
Річний звіт закладу  за 2019-2020 навчальний рік 

Основним напрямком діяльності  закладу освіти у 2019/2020 н.р. було: удосконалення 

якості викладання предметів у навчальних групах з підготовки робітників високого рівня 

кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання, удосконалення 

матеріально-технічної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, налагодження 

конструктивної взаємовигідної взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо 

проходження  виробничої практики учнями та подальшого працевлаштування. 

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 нормативної документації. Видано 

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

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

призначення класних керівників 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 обліку теоретичного та виробничого навчання», «Про 

допуск учнів до поетапних кваліфікаційних атестацій», «Про переведення учнів на 

наступний курс навчання», «Про випуск учнів» та інші.  

         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 2019/2020н.р. 

     Встановлено, що завідувачами кабінетів, майстерень та лабораторій проведена належна 

підготовка до проведення занять, навчальні аудиторії  забезпечені необхідним обладнанням, 

інструментами, пристроями,  наочними посібниками, літературою, навчальною 

документацією. 

Станом на 01.10.2019 року регіональне замовлення було виконано на 100  % ( 150 

чол.), що на 25% більше  ніж у попередньому році. Сформовано 21 навчальна група, що на 1 

групу менше ніж попередньому році. Контингент учнів склав 430 чол. за регіональним 

замовленням, що 26  чол. менше ніж минулого року  та 4 чол. понад регіональне замовлення. 

        Згідно з планом роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на 2019-2020 н. р. 

проведено заходи щодо вивчення рівня підготовки кваліфікованих робітників з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)»,  «Водій автотранспортних засобів категорії «С»,«Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Кухар», «Муляр» та методів 

навчання, які сприяють розвитку  творчих здібностей. 

           На виконання постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та листа Міністерства освіти та науки 

України  від 26.03.2020 « 1/9-177 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину, з метою належної організації 

освітнього процесу в  закладі створені умови для впровадження технологій дистанційного 

навчання, які базуються на принципах відкритого навчання, широко використовують 



комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створюють за допомогою сучасних 

телекомунікацій  інформаційне освітнє середовище для вивчення навчального матеріалу.      

     Протягом   2019/2020 н. р. з метою  розвитку професійної  майстерності, творчої 

активності учнів, взаємозбагачення  новими ідеями, творчим досвідом та інноваційними 

технологіями  відповідно до наказу  Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 21.01.2020, № 40-ОД «Про проведення I-II етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямками підготовки серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 

у 2019/2020 навчальному році» та відповідно до наказу ДНЗ «Охтирський центр ПТО» №11 

від 21.01.2020 «Про проведення І етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін у 2019/2020 навчальному році» з 27.01.2020 по 07.02.2020р.  проведено І етапи 

Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін з професій: «Продавець 

продовольчих товарів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва», «Муляр», «Лицювальник-плиточник», «Кондитер». 

          І етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін пройшов 

організовано, з дотриманням методичних рекомендацій та умов проведення. Викладачами 

розроблено та погоджено завдання для проведення  учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін, які містили питання професійно-теоретичної підготовки . Відповідно до умов 

проведення  І етапу олімпіади визначено 5 переможців із них:2 учні посіли І місце,  3 учні - ІІ 

місце. Результати олімпіад засвідчили, що 69% учасників показали високий рівень 

теоретичної підготовки, уміння виконувати завдання практичного характеру, творчо 

мислити, робити висновки та узагальнення. 

    За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін 

учень закладу посіли ІІ місце – Колодка Олексій з професії «Муляр» майстер виробничого 

навчання Дашутіна А.В, (відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець). 

В 2019/2020 році конкурсу фахової майстерності з професії ««Кухар» проводився по 

традиції 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, на базі кухні-лабораторії відокремленого 

навчального підрозділу м. Тростянець. Учні  приготували котлету по-київськи, гарнір з 

рису, млинці з кисломолочним сиром. За результатами  конкурсу І місце виборола команда 

смт. Велика Писарівка в складі: Легеза Євген, Кравченко Анастасія,  Мірошниченко 

Анастасія, учениці групи 26 , майстер виробничого навчання Мовчан С. В. 

 У філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  смт Велика Писарівка, проведені предметний 

тиждень з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва ( категорії  «А1», «А2», «В1») (майстер виробничого навчання Ахтирченко 

І.В.). Проведено конкурс серед учнів ІІІ курсу (група №17).Конкурс проходив у ІІ етапи: І – 

теоретичний , де учні виконували комплексні  тестові завдання, які включали питання зі 

спеціальних дисциплін; ІІ етап - практичний мав на меті  перевірку практичних умінь 

керування трактором. У конкурсі І місце посів – Цибаньов Олександр, учень групи 17, 

майстер виробничого навчання Ахтирченко І.В. 

Разом з тим,  в зв’язку з упровадженням карантину не  проведено запланованого 

тижня з професії «Кухар» (майстри виробничого навчання Бокань Л.О., Куриленко К.С., 

Мовчан С.В., викладач Краснокутська В.Є.), «Перукар (перукар-модельєр)» (майстер 

виробничого навчання Богатир А. С.), «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва ( категорії  «А1», «А2») (майстер виробничого навчання 

Марченко М. Г., викладач Чикало Р. В.) 



Учні закладу брали участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE», який є важливим інструментом зростання 

престижності робітничих професій, де представляли  страви  у компетенції «Кулінарне 

мистецтво», «Кондитерське мистецтво» та показали достатній рівень професійних навичок. 

Відповідно до стандарту професійної(професійно-технічної) освіти  та робочих 

навчальних планів протягом 2019/2020 н. р. проведена робота щодо укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничої 

практики. Заклад співпрацює з регіональними підприємствами  ТОВ «Тростянецький 

Агропромбуд», КП «Тростянецьке ЖЕУ», ТДВ «Маяк»,  ПРаТ  хлібозавод «Залізничник», 

ФОП «Константа А.А.» ресторан «Круглий двір», ФОП «Опара В.С.» кафе «Піцерія», 

комунальним підприємством шкільного харчування «Мрія», Охтирською молочною 

промисловою компанією «Славія», ПрАТ «Сад», фермерським господарством «Лебедюк»,  

СТО ФОП Бойко В.І., СТО ПП Токарь О.О., перукарнею ФОП «Персона», перукарнею 

«Стайлінг», ПАТ «Охтирський пивоварний завод», фермерським господарством «Світанок», 

«Рассвет», фермерським господарством  ТОВ «Розсоші», фермерським господарством ПСП 

«Дружба», фермерським господарством «Братениця», фермерським господарством «Бантов», 

будівельною фірмою  ФОП Линник щодо проходження  виробничої практики учнями та 

подальшого працевлаштування 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  виробнича практика в ІІ семестрі 2019/2020 н. р. 

була відтермінована та проведена шляхом ущільнення, всі зміни до детальних програм 

виробничих практик розглянуті на засіданнях методичних та циклових комісій. 

У ході ознайомлення з організацією виробничого навчання та виробничої практики 

керівники підприємства надали позитивні відгуки про навчальну дисципліну та підготовку 

учнів, які виконували навчально-виробничі завдання за обраними професіями. Робочі місця 

забезпечені обладнанням, інструментами, матеріалами, технологічною документацією.  

Разом з тим залишається актуальним питанням оплати праці за виконані роботи під час 

виробничої практики. 

В ДНЗ «Охтирський центр ПТО» протягом 2019/2020н.р за виробничу практику  

надійшло коштів в сумі 11795 грн., що на 7600 грн. більше ніж минулому році. Необхідно 

відзначити майстра виробничого навчання Богатир А. С., учні якої за результатами 

виробничих практик заробили 8800 грн. 

 Випущено  в 2019/2020 н.р за результатами поетапної кваліфікаційної атестації 16 

учнів, втрата контингенту склала 9 чол. з них 5 з першого курсу. Проведена робота по 

збереженню контингенту учнів  навчальних груп майстрами виробничого навчання по  м. 

Охтирка: Федоровою В.В. (група 2-4), Горбушко Л.І. (група 2-7); Шкафенком В. І (група 1-

4), по відокремленому навчальному підрозділу м. Тростянець майстрами  виробничого 

навчання Грибінник Л. Л (група 1 ), Мазною Ю. С. (група 6); по філії смт. В-Писарівка: 

майстрами виробничого навчання Вініченко С.І.( група 18). 

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

113учнів, які пройшли всі види проміжного контролю та виконали програму виробничої 

практики, 2 учня (Карімов Самір гр.6, Єфімчук Родіон гр.. 5)  не допущені до державної 

кваліфікаційної атестації у зв’язку з невиконанням детальної програми виробничої практики. 

       Моніторинг якості знань учнів показав, що  18 чол. (16%) показали високий рівень знань, 

63 чол. ( 56%) – достатній рівень знань, 32 чол. (28%) – середній рівень знань. 

Працевлаштовано з 129  випускників станом на 01.07.2020 - 64 учнів ( 50 %). 



 По м. Охтирка: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С») випущено 15 чол. - працевлаштовано 60%   

(майстер виробничого навчання Герасименко І. В. .);«Кухар. Продавець продовольчих 

товарів»  20 чол. - 80%, (майстер виробничого навчання Кунченко В. Г.); «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

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

автотранспортних засобів (категорія”С”)»  18 чол. - 65%, ( майстер  виробничого навчання 

Марченко М. Г.). Працевлаштування випускників  відокремленого навчального підрозділу м. 

Тростянець ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  становить 32%, що у порівнянні з минулим 

роком на 39% менше. З професії «Кухар. Кондитер» випущено 21 чол. – працевлаштовано 

38%  (майстер виробничого  навчання Мазна Ю. С.),  Муляр. Пічник. Лицювальник – 

плиточник   випущено 20 чол. – працевлаштовано 25% (майстер виробничого  навчання 

Дашутіна А. В.). 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  18чол.-  працевлаштовано  39% 

(майстер виробничого навчання Ахтирченко І.В.), «Кухар. Кондитер» випущено 17 чол., 

працевлаштовано  41%  (майстер виробничого навчання Мовчан С.В.) 

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

можливе за рахунок виконання показників навчально-виробничої діяльності.  Планом на 

2020 р. передбачено по  ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  -18592грн., виконано -  3019 грн. по 

філії смт. В-Писарівка -17825 грн., виконано –2641 грн., по відокремленому навчальному 

підрозділі м. Торостянець – 22362 грн., виконано – 1200 грн.  

З метою удосконалення матеріально-технічної бази в м. Охтирка з професії  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., Шкафенко В. І) доукомплектовані робочі місця, встановлено шафу для 

інструменту, відремонтовано та пофарбовано тракторний причіп 2 ПТС-4, придбано 

карданний вал для трактора  Т-40. В кабінеті «Правила дорожнього руху» замінені вікна  5 

шт. на енергозберігаючі., в кабінет «Будова та експлуатація вантажного автомобіля» 

придбано телевізор (майстер виробничого навчання Шкафенко В. І) 

  З професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

проведено Інтернет до електромонтажної майстерні, зроблено разом з учнями демонтовано 

та замінено 6 світильників у лабораторії, придбано 2 набори електромонтажного 

інструменту, проведено Інтернет (майстер виробничого навчання Герасименко І.В). 

           З професії «Продавець продовольчих товарів» (майстри виробничого навчання 

Кунченко В. Г. ) оновлені меблі, придбано слайсер, вакууматор, детектор валют, оновлені 

стенди, доукомплектовано особистий інструмент майстра виробничого навчання 

  З професії «Кухар»(майстер виробничого навчання Горбушко Л. І., викладач Лебедь 

Н.Д.) поповнено  асортимент столового посуду, придбано:  електричну плиту, електрогріль, 

ваги,  інвентар (лоток глибокий).  

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

Богатир А. С.)  оформлено куточок групи, поповнено  асортимент засобів догляду за 

волоссям, придбано інструменти: афро-електрощіпці 2 шт., електронні ваги, вінчики для 

змішування фарби 2 шт., тримери та шимери кількості по 3 шт Викладачем Богатир А. С. 



поповнено роздатковий матеріал  у вигляді інформаційних карток, розроблено презентації до 

уроків. 

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець ДНЗ «Охтирський центр 

ПТО» викладачі та майстри виробничого навчання проводили роботу щодо  оновлення 

матеріально-технічної бази та удосконаленню комплексно-методичного забезпечення . 

            З професії «Газозварник . Електрозварник ручного зварювання»  у майстерню 

електрозварювання придбано  електрорізальну машину. Розроблено інструкційно- 

технологічні картки та підготовлено презентації з теми « Зварювання вуглецевих сталей» 

(майстер виробничого навчання Ющенко А.І.).У кабінеті  «Спеціальної технології» придбано 

та оформлено сучасні інформаційні куточки у вигляді стенду – книжки, розроблено 

презентації до теми «Режими ручного дугового зварювання», «Класифікація зварних швів» 

(викладач  Дашутіна А.В.)  

З професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» у майстерні мулярів придбано 

совкові лопати (2 шт), рівень (5 шт), правило дюралюмінієве (1 шт). Підібрано відеоролики 

для демонстрації прийомів технології бутового мурування, мурування за однорядною 

системою, виконання  монтажних та стропальних робіт (майстер виробничого навчання 

Дашутіна А.В.). Дидактичний матеріал кабінету будівельних дисциплін доповнено  

роздатковим матеріалом «Блокнот учня», який  структурований відповідно до навчальних  

модулів ( викладач Логвіненко В.І.). 

З професії «Кухар. Кондитер»  у кухні-лабораторії підібраний та роздрукований 

матеріал з теми «Приготування холодних страв та закусок». Підготовлені презентації на 

теми: «Приготування холодних страв та закусок»; «Приготування солодких страв та напоїв»; 

«Приготування страв з тіста» , «Приготування холодних страв»; «Приготування страв з 

прісного тіста», «Приготування бісквітного тіста та виробів з нього», «Приготування 

дріжджового тіста та виробів з нього». Розроблено та роздруковані інструкційно-

технологічні картки «Приготування солодких страв та напоїв» (майстри виробничого 

навчання Мазна Ю.С., Гребіник Л.Л., Сасіна О.М.). У кабінеті харчових технологій 

дидактичний  матеріал доповнено   технологічними схемами до тем за програмою кондитер, 

картками  для  самостійної роботи учнів (викладач Негода Л.М.). В умовах карантину 

підготовлено відео майстер-класи «Приготування бісквітного тіста та виробів з нього», 

«Приготування пельменів», «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього». З метою 

осучаснення кухні-лабораторії придбано :  ваги електронні (3 шт.), силіконові  коврики (4 

шт.), силіконові лопатки (2 шт.), ніж для фігурного нарізання тіста (1 шт.), сервіс чайний (1 

шт.). У кабінеті харчових технологій оновлено вітрину сучасного посуду. 

У філії смт В.Писарівка  ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  проводилася робота щодо 

оновлення 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»)»  

(майстри виробничого навчання Краснокутський В.О., Вініченко С.І., Ахтирченко І.В.) 

оформлено в кабінеті «Сільськогосподарські машини» фотоальбом новітньої 

сільськогосподарської техніки, оновлено тематичні теки; у слюсарну майстерню придбано 

кутову шліфувальну машину, ударна електрична дриль; в кабінет «Правил дорожнього руху» 

придбано тематичні теки, систематизовано дидактичний матеріал, в лабораторію 

«Технічного обслуговування» - зарядний пристрій. 

У кухню-лабораторію філії з професії «Кухар. Кондитер»  придбана електрична плита, 

2 бокса для посуду, міксер, посуд , шафа-купе (для посуду), 2 тумбочки під мийні  ванни, 

жалюзі на вікна, оновлені світильники. 



Водночас, у оформленні навчально-плануючої документації є ряд недоліків: 

недооформлені паспорти комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, 

майстерень виробничого навчання (Ющенко А.І., Шкафенко В. І., Соболєва І.Ф., Лучинська 

Я.І., Бибко А. О., Татаренко Л. В.); не розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень 

(Чикало Р. В.). Перелік навчально-виробничих робіт (Мазна Ю. С., Бокань Л. О., Богатир А. 

С)  не затверджений в установленому порядку; не в повному обсязі підготовлені поурочно-

тематичні плани  майстрами виробничого навчання та викладачами (Мовчан С.В., Дашутіна 

А. В.); не повністю виконані плани роботи кабінетів, не зазначено терміни виконання заходів 

(зав кабінетами Білоус М.В., Чикало Р. В.,  Вініченко С.І., Негода Л.М.), потребують 

доопрацювання журнали роботи методичних (циклових) комісій (Герасименко І. В., 

Соболєва І.Ф., Білоус М. В., Козявкіна В.Є.). 

           Для успішної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-

модельєр)»  та для  освоєння сучасних видів чоловічої стрижки необхідно придбати тримери 

та шимери у мінімальній кількості по 3 шт.. Для успішного освоєння сучасних технік 

фарбування волосся необхідно придбати планшети для фарбування волосся у мінімальній 

кількості 15 шт.  

           Проаналізувавши дотримання стандарту професійної (професійно-технічної освіти) з 

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

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

«В1») у викладача Білоуса М.В.,  практично відсутні натуральні зразки та інструменти для 

проведення уроків, в недостатній кількості зображень електротехнічних схем з 

електротехніки, недостатньо презентацій до уроків; викладачу Куткович О.М. з предмету  

«Технічне креслення» треба  доукомплектувати теки з тем: «Ділення кола на частини», «Лінії  

креслення»; у кабінеті «Охорони праці» необхідно дооформити вітрину засобів 

індивідуального захисту. Майстру виробничого навчання Краснокутському В.О., необхідно 

сприяти забезпеченню всіх учнів  спеціальним одягом; докомплектувати майстерню 

обладнанням та інструментами згідно стандарту. 

        Викладачем Чикалом Р. В. не проведена належна робота по удосконаленню комплексно-

методичного забезпечення кабінету «Трактори. Сільськогосподарські машини» 

 Планування та організація методичної роботи у закладі здійснюється згідно із 

законами України «Про освіту», «Про професійну (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 

30.08.2019 № 241 «Про організацію методичної роботи у 2019/2020 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 у 2019/2020 навчальному році 

розпочав роботу над єдиною науково-методичною темою «Формування освітніх, 

професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій». 

     Сплановано та проведено колективні та індивідуальні заходи методичної роботи, а саме, 

засідання педагогічної ради, засідання циклових, методичних комісій, засідання методичної 

ради, інструктивно-методичні наради, організована самоосвіта та надання індивідуальних 

консультацій, діє методичний кабінет, створено школу молодого педагога та школу 

педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір навчального закладу». 



     В полі зору педагогічних рад стали питання: аналізу діяльності педагогічного колективу з 

підвищення ефективності освітнього процесу за підсумками 2018/2019 н.р. та визначення 

пріоритетних напрямків на 2019/2020 н.р., погодження плану роботи центру на 2019/2020 

н.р., погодження плану проведення засідань педагогічної ради на 2019/2020 н.р.,  підсумки 

моніторингу дотримання вимог щодо організації та проведення державної підсумкової 

атестації у 2018/2019 н.р., розглянуто питання педагогічного навантаження працівників. 

Розподіл педагогічного навантаження проведено відповідно фаху та кваліфікації за 

погодженням профспілкового комітету. 

     На педагогічній раді розглянуто підсумки контрольного зрізу знань учнів І курсу за 

базову середню освіту, практичні аспекти організації превентивного виховання учнів у 

закладі, стан виконання регіонального замовлення, про роботу над єдиною науково-

методичною темою «Формування освітніх, професійних компетентностей учнів через 

упровадження інноваційних технологій». 

     На засіданнях педагогічних рад надано увагу аналізу стану виконання заходів щодо 

підготовки до державної підсумкової атестації у формі ЗНО; вивчено стан підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Кухар» та з професії «Перукар (перукар-модельєр)», 

стан викладання предметів «Математика» (протокол від 30.04.2020 № 5),  «Устаткування 

підприємств харчування» (протокол від 30.04.2020 №5), «Правила дорожнього руху» 

(протокол від 29.05.2020 № 6), надано увагу питанню упровадженню новітніх технологій як 

засобу формування освітніх, професійних компетентностей учнів (у форматі роботи над 

єдиною методичною темою); обговорено та  прийнято рішення про оздоровлення учнів,  про 

допуск учнів до поетапної, державної кваліфікованої атестації, про переведення учнів на 

наступний курс, про випуск учнів ІІІ курсу. 

     Відповідно до тематики засідань методичної ради проведено аналіз методичної роботи за 

минулий рік, визначено основні завдання методичної роботи на 2019/2020 н.р., обговорено 

обґрунтування та план заходів щодо реалізації науково-методичної теми «Формування 

освітніх, професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій», 

визначено зміст, форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у 2019/2020 н.р. 

(протокол від06.09.2019 № 6), розглянуто питання підготовки та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І етапу Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика, І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і 

державотворення»,визначено тематику роботи школи молодого педагога та школи 

педагогічної майстерності, проведення предметних тижнів, конкурсів, фахової майстерності, 

моніторинговий аналіз якості знань учнів за підсумками І,ІІ семестрів 2019/2020 н.р., про 

підготовку та проведення педагогічних читань «Сучасні інноваційні технології, як засіб 

розвитку освітніх, професійних компетентностей учнів», творчі звіти педагогічних 

працівників, які атестуються, про стан роботи зі здібними учнями, погодження методичних 

рекомендацій щодо проведення пробних робіт, ПКА, ДКА. 

     Удосконаленню професійної компетентності педагогічних працівників сприяли 

інструктивно-методичні наради з опрацювання інструктивних матеріалів МОН України, 

Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації щодо організації освітнього 

процесу та проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2020 році; 

ознайомлення з нормативною базою щодо стану ведення журналів теоретичного і 

виробничого навчання (прокол від 23.09.2019 № 7). Про проведення зрізів знань учнів І 

курсу та підготовки завдань (протокол від 23.09.2019 № 7), про організацію проведення 



конкурсів фахової майстерності, предметних тижнів (протокол від 07.10.2019 № 8), 

забезпечення якісної освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 

упровадження Концепції нової української школи та аналіз результатів ЗНО 2019. 

     Проведено організаційні  заходи щодо підготовки до проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 2020,а саме, опрацьовано нормативно правові документи; у вестибюлі 

навчального закладу, у кабінетах української мови, математики, історії України, біології 

оформлено куточки ЗНО 2020; у кабінетах  у наявності навчально-методична література, 

збірники, посібники, за якими проведено  підготовку учнів до ДПА у формі ЗНО  та 

інтернет-ресурси, з метою якісної підготовки учнів до участі у ЗНО організовано заняття 

факультативів з української мови (викладач Лучинська Я.І.); з історії України (викладач 

Татаренко Л.В.); з математики (викладач Соболєва І.Ф.); з біології(викладач Бибко А.О.). 

Плани факультативних занять за навчальний рік виконано. Водночас, слід відмітити, що учні 

випускних груп мали значну кількість пропусків занять факультативів. Викладачам 

Лучинській Я.І., Соболєвій І.Ф., Бибко А.О., Татаренко Л.В., класному керівнику Чикалу 

Р.М., майстрам виробничого навчання Кунченко В.Г., Марченку М.Г. не вдалося провести 

роботу щодо мотивації учнів до активного відвідування занять. В закладі створено 

методичні(циклові) комісії: м.Охтирка – 2 циклових; 2 методичних; у відокремленому 

навчальному підрозділі  м.Тростянець – 3 методичних комісії; у філії смт. Велика Писарівка 

– 3 методичних комісії. 

      Діяльність методичних комісій спланована на основі плану роботи центру. Засідання 

методичних (циклових) комісій проводили сь щомісяця. На засіданнях обговорено як 

організаційні питання, рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у 

2019/2020 н.р., зміни у навчальних програмах, так і 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. 

     Педагогічний та учнівський колектив брав участь у радіо диктанті Національної єдності у 

День української писемності та мови. Взяло участь 87 осіб (м. Охтирка). 70 осіб (м. 

Тростянець), 65 осіб ( філія смт Велика Писарівка). 

     В закладі діє методичний кабінет, у якому створено належні умови для роботи 

педагогічних працівників (в наявності комп’ютер, мережа Інтернет), зосереджено зразки 

навчально-плануючої документації: нові зразки паспорта комплексно-методичного 

забезпечення кабінету, плану роботи кабінету; оновлено комплекти навчально-плануючої 

документації з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів»; «Перукар (перукар-

модельєр). Візажист», укомплектовано нові теки «Готуємось до ЗНО 2020», «На допомогу 

викладачу», «На допомогу майстру виробничого навчання», «Самоосвіта педагогічного 

викладача»; складено графік проходження курсів підвищення кваліфікації, підготовлено 

матеріали для проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році;  проведено заняття 

школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір 

навчального закладу». З метою обміну досвідом роботи налагоджено роботу щодо 

взаємовідвідування уроків. Активно відвідували уроки та вивчали досвід колег педагогічні 

працівники Герасименко І.В., Кучер Т.Г., Кунченко В.Г. Лебедь Н.Д., Горбушко Л.І.  Не 

відвідували уроки колег Марченко М.Г., Соболєва І.В.,Лучинська Я.І., Бибко А.О.,  Бєлоус 

Д.М. Удосконаленню професійно-педагогічної та методичної компетентності 

викладачів,майстрів виробничого навчання сприяють вебінари, семінари, творчі майданчики 



НМЦ ПТО у Сумській області. Педагогічні працівники закладу брали активну участь у 

заходах методичної роботи НМЦ ПТО у Сумській області. 

      Важливою умовою підвищення рівня професійної майстерності педагогічного працівника  

є участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації.  Пройшли курси підвищення 

кваліфікації Слонь Н.П., Ніконова А.Б., Логвіненко В.І., Ніжнік О.С.,Бровко О.М.,  Ковбаса 

В.Г. В умовах використання технологій дистанційного навчання педагогічні працівники 

Герасименко І.В., Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д., Шкафенко В.І., Чорнобай І.Д, Бєлоус 

Д.М.,Чикало Р.В.,Кучер Т.Г., Лучинська Я.І.,Бибко А.О., Кунченко В.Г.,Богатир 

А.С.,Татаренко Л.В.,Катрич А.Ю., Федорова В.В., Марченко М.Г. активно займались 

самоосвітою та опанували інструменти, рекомендації, прийоми проведення онлайн навчання, 

комунікації з учнями, батьками; опрацювали нормативно-правові документи, посібники, 

онлайн-тести; онлайн-вебінари з практичних нарад щодо організації дистанційного навчання 

під час карантину. 

     Атестувались у 2019/2020 н.р. педагогічні працівники: Бровко О.М., Ніжнік О.С., Ковбаса 

В.Г., Обуховський М.М., Горбушко Л.І., Кунченко В.Г., Логвіненко В.І., Ніконова А.Б., 

Ющенко А.І., Білоус М.В., Дружиніна С.О.Підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні 

категорії – 3 особи, підвищили – 7 осіб. 

     Протягом  2019/2020 н.р. творчо працювали з розвитку навчально-пізнавальної діяльності 

учнів при проведенні уроків, з удосконалення комплексно-методичного забезпечення 

предметів: Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д., Горобець А.В., Ніжнік О.С., Логвіненко В.І., Затулій 

І.С., СлоньН.П., які використовують сучасні педагогічні технології, визначальними серед 

яких  є групова та парна робота, рольові ігри, мультимедійні презентації, ділова співпраця з 

учнями, що сприяє підвищення рівня їх успішності. Підготували методичні напрацювання: 

Лучинська Я.І. матеріал до участі в ІІ етапі обласного огляду-конкурсу на краще 

комплексно-методичне забезпечення предмета «Українська мова і література»; Кунченко 

В.Г. опис комплесно-методичного забезпечення майстерні-магазину з професії «Продавець 

продовольчих товарів»; Чорнобай І.Д. «Основні причини виробничого травматизму» 

(методична розробка уроку); Шкафенко В.І. «Технічне обслуговування системи охолодження 

двигуна» (методична розробка уроку); Герасименко І.В., опорні конспекти з предмета 

«Основи енергоефективності»; Пророк В.М. «Водіння автомобіля по бездоріжжю» 

(методична розробка уроку); Лебедь Н.Д. «Технологія приготування соусів» (цикл уроків, 

дидактичний матеріал); Марченко М.Г. «Підготовка до роботи і водіння колісних тракторів з 

причепом» (методична розробка уроку); Федорова В.В. «Підготовка до роботи машинно-

тракторного агрегату для передпосівного обробітку грунту» (методична розробка уроку); 

Чикало Р.В. «Упровадження новітніх технологій як засіб формування освітніх 

компетентностей учнів» (відео презентація). 

     До участі у ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2020» підготовлено 

інноваційний проєкт «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти 

професійних(професійно-технічних) закладів» (Куткович О.М.,Горобець А.В, Кириленко 

Н.М., Логвіненко В.І.). 

     У 2019/2020 н.р. педагогами закладу надано увагу роботі зі здібними учнями. Проведено І 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, взяло участь 104 учнів, за 

результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови ІІ місце посіла 

учениця Легеза Є. (викладач Затулій І.С.); з математики Колодка О. – ІІІ місце (викладач 

Кириленко Н.М.), Івах А.(викладач Соболєва І.Ф.); з біології Вовк О. ІІІ місце (викладач 

Власенко Н.С.); в номінації «Історія України та державотворення» з теми «Ради тебе перли в 

душу сію, ради тебе мислю і творю…», досліджено життєвий шлях І.Ф.Карпенка під назвою 



«І грянув міддю духовий оркестр…» 1 місце, учениця Юхно К. (викладач Волін С.В.). У І 

етапі  Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Worldskills Ukraine» Квітченко 

Б., ІІ місце (Негода Л.М., Гребіник Л.Л.); у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін Колодка О. ІІ місце (викладач Логвіненко В.І.); у ІІ етапі ХХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Юхно К. ІІІ місце, в ІІ етапі Х 

Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Юхно К. 

ІІІ місце (викладач Затулій І.С.);  

           Водночас, слід зазначити, що при організації методичної роботи необхідно надати 

увагу системному упровадженню в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, 

передовго педагогічно досвіду інформаційно-комунікаційних засобів навчання, проведенню 

відкритих уроків, проведенню факультативних занять та удосконаленню підготовки учнів до 

ЗНО, питанню видавничої діяльності та  підготовки методичних напрацювань на розгляд 

методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області 

  У 2019-2020 навчальному році виховна робота у ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

здійснювалася відповідно до плану роботи Центру, листів Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, , наказів ДНЗ «Охтирський центр ПТО». 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,  

виховання 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  складено 

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

соціального педагога, керівників гурткової роботи, бібліотекарів, 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.,  Синянським С.О. «Олімпійський урок», який пройшов 

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

учнем. 

Сьогодні найбільш актуальним з виховних напрямів є національно-патріотичне та 

військово-патріотичне  виховання, що відповідає нагальним вимогам і викликам сучасності, 

закладає підвалини для формування свідомих громадян України. Для забезпечення цього 

напрямку 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», 

зустрічі з представниками ГО «Охтирський захисник учасників АТО, Операції об’єднаних 

сил», відзначення Дня української мови та писемності, участь учнів І-ІІІ курсів та 

педагогічних працівників у радіодиктанті національної єдності, проведено   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 приділялася  



вихователями гуртожитків Дружиніною С.О. (відокремлений навчальний підрозділ м. 

Тростянець), Мірошніченко В.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 «Порядок 

реагування на прояви насилля вдама та учнівському середовищі», в  групах з учнями 

переглянуто та обговорено фільм «Захист прав у сучасному світі»,  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 була проведена 

цікава екскурсія по приміщенню суду.  Учні отримали відповіді на свої питання з норм 

цивільного та кримінального права.  

 Заходи з превентивного виховання: проведені заходи 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 

2019 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». 

Адміністрація закладу постійно співпрацює зі 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: Педорченко А.С. (м.Охтирка), Монастирьовим С.В. (смт. Велика 

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

неповнолітніх», «Попередження порушень громадського порядку». 

Протягом навчального року майстрами виробничого навчання велися щотижневі 

відомості щодо відвідування учнями занять закладу освіти, кількість та причини пропусків, 



щоденні рапортички. Майстри виробничого навчання та класні керівники спільно із 

психологічною службою працювали над поверненням учнів на заняття. 

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

психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику». У грудні 2019 року проведено 

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

виховного процесу» та надано рекомендації педагогам. 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 «Сила в згуртованості», заняття за програмою «Творимо майбутнє 

на краще», систематична робота за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». Практичним психологом Татаренко Л.В. проведено групові та 

індивідуальні діагностики, соціальним педагогом Катрич А.Ю. соціометричні дослідження, 

індивідуальні та групові консультування, обстеження умов проживання учнів у гуртожитках 

та вдома. 

            У 2019-2020 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 – 12 

засідань, розглянуто 22 справи учнів, м. Тростянець 11 засідань, розглянуто 19 справ учнів, 

смт. Велика Писарівка 11 засідань,  розглянуто 21 справ учнів.  

На внутрішньому профілактичному обліку в закладі перебуває – 32 учні:  

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

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

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. 2-8 (майстер виробничого навчання Герасименко І.В.) та учня 

учня – сироти  без опіки  Колодяжного  В. гр..18 (майстер виробничого навчання Вініченко 

С.І.). 

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (31 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» 

(37 чол.), за рахунок зменшення ординарної академічної стипендії (20 % - одноразове 

харчування,) також забезпечені гарячим харчуванням (за бажанням). У закладі освіти 

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 діяли 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: драматичний, 

керівник  Завєрзаєва І.Г., по філії смт.Велика Писарівка: художньої творчості, керівник 

Краснокудська 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,  

Протягом року учні усіх груп  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 – Синянський С.О.,. Учні 

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

футбол, гирьовий спорт, легка атлетика.             

 У залік ХХХІV спартакіади учнів ПТНЗ області команда Центру бере активну участь 

у обласних змаганнях, учні філії смт. Велика Писарівка посіли перше місце у гирьовому 

спорті.  

Протягом навчального року були проведені батьківські збори (загальні та окремо в 

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

Педорченко А.С., 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).  

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 червні 2020 року голова учнівського 

самоврядування Бровко К. (учениця гр.2-5) звітувала про роботу в закладі освіти, за що була 

відзначена, матеріали підготовлені головою учнівського самоврядування були відзначені та 

розміщені на сайти НМЦ ПТО.  

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 проведено  виховну  роботу в гуртожитку філії смт. Велика Писарівка,  

вихователем  Мірошніченко В.І., проводилися засідання ради гуртожитку, де з учнями 

обговорено питання, які потребують  вирішення; проведено  години спілкування, заходи: 

Козацькі розваги; гра з елементами КВЕСТУ;   новорічний вечір. 

У 2019-2020 навчальному році педагогічні працівники працювали в 

профорієнтаційному напрямі, усі профорієнтатори підписали плани співпраці з закладами 

загальної середньої освіти, була створена мобільна робоча група для виїзду за межі міста. 

Слід відзначити учнів групи 2-7 (майстер в/н Горбушко Л.І.), професія «Кухар. Продавець 

продовольчих товарів», які приймали участь у профорієнтаційних заходах. Учні випускних 

класів закладів загальної середньої освіти мали можливість спробувати себе у водінні 



автомобіля на автосимуляторі, забезпечували цю роботу учні групи 1-4 майстер виробничого 

навчання Шкафенко В.І., професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Тракторист машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва категорія «А1» «А2». Водій автотранспортних засобів (категорія «С»))». 

Профорієнтатори навчального підрозділу м.Тростянець провели майстер класи з кухарської 

справи та  робіт з газозварювання для учнів Правдінської школи-інтернату (майстри 

виробничого навчання Ющенко А.І., Мазна Ю.С., Грибіник Л.М.). Учні закладів освіти 

Великописарівського району недноразово запрошувалися на свята до філії смт.Велика 

Писарівка, де спостерігали за вміннями учнів Центру та мали змогу спробувати свої 

можливості в оволодінні майбутніми професіями. Найактивнішими педагогічними 

працівниками з профорієнтаційної роботи були:  Мовчан С.В., Краснокутський В.О., 

Куриленко К.С., Затулій І.С., Ахтирченко І.В. 

 На сьогодні гострими залишаються питання індивідуальної роботи майстрів 

виробничого навчання  Горбушко Л.І., Герасименко І.В., Марченко М.Г., Ющенко А.І., 

Дашутіної А.В., 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.  

 

 


