
Протокол 

засідання педагогічної ради 

ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

31.08.2020                                                                                №9                                                                                                                     

Голова                                                                                      Горобець А. В.                                                                                                                             

Секретар                                                                                  Лучинська Я. І.                                                         

Присутні                                                                                   49 чоловік                                                                                           

Порядок денний 

1. Про вибори секретаря педагогічної ради ( інформує Горобець А. В.). 
2. Про підсумки діяльності педагогічного колективу з підвищення ефективності 
освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році та визначення пріоритетних напрямків 
роботи 2020/2021 навчальний рік (доповідає Горобець А. В.). 
3. Погодження плану роботи центру на 2020/2021 навчальний рік ( інформує Ніжнік 
О. С.). 
4. Про режим роботи закладу у 2020/2021 навчальному році (інформує Ніжнік О. С.). 
5. Про встановлення педагогічного навантаження працівникам закладу на 2020/2021 
навчальний рік ( інформує Савочка Л. І., Морозова Г.М.). 
6. Погодження навчальних програм з предметів додаткових компетентностей з 
підготовки кваліфікованих робітників:професія «Слюсар колісних транспортних засобів» 
(інформує Герасименко І. Д.); «Кондитер» (інформує Ніконова А.Б.) 
7. Про проведений аудит потреби у підручниках (посібниках) здобувачів освіти 
професійної (професійно-технічної ) освіти в 2020 році (інформує Оберемко Н. І.). 
8. Погодження Положення про Порядок використання коштів передбачених для 
надання матеріальної допомоги та заохочення (інформує Бровко О. М.).  
9. Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
1. СЛУХАЛИ:  

Горобець А. В., директора ДНЗ «Охтирський центр ПТО», яка розповіла про те, що згідно 
наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 №582 «Про удосконалення 
методичної роботи в системі професійно-технічної освіти», Положення про педагогічну 
раду Державного навчального закладу «Охтирський центр професійно-технічної освіти» 
затвердженого наказом ДНЗ «Охтирський центр ПТО» від 30.08.2019 №237 для ведення 
протоколів засідання педагогічної ради необхідно обрати секретаря, який працює на 
громадських засадах протягом навчального року та запропонувала обрати секретарем 
педагогічної ради Лучинську Я. І., викладача української мови. 

УХВАЛИЛИ: 

     Обрати секретарем педагогічної ради на 2020/2021 навчальний рік викладача 
української мови Лучинську Я. І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 



          Горобець А. В., директора ДНЗ «Охтирський центр ПТО», яка доповіла про 
діяльність педагогічного колективу з підвищення ефективності освітнього процесу за 
підсумками 2019/2020 навчального року, визначила пріоритетні напрямки роботи на 
2020/2021 навчальний рік, розповіла про основні напрямки діяльності навчального 
закладу професійно-технічної освіти у забезпеченні ринку праці кваліфікованими 
кадрами. Наголосила на тому, що основними показниками ефективності роботи 
педагогічного колективу є виконання регіонального замовлення та працевлаштування 
випускників , упровадження інноваційних технологій у освітній процес, налагодження 
конструктивного, взаємовигідного партнерства з роботодавцями, сприяння упровадженню 
концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти (доповідь додається). 
ВИСТУПИЛИ: 
        Морозова Г.М., методист  відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець, яка 
підвела  підсумки роботи підрозділу за 2019-2020 н.р. Звернула увагу на реалізацію  
завдань у минулому році з методичної роботи, освітньої діяльності, виконання плану 
виробничої діяльності, оновлення матеріально-технічної бази закладу (інформація 
додається). 
       ВИСТУПИЛИ: 
Соболєва І. Ф., голова методичної комісії загальноосвітньої підготовки, яка 
проаналізувала діяльність методичної комісії за 2019/2020 н. р. з упровадження 
компетентнісного підходу до учнів при викладанні загальноосвітніх предметів, при 
проведенні відкритих уроків, позаурочних заходів, обміну досвідом, наголосила на тому, 
що важливим завданням діяльності викладачів є підвищення рівня знань учнів з 
української мови, математики, історії України та інших предметів з метою результативної 
участі учнів у ЗНО, надала інформацію про результати ЗНО з української мови, історії 
України, математики, біології (інформація додається). 
      ВИСТУПИЛИ: 
             Власенко Н.С., голова методичної комісії загальноосвітньої підготовки, яка 
проаналізувала діяльність методичної комісії за 2019/2020 н.р. з упровадження 
компетентнісного підходу до учнів при викладанні загальноосвітніх предметів. Відмітила  
особливості  проведення відкритих уроків, позаурочних заходів. Звернула увагу на роботу 
викладачів в умова дистанційного навчання. Проаналізувала участь учнів у ЗНО. 
Наголосила на тому, що важливим завданням діяльності викладачів є підвищення рівня 
знань учнів з української мови, математики, історії України та інших предметів з метою 
результативної участі у ЗНО.   
УХВАЛИЛИ: 
1. Діяльність педагогічного колективу закладу з підвищення ефективності освітнього 
процесу в 2019/2020 н.р. вважати задовільною. 
2. Відзначити результативну роботу педагогічних працівників: 
- з оновлення навчально-матеріальної бази та комплексно-методичного забезпечення 
Шкафенко В. І.( кабінет «Правила дорожнього руху»);  Слонь Н.П. ( кабінет «Українська 
мова»); 
- за якісну роботу зі здібними учнями щодо підготовки їх до участі у ІІ етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад викладачів Соболєву І. Ф., Власенко Н.С., Кириленко 
Н.М., Логвіненко В.І., майстрів  виробничого навчання  Гребіник Л.П., Мазну Ю.С. за  
підготовку учнів до обласного   конкурсу професійної майстерності 
- за активну участь у методичній роботі зі створення дієвого методичного супроводу 
освітнього процесу – Лебедь Н. Д., Соболєву І. Ф.; 
- за належну конструктивну співпрацю з роботодавцями при проведенні виробничої 
практики на оплачуваних робочих місцях – Богатир А. С.. 



- за творчий підхід щодо участі у ХI Міжнародній виставці “ Сучасні заклади освіти 
” викладачів  Логвіненко В.І, Кириленко Н.М., Саввову І.О, Власенко Н.С. 
3. Вказати викладачу Чикалу Р. В. на незадовільну роботу щодо осучаснення 
матеріально-технічної бази кабінету «Трактори. Сільськогосподарські машини». 
4. Визначити пріоритетні напрямки діяльності педагогічного колективу з 
підвищенням ефективності освітнього процесу у 2020/2021 н.р.: 
- виконання плану регіонального замовлення; 

- удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників; 

- робота над єдиною науково-методичною темою «Формування освітніх , 
професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій» з 
метою вивчення та упровадження сучасних технологій дистанційного навчання; 
- створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних 
дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку 
математичної компетентності учнів; 
- налагодження конструктивного взаємовигідного партнерства між освітнім 
закладом, органами влади, роботодавцями, громадськими організаціями; 
- сприяння упровадженню Концепції реалізації державної політики у сфері 
професійної освіти, елементів дуальної освіти та стандартів на модульно-компетентнісній 
основі; 
- удосконалення системи профорієнтаційної роботи, створення соціальної реклами 
престижності робітничих професій; 
- удосконалення матеріально-технічної бази з професії: «Слюсар з ремонту с/г 
машин та устаткування. Тракторист- машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва, категорії «А1», «А2»; «Газозварник.Електрозварник 
ручного зварювання». 
5. Проводити якісну профорієнтаційно-роз’яснювальну роботу серед учнів 
загальноосвітніх шкіл міста, району: 
- термін: постійно; 

- відповідальні: викладачі, майстри виробничого навчання. 
6. Дооформити паспорти комплексно-методичного забезпечення кабінетів, 
лабораторій, майстерень виробничого навчання: 
- термін: до 09.10.2020. 

- відповідальні: Шкафенко В. І., Соболєва І. Ф., Лучинська Я. І., Бибко А. О., 
Татаренко Л. В., Чикало Р. В., Гребіник Л.Л., Ющенко А.І., Дашутіна А.В.. 
7. Підготувати методичні напрацювання на розгляд методичної ради НМЦ ПТО в 
Сумській області: 
- термін: до 15.04.2021. 

- відповідальні: голови методичних комісій, викладачі, майстри виробничого 
навчання. 
8. Активізувати роботу щодо підготовки та проведення відкритих уроків, майстер-
класів, дослідно-експерементальної роботи з учнями закладу: 
- термін: вересень-квітень; 

- відповідальні: голови методичних комісій, викладачі, майстри виробничого 
навчання. 
9. Удосконалювати психолого-педагогічний супровід здібних та обдарованих учнів: 
- термін: постійно; 

- відповідальні: Татаренко Л. В., Катрич А. Ю. 
10. Забезпечити виконання плану виробничої діяльності кожною навчальною групою: 



- термін: до 01.09.2021; 

- відповідальні: майстри виробничого навчання. 
11. Реалізувати основні напрямки національно-патріотичного виховання та 
забезпечити виконання заходів з правового, превентивного виховання, профілактики 
правопорушень: 
- термін: до 01.09. 2021; 

- відповідальні:голови методичних комісій, викладачі, майстри виробничого 
навчання. 
12. Активізувати роботу учнівського самоврядування щодо якісного опанування 
учнями навчальних програм: 
- термін: постійно; 

- відповідальні: голови методичних комісій, викладачі, майстри виробничого 
навчання. 
13. Забезпечити здоров’язбережувальне середовище учасників освітнього процесу в 
умовах карантину: 
- термін: постійно; 

- відповідальні: адміністрація, майстри виробничого навчання, класні керівники. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 
     Ніжнік О. С., заступника директора з НВР, яка познайомила присутніх зі змістом плану 
роботи закладу у 2020/2021 навчальному році, зосередила увагу на основних розділах 
плану, а саме, у вступі проаналізовано виконання плану роботи за 2019/2020 навчальний 
рік та визначено пріоритетні напрямки діяльності закладу у новому навчальному році; у 
розділі «Організаційні заходи» передбачено питання організації освітнього процесу, а 
саме вивчення нормативно-правових документів, визначення особових справ учнів, 
розробки освітніх програм, складання графіків виробничої практики, ПКА, ДКА, 
укладання угод на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих 
кадрів; організації роботи приймальної комісії; зазначено перелік наказів, що 
регламентують основні питання освітнього процесу закладу; у розділі «Теоретична 
підготовка» заплановані заходи щодо вдосконалення організації та методики викладання 
теоретичних предметів, розробки дидактичних матеріалів для комплексно-методичного 
забезпечення уроків; у розділі «Професійно-практична підготовка» передбачено заходи 
щодо організації виробничого навчання та виробничої практики, аналізу якості 
професійної підготовки з професії «Візажист», «Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів»; у розділі «Виховна робота» заплановано заходи національно-патріотичного 
спрямування (акції, зустрічі, виховні години, бесіди, лекції, диспути), аспекти 
превентивного виховання, розвитку творчих здібностей, талантів, забезпечення 
соціального захисту учнів; у розділі «Фізична підготовка» заплановані заходи з організації 
спортивних секцій, гуртків, участі учнів у ХХХVІ спартакіаді учнів ПТНЗ, проведення 
оздоровчої діяльності, безпеки життєдіяльності під час уроків фізичної культури; у розділі 
«Контроль за організацією освітнього процесу» заплановано заходи контролю за 
виконанням вимог нормативно-правових актів у галузі освіти, контроль за організацією 
навчально-виробничого процесу, контроль за результатами навчальних досягнень учнів, 
контроль за методичною роботою, фінансово-господарською діяльністю, за охороною 
праці та безпекою життєдіяльністю; у розділі «Методична робота» заплановано заходи 
щодо проведення педагогічної ради, роботи методичної ради, інструктивно-методичних 



нарад, діяльності методичного кабінету; у розділі «Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників» згідно перспективного плану передбачено курси підвищення кваліфікації та 
стажування викладачів, майстрів виробничого навчання; в плані роботи закладу 
передбачено заходи щодо охорони праці (розділ 10); удосконалення навчально-
матеріальної бази на кожній професії (розділ 11); у розділі «Професійно-орієнтаційна 
робота» запланована система заходів щодо популяризації робітничих професій у школах 
міста, району, області; у розділі «Фінансово-господарська та навчально-виробнича 
діяльність» заплановано заходи, спрямовані на забезпечення умов функціонування та 
розвиток закладу. 
ВИСТУПИЛИ:  
       Морозова Г.М., методист яка звернула увагу на особливості заходів по 
відокремленому навчальному підрозділу, що зазначені в лані роботи. Відмітила, що план 
роботи Центру відображає всі напрямки роботи. Запропонувала погодити план роботи 
закладу на 2020/2021 навчальний рік. 
УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалили план роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на 2020/2021 навчальний рік. 
2. Сприяти виконанню заходів, що передбачені в плані роботи Центру у 2020/2021 

навчальному році. 
- термін: до 01.09.2021 р.; 

- відповідальні: педагогічні працівники. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

4.СЛУХАЛИ: 

     Ніжнік О. С., заступника директора з НВР, яка інформувала про режим роботи закладу 
у 2020/2021 навчальному році, а саме розпочати навчальний рік 01.09.2020 проведенням 
Першого уроку, «Ми жителі планети Земля. Ми -  рівні». Закінчити навчальний рік 
відповідно до робочих навчальних планів, не пізніше 30.06.2021. 
     Навчальний рік поділити на семестри: І семестр – 01.09. – 28.12.2020, ІІ семестр – 

11.01.2021 – 30.06.2021; час майстра виробничого навчання – 08.00-8.10 год., початок 
уроків – 8.10 год., закінчення уроків – 16.10 год. 
     Встановити тривалість перерв: між уроками – 10 хвилин; після 2,6 уроків 15 хвилин; 
після 4 уроку – 50 хвилин. Встановити час проведення уроку виробничого навчання 6 
годин. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків теоретичного та виробничого 
навчання без заяви учнів, батьків та погодження з адміністрацією закладу.Закріпити 
приміщення кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання, спортивної 
кімнати, обладнання, меблі, інструмент за педагогічними працівниками та покласти 
персональну відповідальність на викладачів, майстрів виробничого навчання за 
збереження навчально-матеріальної бази. Суворо заборонити паління педагогічними 
працівниками та учнями в закладі та на прилеглих територіях. Не допускати на уроки без 
дозволу адміністрації сторонніх осіб. Проводити позакласну роботу з предметів, заняття 
гуртків, факультативів, консультацій відповідно до розкладу №2. Покласти персональну 
відповідальність за життя і здоров’я учнів під час перебування їх в закладі на викладачів, 
майстрів виробничого навчання, класних керівників. Педагогічним працівникам подати 
поурочно-тематичне планування на погодження та затвердження заступникам директора з 
навчально-методичної, навчально-виробничої та навчально-виховної роботи, до 
31.08.2020. 



ВИСТУПИЛИ :  

    Морозова Г.М., методист, яка познайомила  з режимом роботи по відокремленому 
навчальному підрозділу м. Тростянець 

УХВАЛИЛИ: 

     Інформацію прийняти до відома та виконання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  одноголосно. 

5.СЛУХАЛИ: 

     Савочку Л. І., заступника директора з НМР, яка повідомила про розподіл педагогічного 
навантаження між педагогічними працівниками на 2020/2021 н.р., а саме, Горобець А. В. – 
140 годин, Ніжнік О. С. – 278 годин, Троян Л. І. – 183 години, Лучинська Я. І. – 801 годин, 
Бєлоус Д. М. – 774 годин, Соболєва І. Ф. – 997 години, Чорнобай І. Д. – 181 година, Бибко 
А. О. – 809 годин, Лебедь Н. Д. – 730 годин, Слєдзєвський Ю.Б. – 222 годин, Чикало Р. В. 
– 611 годин, Колесник М. М. – 165 годин, Ковбаса В. Г. – 299 годин, Магазова А. В. – 299 
годин, Шкафенко В. І. – 480 годин, Татаренко Л. В. – 296 годин. Всього розподілено 7294 
години, вакансії – 509 годин. По навчальному підрозділу м. Тростянець Волочаєва А. А. -
302 години, Дашутіна А. В. – 349, Логвіненко В. І. – 539 годин, Морозова Г. М. – 340 
годин, Негода Л. М. – 724 годин, Ніконова А. Б. – 468 годин, Кириленко Н. М. – 965 
годин, Слонь Н. П. – 774, Саввова І. О. – 504 години, Субота В. О. – 734 годин, 
Слєдзєвський Ю.Б. – 510 годин, Шаповал Т. В. – 345 годин, Розбєйко Л. В. – 373 години. 
Всього розподілено – 6867 годин, вакансії – 34 годин. 

 

УХВАЛИЛИ: 

     Інформацію прийняти до відома та виконання. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» - одноголосно. 

6. СЛУХАЛИ: 

     Герасименко І. В., голову методичної комісії сільськогосподарського профілю , 
автотранспорту, яка розповіла, що за пропозиціями роботодавців з метою опанування 
сучасних виробничих технологій з професії 7231 «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів» в робочий план введено додаткові компетентності в обсязі 104 
години: «Паливно- мастильні матеріали» - 17 годин; «Ремонтно-кузові роботи» - 49 годин; 
«Електронні засоби захисту машин» - 38 годин.  Години розподілено: І курс – 68 годин, ІІ 
курс – 36 годин. Складено робочі навчальні програми з кожного предмета, погоджено на 
засіданні методичної комісії, затверджено заступником директора з навчально-виробничої 
роботи, погоджено з роботодавцем. Години додаткових компетентностей в робочому 
плані передбачені для вивчення при опануванні 3, 4 розрядів з професії «Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів»   (навчальні програми додаються). 
      СЛУХАЛИ: 
      Ніконову А.Б., викладача, яка  зазначила, що з метою вивчення сучасних виробничих 
технологій та враховуючи пропозиції замовників кадрів за професією «Кондитер» до 



робочого навчального мплану включено додаткові компетентності: «Технологія 
національних борошняних і кондитерських виробів» -18 годин  
(кваліфікація 3 розряд), «Дизайн виробництва» - 15 годин (кваліфікація 4 розряд). 
Познайомила з робочими програмами  з предметів «Технологія національних борошняних 
і кондитерських виробів», «Дизайн виробництва». 

УХВАЛИЛИ: 

1.Погодити робочі навчальні програми з предметів додаткових компетентностей 
«Паливно-мастильні матеріали», «Ремонтно-кузовні роботи», «Електронні засоби захисту 
машин», «Технологія національних борошняних і кондитерських виробів», «Дизайн 
виробництва». 

ГОЛОСУВАЛИ: 

   «За» - одноголосно. 

7.СЛУХАЛИ: 

     Оберемко Н. І., бібліотекаря, яка надала інформацію про проведений аудит потреби 
у підручниках (посібниках) здобувачів освіти професійної  (професійно-технічної) 
освіти у 2020 році, зазначила, що викладачі, майстри виробничого навчання 
проаналізували інформацію щодо наявних підручників (посібників), визначити 
потреби здобувачів освіти у підручниках (посібниках) на 2020/2021т н. р., та 
потребують розробки. Запропонувала схвалити проведений аудит та замовити 
підручники (посібники) для професійної (професійно-технічної) освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити інформацію щодо проведеного аудиту потреби в підручниках 
професійної  ( професійно-технічної) освіти. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - одноголосно. 

8.СЛУХАЛИ: 

     Бровко О. М., заступника директора НВР, яка познайомила присутніх зі змістом 
«Положення про Порядок використання коштів передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення», в якому передбачено загальні питання використання коштів, 
особливості призначення матеріальної допомоги учням закладу; призначення 
матеріального заохочення, його розмір та порядок виплати учню; запропонувала схвалити 
дане Положення. 

УХВАЛИЛИ: 

    Схвалити Положення про Порядок використання коштів передбачених для надання 
матеріальної допомоги та заохочення. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» - одноголосно. 

9. СЛУХАЛИ: 



       Морозову Г.М.,  методиста, яка зазначила, що педагогічні працівники  відокремленого 
підрозділу брали участь урізних формах підвищення фахового рівня та отримали 
сертифікати а саме: он-лайн майстер клас «Хмара слів - інструмент для розвитку 
критичного мислення» (2години) Кириленко Н.М. (сертифікат №641), Сасіна О.М. , 
(сертифікат №634), Саввова І.О., ( сертифікат №633), Логвіненко В.І., ( сертифікат №629),  
Слонь Н.П., ( сертифікат №628),  Негода Л.М., ( сертифікат №627),  Дашутіна А.В., 
(сертифікат №620), Ніконова А.Б., (сертифікат №611),  Гребінник Л.Л. ( сертифікат 
№585); участь у платформі «Прометеус» (80 годин) «Протидія та попередження боулінгу ( 
цькування) у закладі освіти»  Слонь Н.П., Ніконова А.Б.; Міжнародна науково-практична 
конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка»  (8 годин) Логвіненко 
В.І.; сертифікат  он-лайн майстер-класу «Он-лайн дошка» (2 години) Саввова І.О.; 
сертифікат учасника семінару у форматі методичного кейсу «Організація освітнього 
процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти: вимоги  сьогодення» (10 
годин). Запропонувала  визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

     «За» - одноголосно. 

УХВАЛИЛИ: 

1.Визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Кириленко Н.М. 
(сертифікат №641), Сасіна О.М. , (сертифікат №634), Саввова І.О., ( сертифікат №633), 
Логвіненко В.І., ( сертифікат №629),  Слонь Н.П., ( сертифікат №628),  Негода Л.М., ( 
сертифікат №627),  Дашутіна А.В., (сертифікат №620), Ніконова А.Б., (сертифікат №611),  
Гребінник Л.Л. ( сертифікат №585)  участь у он-лайн майстер класі «Хмара слів - 
інструмент для розвитку критичного мислення»; Слонь Н.П., Ніконова А.Б. участь у 
платформі «Прометеус» «Протидія та попередження боулінгу ( цькування) у закладі 
освіти»,  Логвіненко В.І. участь у Міжнародній науково-практична конференції «Освітні 
інновації: філософія, психологія, педагогіка»; Саввова І.О.сертифікат участь в он-лайн 
майстер-класу «Он-лайн дошка».  

 

 

 

Голова                                                                                           Анна ГОРОБЕЦЬ 

 

Секретар                                                                                       Яна ЛУЧИНСЬКА 


