творчої 

активності учнів, взаємозбагачення  новими ідеями, творчим досвідом та інноваційними 

технологіями  у лютому-березні 2019 року проведено І етапи Всеукраїнських конкурсів 

фахової майстерності, Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін. 

І етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії ««Кухар» 

проводився у два тури. Теоретичний тур передбачав перевірку знань зі спеціальних 

предметів.  

     Практичний тур відбувся в форматі конкурсу професійної майстерності 

«Майстер – шеф» серед учнів відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець, філії 

смт. Велика Писарівка та ДНЗ «Охтирський центр ПТО» м. Охтирки. За результатами  

конкурсу І місце виборола команда м. Охтирки, Денис Бондаренко  представляв наш 

заклад на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності  з професії « Кухар» в 

м. Суми . 

Проведено конкурси фахової майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» (Герасименко І.В) . Переможцем конкурсу став 

Кукса Олександр, який брав участь у  ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності в м. Конотоп  та опосів ІV місце. 

У  відокремленому навчальному підрозділу м. Тростянець проведено конкурси   

професійної майстерності з професії «Кухар»(Мазна Ю.С.,  Негода Л.М.) та  з професії 

«Електрозварник ручного зварювання» ( Ющенко А.І.,  Дашутіна А.В..).  

       У 2018-2019 навчальному році проведенно І етап  Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін  за напрямками підготовки з професії: «Кухар»; 

«Перукар (перукар-модельєр)»; «Продавець продовольчих товарів», «Тракторист-



машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування», «Муляр». 

         Переможці І етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін: з 

професії «Кухар» став Кармазов О. (група 2-7), з професії «Газозварник. Електрозварник 

ручного зварювання» - Івченко Б. ( група 4), з професії «Муляр» - Колодка О. ( група5), з 

професії «Продавець продовольчих товарів» - Іванова К. (група 3-7), з професії 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» - Кучков І . (група 16), з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» - Масло Я. у 

(група 1-8), з професії «Перукар (перукар-модельєр)» - Портян М. (група 2-5). 

      За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін 

учні закладу посіли ІІ місце – Колодка О. з професії «Муляр» (відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець),  ІІІ місце – Масло Я. з професії «Електромонтер з ремонту та  

Виробничу практику учнів проводено  на робочих місцях підприємств з метою 

удосконалення здобутих знань, умінь і практичних навичок, що необхідні для досягнення 

відповідного рівня кваліфікації, встановленого державними стандартами, а також з метою 

забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах. 

      Протягом 2018-2019 н. р.  було укладено договори між ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

та підприємствами:  м. Охтирка -76 договорів, відокремлений навчальний підрозділ м. 

Тростянець – 47 договорів,  філія смт. В-Писарівка – 34 договорів. 

     Складено детальні програми виробничої практики відповідно до Державних стандартів 

ПТО, кваліфікаційних  характеристик , робочих навчальних планів  і програм та з 

урахуванням виду діяльності підприємств, використання сучасних технологій  з кожної 

професії  та рівня кваліфікації. 

         Для проходження виробничої практики були організовані робочі місця на 

підприємствах м. Охтирки, м. Тростянець, м.Суми та Тростянецького, 

Великописарівського, Охтирського районів., таких як : ФОП «Бойко»,ФГ Нерозя, ФОП 

Колісник С. М., ПрАТ «Райз-Максимка», КП «Благоустрій», ПРаТ «Сад», СТО 

«Олефіренко», СТО «Тіп-топ», СТО « Токар», ФОР Герасименко Т. В. перукарня 

«Стайлінг», ФОП Коломієць перукарня Корона», КП ШХ «Мрія», кафе «Монплезир», 

кафе «Домашня кухня», ресторан «Прага», кафе «Тет - а -тет», кафе «Дубрава»,магазин 

«Буфет», магазин «Світ продуктів», ТОВ «Тростянецький машинобудівельний 

завод»,ТОВ «Тростянецький Агропромбуд», ФОП Константа А. А. ресторан «Круглий 

двір»,ФОП Борисенко кафе «Мерідіан» , ФОП Троцька Р. Г. ресторан «Континент», ПП 

«Славна 2011», ФГ «Світанок», ФОП Бантов Р. В., СГНВ агрофірма «Мрія», ПП «Вільне», 

ДП «Агролісгосп», ПСП «Дружба», ПСП «Рассвет» та ін. На підприємствах створені 

належні умови для  розвитку та удосконалення професійних компетенцій учнів.  

Протягом 2018-2019н.р за виробничу практику в заклад надійшло коштів в сумі 

4195 грн. 

       До державної кваліфікаційної атестації в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» допущено 

145 учнів (3 понад регіональне замовлення) , які пройшли всі види проміжного контролю 

та виконали програму виробничої практики, 9 учнів (Воробйова М., Янкова І., Сергієнко 

К., Статівка Ю., Шевякова Ю., Кадничанський М., Червяков Д., Чиж Ігор., Денисюк І.) не 

допущено до державної кваліфікаційної атестації у зв’язку з невиконанням детальної 

програми виробничої практики. 

        Моніторинг якості знань учнів показав, що  20 чол. (14%) показали високий рівень 

знань, 76 чол. ( 53%) – достатній рівень знань, 49 чол. (33%) – середній рівень знань. 

             Під час складання ДКА учні показали достатній рівень  знань  зі спеціальних 

предметів, оперували знаннями щодо використання сучасних виробничих технологій та 

матеріалів..  



       Станом на 01.07.2019 контингент учнів становить 281 чол. за регіональним 

замовленням та 2 чол. понад регіональне замовлення.  Проведена робота по збереженню 

контингенту учнів  навчальних груп майстрами виробничого навчання по  м. Охтирка: 

група 3-7 (майстер  виробничого навчання Кучер Т. Г.); по відокремленому навчальному 

підрозділу м. Тростянець:  група 2 (майстер  виробничого навчання Ющенко А.І.), група 1 

(майстер  виробничого навчання Гребіник Л.Л), група 5 (майстер  виробничого навчання 

Дашутіна А.В) ; по філії смт. В-Писарівка: Куреленко К.С. (група 27),  Ахтирченко І. В. 

(група 17), Вініченко С. І. (група 18). 

          Працевлаштовано станом на 01.07.2019 року  81 чол. (50%).  По м. Охтирка: 

«Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» - 

випущено 21 чол, працевлаштовано 13 чол ( 68%), майстер виробничого навчання 

Шкафенко В.І; «Кухар. Продавець продовольчих товарів» - випущено 28 чол., 

працевлаштовано 18 чол. (65%) майстер виробничого навчання Кучер Т.Г.,; «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва( категорії  «А1», «А2»). Водій 

автотранспортних засобів (категорія”С”)» -  випущено 25 чол., працевлаштовано 17 чол. 

(68%), майстер  виробничого навчання Макаренко С.М..; «Перукар (перукар-модельєр). 

Візажист» - випущено 16, працевлаштовано 8 чол.( 50%), майстер виробничого навчання 

Богатир А.С..  По відокремленому  навчальному  підрозділу м. Тростянець: «Кухар. 

Кондитер» випущено 17 чол., працевлаштовано 6 (36%), майстер виробничого навчання 

Тараненко В.О. ; «Газозварник. Електрозварник ручного зварювання» випущено 17 чол., 

працевлаштовано 8 (47%), майстер виробничого навчання Ющенко А.І. По філії ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО» смт. В-Писарівка: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування. Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва ( категорії  «А1», «А2», «В1»). Водій автотранспортних 

засобів (категорія”С”)» - випущено  18 чол. працевлаштовано 2 чол. (23%) майстер 

виробничого навчання Олексенко О.М.; «Кухар. Кондитер» випущено 18 чол., 

працевлаштовано 9 (50%), майстер виробничого навчання Куреленко К.С 

        Важливим питанням діяльності закладу є оновлення матеріально-технічної бази, яке 

можливе за рахунок виконання показників навчально-виробничої діяльності. За  2018-

2019 н. р. планом  передбачено по м. Охтирка -24434 грн., виконано -65803 грн., по  

відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець - 21803 грн., виконано – 4000 грн.  

по філії смт. В-Писарівка -18977 грн., виконано –6355 грн.  

      З метою удосконалення матеріально-технічної бази з професії «Слюсар з ремонту 

автомобілів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» (майстри виробничого 

навчання Шкафенко В. І., Макаренко С.М.) придбано комплект інструментів слюсаря; 

завдяки співпраці з роботодавцями поповнено лабораторію макетом рульової колонки; 

замінено колеса на ГАЗ- 53.  В слюсарну майстерну придбані ножовочні полотна, плашки, 

частково замінений індивідуальний інструмент учнів. В кабінеті «Правила дорожнього 

руху» ( викладач Шкафенко В.І..) оновлено плакати «Дорожні знаки» 

    З професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(категорії  “А1”,“А2”) Водій автотранспортних засобів категорія”С”» (майстри 

виробничого навчання Марченко М.Г., Федорова В.В.) придбано  в лабораторію 

«Трактори. Сільськогосподарські машини» комплекти наборів ключів для учнів , знімач, 

спеціальні викрутки; замінено 2 колеса на тракторі ЮМЗ- 6. Кабінет «Трактори. 

Сільськогосподарські машини» поновлено новими плакатами. 

          З професії «Продавець продовольчих товарів» (майстер виробничого навчання 

Кунченко В.Г.)  придбано муляжі овочів, електронні ваги, щіпці кондитерські, поновлено 



майстерню необхідними зразками товарних документів, бланками, накладними, оновлено 

тематичні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.  Забезпечено інвентар для 

проведення лабораторних робіт з «Товарознавства продовольчих товарів».  

      З професії «Кухар» (майстер виробничого навчання Кунченко В. Г., Кучер Т. Г., 

Павлюченко К. В., викладач Лебедь Н.Д.) поповнено інвентар: терки, ножі кухарські, 

контейнери для харчових продуктів, електроплита. Проведена  робота по оновленню та  

систематизації інструкційно-технологічних карток, опорно-технологічних схем, 

розроблено робочі зошити з професії. 

             З професії «Перукар(перукар-модельєр)» (майстер виробничого навчання Богатир 

А. С.)  поповнено  асортимент: лак для волосся, фарби для волосся, пудра для освітлення, 

гумові рукавички, форма, одноразові пеньюари, рушники, утюжки-гофре, електронні ваги  

, поновлено тематичні папка дидактичним матеріалом. 

         З професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

проведено монтаж сучасних світильників із світлодіодними стрічками, замінено 

трифазний автоматичний вимикач, проведено Інтернет, розроблено робочій зошит з 

предмету «Спецтехнологія» 

Капітально відремонтовано та осучаснено кабінети «Математика. Фізика», 

«Інформатика. Інформаційні технології»  

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

протягом року здійснювалася робота по оснащенню  матеріально-технічної бази, 

комплексно-методичного забезпечення  кабінетів та майстерень. З  професії  «Кухар. 

Кондитер»  поповнено відеотеку презентаціями до уроків виробничого навчання, що 

становить  80%  відповідно до тем програм. Проведена  робота по оновленню та  

систематизації інструкційно-технологічних карток, опорно-технологічних схем. Придбано  

електричну  плиту  та каструлі різної ємкості  ( майстри виробничого навчання Гребіник 

Л.Л., Мазна Ю.С.). У кабінеті харчових технологій  оновлено зразки сучасного посуду 

(викладач Негода Л.М.). У кабінеті «Устаткування» розроблено  інструкційно-

технологічні картки  для проведення лабораторно-практичних робіт, підготовлено міні-

плакати  будови устаткування (викладач Ніконова А.Б.) 

            З професії «Газозварник . Електрозварник ручного зварювання»  у майстерню 

електрозварювання придбано два інверторних зварювальних апарати. Комплексно-

методичне забезпечення з виробничого навчання поповнилося інструкційно-

технологічними картками, підбором відеоматеріалів з технології зварювання ( майстер 

виробничого навчання Ющенко А.І.).  З предметів  професійної підготовки розроблені 

презентації до уроків, що становить  40% від потреби( викладач Дашутіна А.В.). 

Підготовлено збірник завдань з предмету «Читання креслень»(викладач Логвіненко В.І.).  

З професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» у майстернях мулярів, 

лицювальників – плиточників  поновлено зміст тематичних тек, підібрано відеоматеріал 

про сучасне будівництво. Для проведення практичних робіт робочі місця поповнено 

плиткорізом, ручним інструментом, контрольно-вимірювальним інструментом (майстер 

виробничого навчання Дашутіна А.В.) З теоретичного навчання створені презентації до  

уроків, що становить 50% від потреби, поновлені картки  для виконання лабораторно-

практичних робіт з предмету «Будівельне креслення», придбані зразки гідроізоляційних 

матеріалів, ілюстративно-довідкові каталоги  сучасних будівельних фірм.  ( викладач 

Логвіненко В.І.). 

У філії смт. В-Писарівка з метою удосконалення матеріально-технічної бази з 

професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва   (категорії  «А1», 

«А2», «В1»), Водій автотранспортних засобів категорія «С»» (Ахтирченко І.В. Вініченко 



С.І., Олексенко О.М.) придбано  в кабінет «Правила дорожнього руху» 3 стенда з новими 

дорожніми знаками. 

Для проведення  індивідуального водіння здійснено ремонт автомобіля ГАЗ – 53, 

трактора Т-150. 

 З професії «Кухар. Кондитер» (Мовчан С.В., Куриленко К.С.) в кухню-лабораторію 

придбано: стелаж для зберігання посуду 2 шт., столовий посуд, ваги для вимірювання.; 

електроплиту;  дві мийки. 

В кабінет «Охорона праці»  (Куткович О.М.) придбано стенди 7 шт., оновлено 

куточок «Засоби  індивідуального захисту», поновлено тематичні папки роздатковим  

матеріалом. 

 Планування та організація методичної роботи у закладі здійснюється згідно із 

законами України «Про освіту», «Професійно – технічну освіту»,наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної роботи в 

системі професійно-технічної освіти», наказів та листів Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, наказу ДНЗ «Охтирський центр ПТО» від 

31.08.2018 № 276 «Про структуру методичної роботи з педагогічними працівникам та її 

організацію у 2018-2019 н.р.». 

 Основні заходи навчально-методичної роботи спрямовані на інформаційний та 

науково-методичний супровід освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітничих 

кадрів, підвищення та удосконалення педагогічної та методичної компетентності 

викладачів, майстрів виробничого навчання. Педагогічний колектив 2018-2019 н.р. 

продовжував роботу над єдиною методичною темою «Розвиток навчально-пізнавальної 

діяльності учнів через упровадження виробничих та педагогічних технологій». 

 Сплановані та використовувались різноманітні колективні та індивідуальні форми 

методичної роботи. Проведено засідань педагогічної ради: м. Охтирка - 17, відокремлений 

навчальний підрозділ м. Тростянець – 16, філія смт Велика Писарівка – 13,  відповідно до 

плану проведено засідання методичних комісій; засідання методичної ради; інструктивно-

методичні наради; організована самоосвіта та надання індивідуальних консультацій 

викладачам, майстрам виробничого навчання; виконано заплановані заходи методичного 

кабінета. 

 В полі зору педагогічних рад були питання аналізу діяльності педагогічного 

колективу з підвищення ефективності освітнього процесу за підсумками  2017-2018 н.р., 

визначення пріоритетних напрямків на 2018-2019 н.р., погодження плану роботи центру 

на 2018-2019 н.р., погодження плану проведення засідань педагогічних рад на 2018-2019 

н.р., розглянуто питання педагогічного навантаження працівників. 

 З метою визначення комплексно-методичного забезпечення предметів та рівня 

підготовки   кваліфікованих робітників на педагогічних радах розглянуто стан викладання 

предметів та стан підготовки кваліфікованих робітників відповідно плану роботи закладу 

на 2018-2019 н.р., вивчено, розглянуто та прийнято рішення з питань працевлаштування 

випускників 2017-2018 н.р.; підсумки профорієнтаційної роботи по виконанню 

регіонального замовлення; надано увагу практичним аспектам організації превентивного 

виховання учнів в закладі; інформаційно-роз`яснювальній роботі щодо підготовки учнів 

до ЗНО-2019; проведено аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;  допуск 

учнів  до ПКА, ДКА, ДПА відповідно робочих навчальних планів. 

 Змістовну аргументовану інформацію, довідки, виступи, відеопрезентацї до участі 

в засіданнях педагогічних рад надали педагогічні працівники: Ніжнік О.С., Бровко О.М., 

Савочка Л.І., Ковбаса В.Г., Лебедь Н.Д., Герасименко І.В., Соболєва І.Ф., Горобець 

А.В.,Морозова Г.М., Возняк О.В., Власенко Н.С.,Куткович О.М., Баландюк Н.І., 

Кальченко О.О. 



 Відповідно до тематики засідань методичної ради проведено аналіз методичної 

роботи за минулий рік, визначено форми, методи роботи над єдиною науко-методичною 

темою, визначено зміст,форми, методи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

організації роботи, школи, творчо-працюючих педагогічних працівників, школи молодого 

спеціаліста; погоджено методичні матеріали до участі у конкурсах, виставках. 

Удосконаленню професійної компетентності педагогічних працівників сприяли 

інструктивно-методичні наради з опрацювання інструктивних  матеріалів МОН України, 

Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації; правил ведення журналів 

теоретичного та виробничого навчання; наказів МОН України, листів Департаменту 

освіти і науки щодо особливості ЗНО – 2019; обговорено питання працевлаштування 

учнів (Ніжнік О.С., Возняк О.В., Кальченко О.О.),  виконання плану регіонального 

замовлення (Горобець А.В.), підсумки контрольних зрізів знань з базових дисциплін учнів 

І курсу (Савочка Л.І., Морозова Г.М., Куткович О.М.) роботи зі здібними учнями та 

підготовки їх до Всеукраїнських учнівських олімпіад (Савочка Л.І., Морозова Г.М., 

Куткович О.М), відвідування занять учнями (Ніжнік О.С., Бровко О.М. Морозова Г.М., 

Куткович О.М.), якість проведення уроків виробничого навчання (Ніжнік О.С., Ковбаса 

В., Морозова Г.М., Куткович О.М.); питання комплексно – методичного забезпечення та 

систематизації навчальних посібників в кабінетах, лабораторіях, майстернях виробничого 

навчання (Ніжнік О.С., Морозова Г.М., Куткович О.М.); проведення І етапу ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка, ХІХ Міжнародного  конкурсу з української мови імені Петра Яцика; 

підсумки контрольних робіт за завданнями адміністрації; аналіз ведення учнями зошитів з 

української мови, математики, іноземної мови, зарубіжної літератури; питання стану 

роботи гуртків, факультативів та стану підготовки до ЗНО; стан організації харчування 

учнів. 

В закладі створено циклові, методичні комісії: по м. Охтирка – 2 циклових комісій, 

2 методичних комісій; у відокремленому навчальному  підрозділі м. Тростянець – 3 

методичних комісій; у філії смт Велика Писарівка – 3 методичних комісій. 

На засіданнях циклових, методичних комісій обговорено  організаційні питання, 

рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у 2018-2019 н.р., 

зміни у навчальних програмах, зміст освітніх програм з професій «Перукар (перукар-

модельєр). Візажист», «Слюсар колісних транспортних засобів», «Продавець 

продовольчих товарів»; питання підготовки та проведення олімпіад, предметних тижнів; 

проведення контрольних зрізів знань; погодження детальних програм виробничої 

практики; погодження поурочно – тематичних планів; питання комплексно методичного 

забезпечення предметів; упровадження інноваційних технологій, передового 

педагогічного та виробничого досвіду; організації роботи зі здібними учнями. 

З метою налагодження взаємозв’язку та використання в освітньому процесі 

сучасних виробничих технологій циклова комісії сільськогосподарського виробництва, 

електромонтерів (Герасименко І.В.) співпрацювала з роботодавцями: Колісником О.М., 

Токарем О.О., Яценком О.О., Льон М.В. ПП «Лімік», Кукса В.М. ПМП «КВН»;               

циклова комісія харчових технологій, перукарів (Лебедь Н.Д.) – Ярошенко Т.М. кафе 

«Мрія», Кучеренко Л.В. «Тет-а-Тет», Легеньковська Л.П. кафе «Дворик». 

 Інноваційні методи активного навчання та організація пізнавальної діяльності 

учнів з метою формування предметних компетентностей стали предметом вивчення, 

обговорення при проведенні педагогічних читань, активну участь у яких брали Лебедь 

Н.Д., Герасименко І.В., Тасалян Я.І., Кучер Т.Г., Горбушко Л.І., Кунченко В.Г., Федорова 

В.В., Морозова Г.М., Власенко Н.С., Логвіненко В.І., Слонь Н.П., Дашутіна А.В., 

Баландюк Н.І., Фурса Н.А., Кальченко О.О., Білоус М.В. 



У 2018-2019 н.р. педагогами закладу надано увагу роботі зі здібними учням. 

Проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, взяло участь 

140  учнів, І етап ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та І 

етап ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім. Тараса Шевченка, взяло участь 23 учні; за результатами ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад по м. Охтирка з української мови 11 місце посіла учениця Іванова К. 

(викладач Тасалян Я.І.); з математики 8 місце, учень Табуєв Д. (викладач Соболєва І.Ф.); з 

історії України, 9 місце, учень Супрун М. (викладач Харченко С.І.); з іноземної мови, 6 

місце, учень Бондаренко Д. (викладач Молчанова С.В.); учень Раца С. з української мови і 

літератури посів 6 місце (викладач Затулій І.С.), Раца В. з історії України 6 місце 

(викладач Баландюк Н.І.), Орлова О. з математики посіла 6 місце (викладач Фурса Н.А.), 

до участі у ІІ етапі ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації 

«Література» надано твір «Пісня – духовна святиня українського народу», учениця 

Іванова К., 7 місце (викладач Тасалян Я.І.); в номінації «Історія України – 

державотворення » опис «Духовні святині рідного краю», 3 місце, учениця Фісенко Д. 

(викладач Харченко С.І.). 

 Педагогічний та учнівський колектив брали участь у радіо диктанті Національної 

єдності у День української писемності та мови, тема диктанта «Крила України» взяло 

участь 89 осіб по м. Охтирка, 40 осіб м. Тростянець, 92 особи смт Велика Писарівка. 

 Важливим питанням методичної діяльності закладу є робота з удосконалення 

комплексно-методичного забезпечення предметів, кабінетів, лабораторій, майстерень 

виробничого навчання. Участь в обласному огляді-конкурсі на краще комплексно-

методичне забезпечення предметів брали Соболєва І.Ф., Фурса Н.А., Кириленко Н.М., 

предмет «Фізика»; Герасименко І.В. предмет «Спецтехнологія» (професія «Електромонтер 

з ремонту та обслуговування електроустаткування») Переможцями обласного огляду-

конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предметів стали: Фурса Н.А. 

предмет «Фізика», Герасименко І.В. предмет «Спецтехнологія». 

  Педагогічні працівники закладу брали участь у видавничій діяльності. Надано 

методичні матеріали для публікації в інструктивно-методичному журналі «Професійна 

освіта Сумщини» педагогічними працівниками Ахтирченком І.В., Баландюк Н.І.,Затулій 

І.С., Мовчан С.В., Кальченко О.О., Фурса Н.А., Куткович О.М., Лебедь Н.Д.  

До участі у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2019» підготовлено 

інноваціний проект «Сучасні освітні тенденції, технології та інструменти креативного 

мислення» (Лебедь Н.Д., Горобець А.В., Висоцька Ю.М.), срібна медаль, Диплом МОН 

України за активну участь у реформуванні національної системи освіти; творча робота   

«Розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей учнів засобами інноваційних і 

виробничих технологій з підготовки робітників з професії «Кондитер»» (Мазна Ю.С.); 

«Формування професійної компетентності сучасного робітника з професії «Лицювальник-

плиточник» через використання виробничих та педагогічних технологій» (Логвіненко В.І., 

Дашутіна А.В.); «Формування соціально-трудової компетенції учня професійної 

(професійно-технічної) освіти, як засобу соціалізації в сучасному світі» (Баландюк Н.І., 

Фурса Н.А., Кальченко О.О., Куткович О.М.).  

 Важливою умовою підвищення рівня професійної майстерності педагогічного 

працівниів є участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації. У  2018-2019  

н.р.пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники: Горяйстова А.Ю., 

Моісеєнко Л.М., Заверзаєва І.Г., Дашутіна А.В., Тараненко В.О., Мовчан С.В., Макаренко 

С.М., Мазна Ю.С., Шкафенко В.І., Ковбаса В.Г., Білоус М.В., Лебедь Н.Д., Власенко 

Н.С.Дружиніна С.О., Мовчан О.І., Фурса Н.А., Слонь Н.П. Татаренко Л.В. Ніжнік О.С. 



 Атестувались  в 2018-2019 н.р.педагогічні працівники: Лебедь Н.Д., Горобець А.В., 

Харченко С.І., Возняк О.В., Мазна Ю.С., Тараненко В.О., Дашутіна А.В., Субота В.О., 

Кальченко О.О., Куткович О.М., Затулій І.С., Фурса Н.А., Баландюк Н.І., Ахтирченко І.В., 

Мовчан С.В.Підвищили рівень кваліфікації 6 осіб, підтвердили раніше присвоєні 

кваліфікаційні категорії  8 осіб. 

Творчо працювали з розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів при 

проведенні уроків, з удосконалення комплексно-методичного  забезпечення предметів 

педагогічні працівники Лебедь Н.Д., Герасименко І.В., Харченко С.І., Горобець А.В., 

Ніжнік О.С., Баландюк Н.І., Логвіненко В.І., Фурса Н.А., Затулій І.С., Власенко Н.С., 

Негода Л.М., Мазна Ю.С., Дашутіна А.В., Куткович О.М.,Кальченко О.О., які 

використовували сучасні педагогічні технології, визначальними серед яких є групова та 

парна робота, керовані діалоги, рольові ігри, мультимедійні презентації, ділова співпраця 

з учнями, що сприяє підвищенню рівня їх успішності. 

 З метою підготовки до участі у ЗНО-2019 складено план заходів, проведено 

інформаційно-роз`яснювальну роботу, заняття факультативів, проведено консультації, 

додаткові заняття.  

 Взяли участь у ЗНО з української мови: 50 учнів (м. Охтирка), 33 учні (м. 

Тростянець), 31 учень (смт Велика Писарівка); з математики - 9 учнів (м. Охтирка), 4 учні 

(смт Велика Писарівка); з історії України – 41 учень (м. Охтирка), 33 учні (м. Тростянець), 

27 учнів (філія смт Велика Писарівка). 

Водночас, слід зазначити, що методичною комісією загальноосвітньою підготовки 

(Соболєва І.Ф.) не надано належної уваги питанню підготовки та проведення відкритих 

уроків предметних тижнів; знизилась активність педагогічних працівників стосовно 

розробки методичних напрацювань; простежується формальність у протоколах 

методичних комісій щодо аналізу відкритих уроків. Проблемою є недостатньо ефективне 

використання викладачами, майстрами виробничого навчання дидактичних матеріалів, 

наочних посібників, інформаційно-комунікаційних засобів навчання. При організації 

методичної роботи необхідно надати увагу системному упровадженню в педагогічну 

практику сучасних інноваційних технологій, створенню сприятливих умов для навчання і 

розвитку здібних і обдарованих учнів. 

У 2018-2019 навчальному році виховна робота у ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

здійснювалася відповідно до наказів Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, Статуту Центру. Згідно з річним планом виховна діяльність 

проводиться за напрямками: національно-патріотичне, громадянське, правове, 

превентивне, моральне, художньо-естетичне, фізичне, трудове, екологічне виховання. 

Мета виховної роботи: становлення самодостатнього громадянина-патріота України,  

виховування громадян, які володіють  загальнолюдськими цінностями, духовними 

надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою 

та економічною культурою. 

Для забезпечення ефективної реалізації мети і завдань виховання молоді  було 

складено плани роботи: класних керівників, майстрів виробничого навчання, практичного 

психолога, соціального педагога, методичної комісії класних керівників, розклади роботи 

гуртків і спортивних секцій, виховних годин. 

На початку навчального року класними керівниками та майстрами виробничого 

навчання проведено організаційну роботу щодо згуртування учнівських колективів, 

діяльності  активів груп. Цьому сприяв захід підготовлений викладачами фізичної  

культури Бєлоусом Д.М., Суботою В.О., Краснорудським А.І. «Олімпійський урок», який 

пройшов досить вдало та сприяв налагодженню відносин не тільки між учнями , а й 

педагогом та учнем. 



Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальним є національно-патріотичне та 

військово-патріотичне  виховання, що відповідає нагальним вимогам і викликам 

сучасності, закладає підвалини для формування свідомих громадян України. Відповідно 

до  Концепції національно-патріотичного виховання 2015-2019р.проводилися  заходи: 

участь у міських урочистостях з нагоди Дня Українського Прапору, Дня Незалежності, Дня 

українського козацтва (ярмарки, квести, мітинги), організовані зустрічі з працівниками 

військомату з теми «Військова служба за контрактом», відзначення Дня української мови 

та писемності, участь учнів І-ІІІ курсів та педагогічних працівників у радіодиктанті 

національної єдності; патріотичні години до Дня визволення України від фашистських 

загарбників  «Йшли полки по Україні» (за участю районної бібліотеки), відбувалися   

військово-спортивні змагання «Козацька наснага», з метою виховання в учнів почуття 

патріотизму, любові та пошани до своєї Вітчизни, народу, його героїчної історії, пошани 

до видатних постатей України  класні керівники на виховних годинах разом з учнями 

говорили про нелегкий шлях України до волі, красу рідного краю, згадували захисників 

України, які боронять східні територіальні кордони. Значна увага даному питанню 

приділяється вихователями гуртожитків Дружиніною С.О. (відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець), Мовчан О.І. (філія смт Велика Писарівка) та бібліотекарями 

Оберемко О.І., Завєрзаєвою І.Г., Затулій І.С. проведено виховні заходи «Козацькі 

розваги», усні журнали «Минуле стукає в наші серця». 

Правова культура учнів забезпечується правовим вихованням, що складається із 

системи  заходів: проведення  тижнів правових знань, проведення заходів з профілактики 

правопорушень та шкідливих звичок, «Закон – основа порядку!», рейд «Урок», правові 

години на тему: «Права та обов’язки громадян України», проведено батьківські збори із 

залученням працівників відділу пробації, проведено  Всеукраїнський  тиждень правових 

знань, з метою поширення правових знань серед учнівської молоді, у рамках якого  

організовано заняття учнів у формі тренінгів зі спеціалістами Охтирського міського 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги «Права та обов’язки 

громадян», виховні години з юристом навчального закладу,  проведений  «Правовий 

тренінг», спільно з клубом «Діалог» проведено зустріч з заступником начальника відділу 

Великописарівського бюро правової допомоги Охтирського МЦ НБВ ПД Мороз Євгеном 

Олександровичем «Захист прав людини в Європейському суді», в  групах з учнями 

переглянуто та обговорено фільм «Захист прав у сучасному світі»,  зустріч  з 

адміністрацією закладу та начальником відділу моніторингу діяльності місцевих центрів 

Поставською Н.І., начальником відділу комунікацій та  засобу доступу до публікації 

інформації Омельченко О.О., заступник начальника відділу Великописарівського бюро 

правової допомоги Охтирського МЦ НБВ, до тижня правових знань-участь в турнірі юних 

знавців права та Квесті; з учнями проведено вікторину «Чи знаємо ми свої права?» та 

зустріч з приватним юристом Золотарівською О.І., проведено зустріч із заступником судді 

Тростянецького районного суду Нечипорчук Т.О., де вони провели цікаву екскурсію по 

приміщенню суду.  Учні отримали відповіді на свої питання з цивільного та 

кримінального права.  

 Заходи з превентивного виховання: до дня толерантності (години спілкування, бесіди 

з елементами гри), заходи з профілактики насилля (в рамках місячника 16 днів проти 

насилля), «День вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС», розроблено та проведено ряд заходів по вшануванні жертв голодомору (Урок–

реквієм, історичні години, тематичні виставки, відзнято відео матеріали для участі у 

Всеукраїнському конкурсі відеопроектів «Врятувати від забуття» ). 

Важливим напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки, профілактики тютюнопаління. У 



вересні 2018 року всі учні пройшли обов’язковий медичний огляд та розподілені за 

медичними групами для занять фізичною культурою. 

 Проведено  ряд інтерактивних занять психологічною службою закладу з Мучник 

А.М.,  лікарем-педіатром, завідувачкою кабінету  «Клініка дружня до молоді» про 

шкідливість впливу паління та алкоголю, наркотиків та психотропних речовин на організм 

молодої людини, бесіди щодо статевого виховання, профілактики туберкульозу та СНІДу, 

зустріч з психологом «Клініки дружньої до молоді» медико-соціального центру 

Тростянецької ЦРЛ Удовіченко В.В., яка провела бесіду у рамках акції «16 днів проти 

насильства», залучено до роботи лікаря – нарколога Бондаренко С.Д.  

Адміністрація закладу постійно співпрацює із спеціалістами служб у справах дітей, 

спеціалістами центру для сім’ї, дітей, молоді та спорту міських та районних адміністрацій. 

Організовує та проводить групові зустрічі батьків, групові та індивідуальні зустрічі учнів 

з старшими інспекторами з ювенальної превенції сектору превенції відділу поліції ГУНП 

в Сумській області: Громак І.В. (м.Охтирка), Монастирьовим С.В. (смт. Велика 

Писарівка), Білокопитовим Р.В. (м. Тростянець) з питань: «Правова відповідальність 

неповнолітніх», «Попередження порушень громадського порядку». 

Психологічною службою закладу Татаренко Л.В.,Горяйстовою А.Ю. здійснюється 

психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику». У грудні 2018 року проведено 

психолого-педагогічний консиліум «Адаптації учнів І курсу до нових умов навчально-

виховного процесу» та надано рекомендації педагогам, здійснювався психолого-

педагогічний супровід учнів «групи ризику». Проводилися тренінгові заняття,  з 

педагогами, батьками та учнями за такою тематикою «Що необхідно знати про булінг», 

«Як не допустити булінг в закладі освіти», «Торгівля людьми як порушення прав 

людини», «Репродуктивне здоровꞌя молоді», «ЗНО наближається», «Відповідальне 

батьківство», проведення лайф-коучинг «Співбесіда з роботодавцем» та «Мої бажання і 

мої можливості», заняття за програмою «Творимо майбутнє на краще», систематична 

робота за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція». 

Протягом навчального року майстрами виробничого навчання велися щотижневі 

відомості щодо відвідування учнями навчального закладу, кількість та причини пропусків. 

Майстри виробничого навчання та класні керівники спільно із психологічною службою 

працювали над поверненням учнів на заняття. 

            У 2018-2019 навчальному році діяли  ради з профілактики правопорушень. 

Розглянуто справи та суворо попереджено учнів за  порушення правил поведінки, Статуту 

навчального закладу, тютюнопаління та пропуски занять без поважних причин: по м. 

Охтирка – 18 засідань, розглянуто 27 справи учнів, м. Тростянець 15 засідань розглянуто 

22 справ учнів, смт. Велика Писарівка 19 засідань  розглянуто 25 справ учнів.  

На внутрішньому профілактичному обліку в закладі перебуває – 30 учні:  

(м. Охтирка-14 учнів, м. Тростянець – 12 учнів, смт. Велика Писарівка - 6 учнів). 

З учнями, які систематично пропускають заняття, та їх батьками проводено 

роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків, їхні справи 

розглядалися  на засіданнях штабів з профілактики правопорушень. Поведінка учня- 

сироти під опікою Буракова Д. гр. 1-8 та учня учня –сироти  без опіки Колодяжного  В. 

гр..18 розглядалася на комісії при директорові з залученням начальника служби у справах 

дітей Мороховської Н.В. Відносно учениці групи 1-7 Нєтьосової М. проведено ряд 

заходів: індивідуальні бесіди з мамою, ученицею, її співмешканцем, спільно з 

представниками поліції навідали Марину та її співмешканця вдома, звернулися за 

допомогою у службу у справах дітей, в результаті неповнолітню відраховано з 

навчального закладу,  учня групи 3-4 Ляха Олега навідали вдома спільно із представником 



ювенальної превенції Громак І.В., але результативноті робота з учнем не дала, Олег був 

відрахований. 

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (22 чол.), 

забезпечені гарячим харчуванням відповідно до чинного законодавства. Учні з 

особливими фізичними потребами (фізичними вадами) та учні, батьки яких отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» (44 чол.), за рахунок зменшення ординарної академічної 

стипендії (20 % - одноразове харчування,) також забезпечені гарячим харчуванням (за 

бажанням). У навчальному закладі постійно ведеться робота щодо соціального захисту й 

підтримки учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі 

учні незахищених категорій отримують пільги, доплати, компенсації відповідно до 

чинного законодавства, у День святого Миколая для учнів цих категорій влаштовано 

чаювання, де учні мали можливість поспілкуватися у неформальній обстановці, виявити 

свої мрії, побажання. 

Для розвитку творчих здібностей учнів діють гуртки художньо-естетичного 

спрямування згідно з розкладом (по м. Охтирка: вокального співу, гра на гітарі, керівник 

Обуховський М.М., по відокремленому навчальному підрозділу м.Тростянець: театральне 

мистецтво керівник Дружиніна С.О, драматичний, керівник  Завєрзаєва І.Г., по філії 

смт.Велика Писарівка: художньої творчості, керівник Казявкіна В.Є.).  Керівники гуртків 

разом з своїми учнями активно брали участь у культурно-масових, літературно-музичних 

заходах, які проходили в навчальному закладі: урочистості  до Дня знань, Дня працівників 

освіти та Дня профтехосвіти, Таланти нашого закладу, новорічні свята, літературно-

музичних заходах, «Міс та містер філії», «Осінній бал»,свято до Дня закоханих, 

урочистості  до Дня 8 Березня, до Дня відкритих дверей, випускний вечір. Обуховський 

М.М. разом з гуртківцем Булдиженко З. взяли участь у міжрегіональному конкурсі-

фестивалі молодих виконавців патріотичної пісні «Від серця до серця», де посіли ІІ місце.  

Учні драматичного гуртка керівник Заверзаєва І.Г. показали виставу  за  мотивами 

водевілю М.Альбіковського  «Жартівниця». До  міжнародного дня театру  з учнями 

гуртківцями  пройшли літературні читання з метою вивчення  основних понять , 

пов’язаних з театральним мистецтвом.   

 

Протягом року учні брали активну участь у різних видах творчої діяльності: 

виставках плакатів, газет до знаменних і святкових дат, предметних тижнів, прикрасили 

навчальні кабінети до нового року, за що були відзначені подарунками. 

 Для забезпечення фізичного виховання у закладі  діють спортивні секції по 

м. Охтирка - керівник Бєлоус Д.М. відокремленому навчальному підрозділі м.Тростянець  

- керівник Субота В.О., по філії смт.Велика Писарівка керівник – Синявський С.О.,. Учні 

закладу мають можливість займатися різними видами спорту: теніс, волейбол, баскетбол, 

футбол, гирьовий спорт, легка атлетика.             

 У залік ХХХІІІ спартакіади учнів ПТНЗ області команда Центру бере активну 

участь у обласних змаганнях. Учень гр. 2-4 (м.Охтирка ) Сахно С. був запрошений 

представляти Сумську області у Всеукраїнських змаганнях.  

Протягом навчального року проведено батьківські збори (загальні та окремо в 

групах). Для батьків було організовано зустріч з представником Охирського відділу 

пробації Гончаровою С.М., проведені роз’яснення щодо здачі ЗНО. Класними 

керівниками та майстрами виробничого навчання налагоджений та підтримується 

постійний зв’язок з батьками учнів (мобільні телефони, відвідування за місцем 

проживання чи роботи, виклик до навчального закладу  за потребою).  



Активізовано роботу психологічної служби навчального закладу. Практичним 

психологом Татаренко Л.В. проведено групові та індивідуальні діагностики, соціальним 

педагогом Горяйстовою А.Ю. соціометричні дослідження, індивідуальні та групові 

консультування, обстеження умов проживання учнів у гуртожитках та вдома. 

Проводяться тренінгові заняття з педагогами, батьками та учнями: «Мудра людина завжди 

знайде спосіб, щоб не розпочати конфлікт», «Попередження насильства та жорстокості у 

сімꞌї та молодіжному середовищі», «Запобігання булінгу», заняття за програмою 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Психологія та етика ділового 

спілкування», «Торгівля людьми», «Захисти себе віл ВІЛ», акція «Взаємопорозуміння з 

ВІЛ0інфікованими», «Інфекції, що предаються статевим шляхом і як їх не допустити». 

У закладі діє система учнівського самоврядування, що передбачає роботу  центрів з 

питань навчання,  права та соціального захисту,  культури та дозвілля,  спорту та 

здорового способу життя,  дисципліни і порядку. На початку навчального року обрано 

голів учнівського самоврядування у групах, оновлено учнівську раду. Щомісяця 

відбуваються засідання учнівських рад. Представники учнівської ради залучаються до 

вирішення питань щодо організації життя  навчального закладу, позаурочної роботи, 

розв’язання конфліктних питань, покращення дисципліни й порядку. У листопаді 2018 

року учасники учнівського самоврядування взяли участь у обласному фотоконкурсі 

«Приготування борщу за рецептами свого регіону», у березні учасники учнівського 

самоврядування організували свято до дня народження  Т.Г. Шевченка.  

За активну участь у громадському житті закладу, конкурсах, олімпіадах, 

спортивних змаганнях учні отримали матеріальне заохочення. 

Вихователем гуртожитку відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець 

Дружиніною С.О. проведена низка виховних заходів: виховна година «Толерантність 

людини – найважливіша умова миру та злагоди у світі»; поетична вітальня «Моя вишнева 

Україна»;круглий стіл «Згадаймо страшні холодні роки»; година спілкування «З чого 

починається жорстокість»; диспут «Як алкоголь руйнує здоров`я»; перегляд фільму про 

шкоду вживання алкоголю» та інші.  

Ефективно проходить  виховна  робота в гуртожитку філії смт. Велика Писарівка,  

вихователем гуртожитку  Мовчан О.І., проводяться засідання ради гуртожитку, де учні 

обговорюють питання, які потребують  вирішення; проводилися  годин спілкування, 

заходи: Козацькі розваги; гра з елементами КВЕСТУ;   новорічний вечір. 

У першому семестрі 2018-2019 навчального року методична комісія класних 

керівників розглянула такі питання: адаптація учнів в новому колективі, дотримання 

елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі, сім’ї; робота класного 

керівника по згуртуванню колективу, формування позитивних якостей учнів; робота по 

вихованню в учнів відповідного ставлення до навчання; попередження правопорушень; 

вивчення особистості учнів в учнівському колективі, дотримання елементарних норм 

моралі у взаємовідносинах в колективі. Класний керівник Лебедь Н.Д.  група 1-7 професія  

«Кухар. Продавець продовольчих товарів» з учнями підготувала та провела 

театралізований відкритий виховний захід, ток-шоу «Стосується кожного» за темою  

«Палити- чи не палити». 

 На сьогодні актуальними залишаються питання індивідуальної роботи майстрів 

виробничого навчання  Горбушко Л.І., Герасименко І.В., Павлюченко К.В., Марченко 

М.Г., Ющенко А.І., Гребінник Л.Л, Куриленко К.C., Ахтирченка І.В., Вініченка С.І. з 

учнями девіантної поведінки, співпраці з батьками, контроль за відвідуванням учнями 

закладу, дисципліни, виховання взаємоповаги  в колективах груп, створення атмосфери 

доброзичливості, довіри, співробітництва.  



Викладачам, майстрам виробничого навчання необхідно працювати над 

профілактикою проявів булінгу в учнівському середовищі та негативного впливу 

шкідливих звичок на організм, емоційним станом учнів, підвищити якість проведення 

виховних годин. Звернути особливу увагу на роботу з учнями соціально незахищених 

категорій, учнів, схильних до правопорушень та пропусків занять без поважних причин.  

      Пріорітетними   напрямками  діяльності педагогічного колективу в 2019-2020 н.р є.:  
 виконання плану регіонального замовлення; 
 удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників з професій «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»). 
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»,  «Кухар. 
Продавець продовольчих товарів», «Кухар. Кондитер»», «Муляр. Пічник. 
Лицювальник-плиточник»»,  

 розширення впровадження освітньої діяльності з професій «Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів кат. «С». 
Машиніст дорожьно-будівельних машин»; 

 розпочати роботу над єдиною методичною проблемою «Формування освітніх, 
професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій» 
з метою вивчення та упровадження сучасних освітніх технологій.; 

  налагодити конструктивне взаємовигідне партнерство між навчальним закладом  
та органами влади, роботодавцями, громадськими організаціями; 

  сприяти упровадженню Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної освіти, елементів дуальної освіти та стандартів на модульно-
компентенісній основі. 

 продовжувати удосконалювати систему профорієнтаційної роботи, створити  
соціальну рекламу престижності робітничих професій. 
 

 


