
Річний звіт закладу за 2020/2021 н.р. 
 

Основним напрямком діяльності закладу освіти в 2020/2021 н.р. було: виконання 

плану регіонального замовлення; удосконалення якості викладання предметів у навчальних 

групах з підготовки робітників високого рівня кваліфікації, удосконалення матеріально- 

технічної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, налагодження конструктивної 

взаємовигідної взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо проходження 

виробничої практики учнями та подальшого працевлаштування. 

Регіональне замовлення в 2020/2021 н.р. виконано на 82 % ( 144 чол.), що на 18% 

менше ніж в попередньому році. Сформовано 21 навчальна група. Контингент учнів склав 

434 чол. за регіональним замовленням, що на 4 чол. більше ніж в 2019/2020 н.р. та 2 чол. 

понад регіональне замовлення. 

За навчальний рік витрата контингенту становить - 5 учнів. 

На початок навчального року 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 організацію інклюзивного 

навчання», «Про організацію роботи зі здібними та обдарованими учнями», «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 

теоретичного та виробничого навчання», «Про допуск учнів до поетапних кваліфікаційних 

атестацій», «Про переведення учнів», «Про організацію освітнього процесу в умовах 

адаптивного карантину» та ін. 

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 2020/2021 н.р . 

Проведено підготовку до занять кабінетів загально-освітньої підготовки , забезпечені 

необхідним обладнанням, інструментами спеціальних дисциплін, лабораторій, майстерень 

виробничого навчання. 

На виконання плану роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО», з метою дотримання вимог 

Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання, контролю 

виконання навчальних планів і програм, об’єктивності оцінювання рівня знань здійснено 

перевірку оформлення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання. Результати 

проведеного контролю свідчать про наступне: журнали теоретичного та виробничого 

навчання заповнюються майстрами виробничого навчання, класними керівниками  

відповідно до вимог Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого 

навчання учнів професійно – технічних навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 59. 

Без зауважень ведуть записи викладачі АхтирченкоІ.В., Волін С.В., Кальченко О.О., 

Куткович О.М., Слонь Н.П., Кириленко Н.М., Дашутіна А.В., Катрич А. Ю, Горобець А.В., 

Ніжнік О. С. , Мазна Ю.С., Шкафенко В. І., Запотушняк Л.Л. 

Відповідно до плану роботи вивчено якість підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 



категорії «А1», «А2», «В1», «Візажист», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 

«Кондитер». Проаналізовано кадрове забезпечення, дотримання вимог стандарту 

професійної (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. 

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

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

«В1», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Візажист», «Кондитер» 

відповідає вимогам стандарту професійної (професійно-технічної) освіти. У наявності 

комплекти навчально-плануючої документації: робочі навчальні програми, поурочно- 

тематичні плани, плани уроків, потемні критерії оцінювання рівня знань учнів, завдання для 

самостійних, контрольних робіт, пакети комплексних кваліфікаційних завдань з теоретичної 

та практичної підготовки, паспорти комплексно-методичного забезпечення кабінетів , план 

розвитку, картки з різнорівневими завданнями, збірник тестових завдань, стенди. 

Комплексно-методичне забезпечення професійно-теоретичної підготовки з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» складає 81%, професійно - практичної 

підготовки 73%, рівень щорічного оновлення з професії складає 30% від потреби. 

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець з професії  «Кондитер» 

кабінети «Технології приготування їжі, організації, обслуговування, облік, калькуляція, звіт, 

гігієни санітарії виробництва» (викладач Негода Л. М.) та «Устаткування підприємств 

харчування» (викладач Ніконова А.Б.) оснащені наочними та методичними посібниками і 

відповідають вимогам навчальних планів і програм на 85%. Комплексно-методичне 

забезпечення становить 80%. 

З професії «Візажист» комплексно-методичне забезпечення професійно-теоретичної 

підготовки складає 86%, професійно - практичної підготовки 78%, рівень щорічного 

оновлення професії складає 30% від потреби. Предмет забезпечений навчальними 

посібниками з теми «Інструменти та пристосування візажиста», «Форми обличчя», «Масажні 

лінії», «Демакіяж», «Корекція форми обличчя», «Види макіяжу». В наявності плакати : типи 

обличчя, корекція брів, корегування носа та губ,види макіяжу, кольоротип, форма очей, види 

макіяжу очей; підручники: Л. Г. Гутиря «Сучасна перукарська справа» ( розділ «Візажна 

справа») – 10 прим., Ж. П. Хайдарова «Матеріалознавство» -10 прим. 

Відповідно до наказу ДНЗ «Охтирський центр ПТО» від 31.08. 2020 № 189 «Про 

проведення тижнів з професій та конкурсів фахової майстерності серед учнів навчальних 

груп» від 31.08.2020 № 89 в закладі освіти проведено тижні з професій «Кухар», 

«Кондитер», «Перукар(перукар-модельєр)». 

В  рамках  тижня  з  професії  «Перукар(перукар-модельєр)»  учнями   групи   2-5 

було випущено стіннівку з цікавими фактами про роботу перукаря; цікаво проведено 

майстер-клас «Швидкі зачіски», в якому брали участь учні з інших груп; конкурс фахової 

майстерності « Кращий за професією» у вигляді теоретичної олімпіади та практичного туру, 

де учні продемонстрували навички у виконанні стрижок та зачісок. Завершальним етапом 

тижня з професії була інтерактивна гра «Найрозумніший». Переможець конкурсу Бровко К. 

У ДНЗ «Охтирський центр ПТО» проведено тиждень з професії «Кухар», проведено 

майстер – клас з приготування та прикрашання новорічних пряників, використання 

сучасних технологій та застосуванням нового обладнання, посуду, інвентарю, набуття 

досвіду та вдосконалення професійних навичок проведено конкурс фахової майстерності 



«Майстер-шеф» з професії «Кухар». У конкурсі взяли участь Щербина Д., Марченко О., 

Сергієнко М. (м. Охтирка), Бондаренко В., Гапоненко М., Костенко О. (відокремлений 

навчальний підрозділ м. Тростянець), Воскобійник Я., Юхно К., Дрогало Б. ( філія смт. 

Велика Писарівка), яких підготували майстри виробничого навчання Горбушко Л.І., Мазна 

Ю.С., Запотушняк Л.Л., Лобанова М. В.Учасники показали свої знання та  вміння, 

творчість, фантазію. За результатами конкурсу було визначені переможці в номінаціях: 

«Креативність», «Сучасність» та «Винахідливість». Учасників отримали сертифікатами та 

цінними подарунками. 

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець та філії смт. В.Писарівка 

проведено конкурс професійної майстерності з професії «Кондитер» (майстери 

виробничого навчання Сасіна О.М., Куриленко К.С. ). Учнями груп № 27 та 7 випущено 

стіннівки з цікавими фактами про роботу кондитерів, проведено конкурс кращий за 

професією. Теоретичний тур передбачав перевірку професійно-теоретичних знань зі 

спеціальних предметів та включав виконання тестових  завдань.  Практичний  тур 

складався з виконання завдань, що відповідав вимогам кваліфікаційного розряду Під час 

конкурсу учні продемонстрували свої знання, вміння та навички, які отримали при здобутті 

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, вміння правильно 

користуватись обладнанням. За підсумками конкурсу перемогу в відокремленому 

навчальному підрозділі м. Тростянець отримав Квітченко Б., а в філії смт. В.Писарівка - 

Євтушенко К. 

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець майстер  виробничого 

навчання Запотушняк Л.Л. та учениця групи №1 Бондаренко В. брали участь в обласному 

віртуальному кулінарному «Cook’N’Batle». 

Адміністрацією закладу, педагогічним колективом у 2020/2021 н. р. проведено  

робота, з організації виробничого навчання та виробничої практики, а саме укладено 

договора з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями 

виробничої практики. 

Виробничу практику організовано на підприємствах м.Охтирка, м.Тростянець, смт. В-

Писарівка, Охтирського та Тростянецького району. Під час проходження практики учні були 

забезпечені необхідним матеріалом, інструментом, іншими засобами для виконання 

виробничих завдань відповідно до детальної програми виробничої практики. Адміністрацією 

закладу, майстрами виробничого навчання налагоджено дієвий 

Пройшли виробничу практику, виконали пробні кваліфікаційні роботи та пройшли 

поетапну кваліфікаційну атестацію 382 учні. 

За 2020/2021 навчальний рік надходження від виробничої практики становлять 29698 

грн, що на 12828грн. більше ніж за попередній рік ( м. Охтирка - 18960 грн., відокремлений 

навчальний підрозділ м. Тростянець – 4500 грн., філія смт. В-Писарівка – 6238 грн). 

Важливим питанням діяльності закладу є оновлення матеріально-технічної бази. 

По м. Охтирка з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів» ( викладач Лебедь Н. Д) 

підібрано та систематизовано дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт, 

картки-завдання з професії «Кухар» 3 розряд, з професії « Продавець продовольчих товарів» 

3 розряд, теки доповнено фотоматеріалами з тем «Організація робочого місця продавця 

молочними  продуктами»;  підібрано  збірку  методичних  статей  із  методики  викладання 

«STEM»; підібрано відеоматеріали з предмета «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства». У кухню-лабораторію ( майстри виробничого навчання Горбушко Л.І., 

Кучер Т.Г.) придбано плиту індукційну, гриль-тостер, електричну бутербродницю, оновлено 

освітлення. В магазині-майстерні ( майстер виробничого навчання Кунченко В.Г.) придбано 



учнівські столи 6 шт., куточок споживача, реєстратори розрахункових операцій – 3 шт, 

програмне забезпечення до РРО, сканер, ваги. 

З професії ««Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, 

тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії 

«А1», «А2»), водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» встановлено нові ворота в 

ангарі, придбано індивідуальні інструменти для слюсарних робіт, відремонтовано муфту 

зчеплення двигуна трактора Т-150, придбано лінолеум в кабінет «Трактори. 

Сільськогосподарські машини» 

З професії «Перукар (перукар-модельєр). Візажист підібрано відеоматеріал до уроків 

виробничого навчання з тем: «Форми обличчя», «Масажні лінії», «Демакіяж», «Корекція 

форми обличчя», «Види макіяжу», оновлено інструмент: щипці для завивки вій, плоскі кисті, 

губки. 

У філії смт. Велика Писарівка оновлено матеріально-технічну базу та удосконалено 

комплексно-методичне забезпечення 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.) в 

кабінеті «Сільськогосподарські машини» поповнено теки дидактичним матеріалом, придбано 

3 стенди з; у слюсарну майстерню придбано кутову шліфувальну машину, ударну 

електричну дриль; в кабінеті «Правил дорожнього руху» систематизовано тематичні теки, 

дидактичний матеріал. 

З професії «Кухар. Кондитер» ( майстри виробничого навчання Мовчан С.В, 

Куриленко К.С., Лобанова М.В.) у кухню-лабораторію придбано 3 тримачі для ножів, 

електричну плиту, 2 бокси для посуду, міксер, посуд , жалюзі на вікна, оновлено 

світильники. 

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

з професії «Кухар. Кондитер» ( майстри виробничого навчання Запотушняк Л.Л., Сасіна 

О.М., Мазна Ю.С.) у кухню-лабораторію придбано 2 виробничі столи.Поурочно-тематичні 

теки доповнено фотоматеріалами: «Механічна кулінарна обробка м’яса», «Приготування 

котлетної маси та напівфабрикатів з неї», «Механічна кулінарна обробка риби », «Механічна 

кулінарна обробка овочів та грибів». Оновлено технологічні картки до тем «Приготування 

супів», «Приготування січеної маси та напівфабрикатів з неї», «Приготування страв з яєць». 

Оновлено асортимент сучасного посуду для проведення уроків з предмета «Організація 

виробництва та обслуговування» до теми «Сервірування столу». Складено навчальний 

посібник з теми «Млинцеве тісто». 

З професії «Газозварник. Електрозварник ручного зварювання» ( майстер виробничого 

навчання Ющенко А.І) оновлено дизайн приміщення майстерні, облаштовані нові робочі 

місця для учнів, придбано обладнання: напівавтомат зварювальний інверторний «Патон» 

МФИР -400 MultiPro DC, напівавтомат зварювальний інвертор “Патон» ПСИ -270Р400v, 

аргонодуговий інверторний випрямляч «Патон» АДИ-200РАС АС/ДС TIG/MMA, апарат для 

повітряно-плазмової різки CUT-60 (L204), компресор масляний поршневий AIR 365, 

осучаснені   плакати.   Розроблені   тематичні   папки   з   виробничого   навчання   з  професії 

«Газозварник» кваліфікація ІІ розряд у відповідності до професійних компетенцій. У кабінет 

спецтехнології розроблено робочі аркуші до уроків з предмету «Спеціальна технологія» з 

тем: «Техніка газового зварювання», «Режими газового зварювання», «Деформації і 

напруження при зварюванні», з предмета  «Охорона праці» з  тем:  «Правові та  організаційні 



основи з охорони праці», «Пожежна безпека». Придбано комплект плакатів «Правові та 

організаційні основи охорони праці». 

З професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» ( майстер виробничого навчання 

Дашутіна А. В.) підібрано відеоматеріал до уроків виробничого навчання з тем: 

«Облаштування фундаментів»; «Перевірка тягів в димових трубах і каналах»; «Мурування 

рядів з отворами». Розроблено опорно-логічні схеми до теми «Шабрування внутрішніх і 

зовнішніх поверхонь печі». Оновлено робочий інструмент майстра виробничого навчання. У 

кабінеті спеціальних дисциплін оновлено зразки будівельних матеріалів. 

Проведено ремонт кабінету математики, побутової кімнати  у  гуртожитку.  Учні 

групи №2 ( майстер виробничого навчання Ющенко А.І.) виконали зварювальні роботи по 

виготовленню та монтажу воріт для зберігання сільськогосподарської техніки. 

Протягом навчального року виготовлено продукції та надано послуг на суму 46166 грн. (при 

плані 42768 грн. ), в т.ч, 13575 грн. для власних потреб, по м. Охтирка при плані 14571 грн. 

виконано 17105 грн., в т .ч, 2065 грн. для власних потреб; по відокремленому навчальному 

підрозділу м. Тростянець при плані 15789 грн. виконано 14407 грн., в т.ч, 7870 грн. для 

власних потреб; по філії в смт. В-Писарівка при плані 12408 грн. виконано на 14654 грн., в т 

.ч., для власних потреб 3640 грн. 

Разом з тим, при аналізі виконання плану навчально-виробничої роботи за  2020/2021 

н. р. виявлено ряд недоліків: недооформлені паспорти комплексно-методичного  

забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень виробничого навчання (Ющенко А.І., , 

Ніконова А.Б.) ); не розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень (Чикало Р. В.). 

Перелік навчально-виробничих робіт (Мазна Ю. С., 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.); комплект 

навчально-плануючої документації потребує доопрацювання, дидактичні матеріали 

тематичних тек потребують оновлення та систематизації (Негода Л. М., Шкафенко В.І.,) ; 

відсутні критерії оцінювання з предметів «Паливно-мастильні матеріали», «Електронні 

засоби захисту машин», «Ремонтно-кузовні роботи» (Ковбаса В.Г., Шкафенко В.І); не 

зазначено терміни виконання заходів в планах роботи кабінетів (зав кабінетами Білоус М.В., 

Чикало Р. В., Вініченко С.І., Шкафенко В. І.), потребують доопрацювання журнали роботи 

методичних (циклових) комісій (Герасименко І. В., Соболєва І.Ф., Білоус М. В.)., 

Аналіз  удосконалення  матеріально-технічної  бази  показав,що  завідувачу лабораторії 

«Будова автомобілів. Технічне обслуговування автомобілів» Шкафенку В.І необхідно 

сприяти осучасненню матеріально-технічної бази з підготовки кваліфікованих робітників з 

професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» агрегатами та макетами 

сучасних транспортних засобів, дообладнати лабораторію слюсарним та вимірювальним 

інструментом. Викладачу Чикалу Р.В. необхідно звернути увагу на забезпеченість кабінету 

«Слюсарна справа» натуральними зразками металів. Для удосконалення матеріально- 

технічної бази з професії з професії «Візажист», необхідно придбати бьюті –кейси в кількості 

3 штук. 

Для удосконалення матеріально-технічної бази з професії «Кухар» у відокремленому 

підрозділі м. Тростянець необхідно придбати холодильне обладнання для швидкого 

заморожування напівфабрикатів, інвентар та інструмент для приготування цукрових мас, 

поворотні столики для оформлення та демонстрації виробів. Потребує осучаснення та 

оновлення «Інформаційний куточок», доопрацювання інструкційно-технологічних карток 

відповідно до переліку навчально-виробничих робіт. 



У філії смт. Велика Писарівка викладачі Безуська Н.В. , Петровський М.І., 

Мірошниченко В.І., Гладченкова А.В. допустили виправлення записів у формі № 2; у 

журналах обліку теоретичного навчання груп № 18(майстер виробничого навчання Вініченко 

С.І.) , №27 (майстер виробничого навчання Куриленко К.С.,.), групи № 20 (майстер 

виробничого навчання Гордієнко М.В.) у формі №5 не підведені підсумки навчально- 

виховної роботи за рік. 

У журналах виробничого навчання виявлено недоліки: у розділі «Підсумки 

виробничого навчання і практики за рівнем кваліфікації» не підведені підсумки виробничого 

навчання в групі №2-4 (майстер виробничого Шкафенко В.І., в групі № 29 (майстер 

виробничого навчання Лобанова М.В.). Недооформлена форма № 2 в групі № 18 (майстер 

виробничого навчання Вініченко С.І).; недооформлена форма № 4 в групі №20 (майстер 

виробничого навчання Мовчан С.В.), в групі №27 (майстер виробничого навчання  

Куриленко К.С.). У формі «Зауваження майстра» відсутні записи про відпрацювання 

пропущених годин в групі №1-3 (майстер виробничого навчання Герасименко І.В), в групі 

№1-4 (майстер виробничого навчання Марченко М.Г.) 

Залишається актуальним питанням оплати праці учнів за виконані роботи під час 

виробничої практики в гр. №19 (майстер виробничого навчання Краснокутський В.О.), гр.. 

№29 (майстер виробничого навчання Лобанова М.В.) , гр. №1 (майстер виробничого 

навчання Запотушняк Л.Л..), гр. 7(майстер виробничого навчання Мазна Ю.С.) та виконання 

контрольних показників обсягів виробничої діяльності групами №  2-4  (майстер 

виробничого Шкафенко В.І), гр.. №18(майстер виробничого навчання Вініченко С.І), гр.№2,5 

(майстер виробничого навчання Ющенко А.І), гр..№ 1-3 (майстер виробничого навчання 

Герасименко І.В). 

Основні заходи навчально-методичної роботи у 2020/2021 були навчальному році 

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 2020/2021 навчальному році продовжував роботу над єдиною науково- 

методичною темою «Формування освітніх професійних компетентностей учнів через 

упровадження інноваційних технологій». 

В полі зору педагогічної ради м. Охтирка стали питання: аналіз діяльності 

педагогічного колективу з підвищення ефективності освітнього процесу за підсумками 

2019/2020 н.р. та визначення пріоритетних напрямків на 2020/2021 н.р., погодження плану 

роботи центру на 2020/2021 н.р., погодження плану проведення засідань педагогічної ради на 

2020/2021 н.р., розглянуто питання педагогічного навантаження працівників (протокол від 

31.08.2020 № 9). Розподіл педагогічного навантаження проведено відповідно фаху та 

кваліфікації за погодженням профспілкового комітету, розглянуто підсумки контрольного 

зрізу знань учнів І курсу за базову середню освіту, практичні аспекти організації правового 

виховання учнів у закладі, стан виконання регіонального замовлення (протокол від 

28.10.2020 № 12), схвалено досвід роботи викладача Лебедь Н.Д., тема: «Інноваційні 

технології активного навчання-основа якості знань сучасного випускника» (протокол від 

28.10.2020№ 12),допуск учнів до поетапної кваліфікаційної атестації, (група 3-4, професія 

«Тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,  категорії 

«А1»») (протокол від 15.10.2020 № 11), група 2-4, професія «Слюсар з ремноту 

сільськогосподарських машин та устаткування» (протокол від 24.11.2020 № 13)визначено, 

зміст форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у 2021 році (протокол від 28.10.2020 

№ 12); проаналізовано стан виконання заходів та систему роботи викладачів Соболєвої І.Ф., 



Лучинської Я.І., Татаренко Л.В., Бибко А.О., щодо підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО 

(протокол від 30.12.2020 № 14); вивчено та прийнято рішення щодо стану викладання 

предметів «Візажна справа»,  «Українська мова і література» (протокол від 30.12.2020 № 14); 

«Історія  України»,  «Всесвітня  історія»,  «Агротехнологія»  (протокол  від  22.03.2021  № 5); 

«Захист України», «Фізична культура», «Будова і експлуатація вантажного автомобіля» 

(протокол від 04.05.2021 № 7); розглянуто моніторинг навчальних досягнень учнів за 

підсумками семестрових контрольних робіт (протокол від 30.12.2020 № 14), а також 

психолого-педагогічний аналіз учнів І курсу (протокол від 30.12.2020 № 14). 

Аргументовані доповіді, виступи з відеопрезентаціями до засідань педагогічної ради 

підготували педагогічні працівники: Горобець А.В., Ніжнік О.С., Лебедь Н.Д., Соболєва І.Ф., 

Савочка Л.І., Татаренко Л.В., Катрич А.Ю., Бровко О.М, Бєлоус Д.М. Обговорено та 

прийнято рішення за роботи педагогічного колективу щодо підвищення ефективності 

освітнього процесу в І семестрі 2020/2021 н.р. (протокол від 06.01.2021 №1); надано увагу 

профорієнтаційній роботі (протокол від 06.01.2021 № 1); виконанню плану заходів з 

реалізації ІІ етапу єдиної науково-методичної теми «Формування освітніх, професійних 

компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій» (протокол від 

24.05.2021 № 7); вивчено стан підготовки кваліфікованих робітників з професії «Візажист» 

(протокол від 06.01.2021 № 1); «Слюсар колісних транспортних засобів» (протокол від 

22.03.2021 № 5), «Кондитер» (протокол від 22.03.2021 № 5); заслухано творчі звіти 

педагогічних працівників, які атестуються; про систему роботи педагогічних працівників зі 

здібними учнями (протокол від 22.03.2021 № 5). 

Відповідно до тематики засідань методичної ради проведено аналіз методичної  

роботи за минулий рік, визначено основні завдання методичної роботи на 2020/2021 н.р., 

розглянуто питання підготовки та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських Інтернет- 

олімпіад з навчальних предметів, І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика, І етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, розглянуто план заходів щодо виконання Указу 

Президента України від 30 січня 2020 року № 31/2020 «Про оголошення 2020/2021 

навчального року Роком математичної освіти в Україні», план заходів методичного 

супроводу роботи з обдарованою молоддю, план заходів щодо підвищення якості навчання 

та підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО, визначено тематику роботи школи молодого 

педагога та школи педагогічної майстерності, проведення предметних тижнів, конкурсів 

фахової майстерності (протокол від 20.11.2020 № 7). Проведено аналіз виконання заходів 

методичної роботи за І семестр, моніторинговий аналіз якості знань учнів за І семестр 

2020/2021 н.р.; про виконання заходів щодо підготовки до ДПА у формі ЗНО (протокол від 

04.01.2021 № 1); розглянуто підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад 

та стан роботи зі здібними учнями (протокол від 18.03.2021 № 2). 

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 2021 році (протокол 

від 28.09.2020 № 7); ознайомлення з нормативними документами щодо стану ведення 

журналів теоретичного і виробничого навчання (протокол від 28.09.2020 № 7), про 

проведення зрізів знань учнів І курсу та підготовку завдань (протокол від 01.09.2020 № 6), 

про організацію проведення конкурсів фахової майстерності, предметних тижнів (протокол 

від 12.10.2020 № 8). 



На інструктивно-методичних нарадах надано увагу організації роботи зі здібними 

учнями, підготовлено план заходів та ознайомлено педагогічних працівників з наказом від 

28.09.2020 № 251 «Про організацію роботи зі здібними та обдарованими учнями», 

ознайомлено з наказами від 29.09.2020 № 253 «Про організацію та проведення державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році», надано 

увагу питанням комплексно-методичного забезпечення освітнього процесу з предметів та 

професій; вимогам щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, обсягу домашніх завдань 

та проведенню інструктажу щодо його виконання, ознайомлено педагогічних працівників з 

наказом від 28.09.2020 № 248 «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських Інтернет- 

олімпіад з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році». 

На інструктивно-методичних нарадах опрацьовано нормативно-правові документи 

щодо організації ДПА у формі ЗНО і наказ МОН України від 30.09.2020 № 1210 «Про 

підготовку до проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», наказ МОН України від 

09.07.2019 № 945 «Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами) 

протокол від 16.11.2020 № 9); обговорено підсумки стану відвідування уроків учнями 

закладу (протокол від 16.11.2020 № 9); про підготовку та проведення семестрових 

контрольних робіт, тематичну перевірку «Рівень засвоєння навчального матеріалу на уроці» 

(протокол від 17.12.2020 № 10); опрацьовано методичні рекомендації щодо написання 

письмових екзаменаційних (творчих) робіт (протокол від 06.01.2021 № 1); розглянуто 

виконання заходів з профорієнтаційної роботи, працевлаштування випускників, організації 

виробничої практики, виконання навчальних планів та програм. 

Проведено організаційні заходи щодо підготовки до проведення державної 

підсумкової атестації у формі ЗНО 2021, а саме, опрацьовано нормативно-правові  

документи; у вестибюлі навчального закладу, у кабінетах української мови, біології, 

математики, історії України оформлено куточки ЗНО 2021; в кабінетах у наявності 

навчально-методична література, збірники, посібники, за якими проводиться підготовка 

учнів до ДПА у формі ЗНО та Інтернет-ресурси. Проведено анкетування учнів випускних 

груп № 3-4, професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, категорії 

«А1»,«А2» Водій автотранспортних засобів категорія «С»», № 3-7, професія «Кухар. 

Продавець продовольчих товарів». 

В закладі організовано роботу методичних комісій – 8, циклової комісії – 1. Діяльність 

методичних комісій спланована на основі плану роботи центру. Засідання циклових, 

методичних комісій проведено щомісяця. На засіданнях обговорено як організаційні 

питання, рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у 2020/2021 

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, цікаво і 

змістовно проводили засідання методичних (циклових) комісій Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д., 

Герасименко І.В. 

Методичною комісією загальноосвітньої підготовки організовано проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських Інтернет олімпіад з базових дисциплін, взяло участь 44 учні, І 

етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 



Тараса Шевченка, 16 учнів, І етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика. Підготовлено та проведено захід до Дня української писемності і мови 

(Лучинська Я.І.), тиждень української мови та захід «Шевченківські дні». 

У форматі круглого столу проведено засідання з теми «Сучасні технології 

дистанційного навчання, як необхідна умова організації освітнього процессу в умовах 

адаптивного карантину» (Соболєва І.Ф.), «Практика застосування комп’ютерних технолоігй» 

(Соболєва І.Ф., Бибко А.І., Єфременюк О.М.). «Система позаурочної роботи, шляхи 

підвищення її ефективності та якості для забезпечення життєвих компетентностей 

особистості» (Соболєва І.Ф., Лучинська Я.І., Татаренко Л.В.). Пізнавальні та творчі завдання 

з хімії як засіб розвитку особистості учнів (Бибко А.О.). Творчі вправи на уроках зарубіжної 

літератури (Лучинська Я.І.), обговорено результати проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських Інтернет олімпіад та зміст завдань семестрових контрольних робіт (Лучинська 

Я.І., Бибко А.О., Соболєва І.Ф. Татаренко Л.В.), огляд новин МОН, періодичної літератури з 

проведення ЗНО-2021 (Соболєва І.Ф., Савочка Л.І.). 

Соболєва І.Ф., Лучинська Я.І. взяли участь в обласній Інтернет-олімпіаді з предметів 

«Математика», «Українська мова». Соболєва І.Ф. посіла ІІІ місце, Лучинська Я.І. – диплом за 

участь. Викладач Соболєва І.Ф. активно працювала зі створення методичних матеріалів, а 

саме, створено робочий зошит з математики «Координати і вектори у просторі», комплексно- 

методичне забезпечення предмета «Математика» до участі в обласному огляді-конкурсі, в 

рамках року математичної грамотності цікаво проведено конкурс «Математичний 

калейдоскоп», випущено тематичний бюллетень, надано увагу проєктній діяльності з 

підготовки учнів Решетнік Д., Кострова В. до участі в конкурсі «Для чого необхідно вивчати 

математику». Викладач Татаренко Л.В. сприяла підготовці учениці Решетнік Д. до участі в 

історико-краєзнавчій конференції «Моя історія моєї Батьківщини». (історико-дослідницький 

проєкт «Культові споруди Охтирки»). 

Викладачі загальноосвітньої підготовки взяли активну участь в онлайн вебінарах 

НМЦ ПТО у Сум. обл. з питань використання ІКТ, сучасних педагогічних технологій, нових 

форм роботи в умовах дистанційного навчання, практичної спрямованності при вивченні 

загальноосвітніх предметів. 

Педагогічний та учнівський коллектив брав участь у радіо диктанті Національної 

єдності у День української писемності та мови. Взяло участь 75 осіб (м. Охтирка), 70 осіб (м. 

Тростянець), 65 осіб (смт Велика Писарівка). 

В полі зору циклової комісії харчових технологій, перукарів були основні питання: 

вимоги до поурочно-тематичного планування, система роботиз єдиної науково-методичної 

теми «Формування освітніх, професійних компетентностей учнів через упровадження 

інноваційних технологій» (протокол від 22.10.2020 № 9 ); погодження переліку навчально- 

виробничих робіт з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів» (протокол від 

31.08.2020   №   8);   «Візажист»   (протокол   від   24.12.2020   №   12);   педагогічний  диспут 

«Обдаровані учні: виявлення, навчання, розвиток» (протокол від 22.10.2020 № 9); 

методичний діалог «Формування професійних компетентностей учнів на виробничій 

практиці» (за участю роботодавців); круглий стіл «Створення сучасної матеріально- 

технічної бази –пріорітетний напрямок підвищення якості підготовки робітників» (Лебедь 

Н.Д.,  Кучер  Т.Г.,  Кунченко  В.Г.)  (протокол  від  22.10.2020  №  9);  майстер-клас  з  теми 

«Формування пізнавальної діяльності учнів через ефективне використання засобів навчання» 

демонструвала Кунченко В.Г. на уроці виробничого навчання; змістовний сучасний урок 

провела Лебедь Н.Д. з теми «Інформаційно-комунікаційні технології, як засіб формування 

професійних  компетентностей  учнів».  При  безпосередній  участі  викладача  Лебедь  Н.Д. 



підготовлено методичний матеріал до участі у Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти», номінація «Створення і впровадження сучасних засобів навчання,  

продуктів, програм, систем і комплексних рішень для підвищення якості освіти» (Диплом, 

золота медаль). 

Методичною комісією викладачів, майстрів виробничого навчання 

сільськогосподарського профілю, автотранспорту проведено методичний діалог за участю 

роботодавців  щодо  створення  сучасного  комплексно-методичного  забезпечення  професії 

«Слюсар колісних транспортних засобів», «Роль виробничих технологій у формуванні 

професійних компетенцій учнів» (Герасименко І.В., Чикало Р.В., Ковбаса В.Г.), розглянуто 

та погоджено детальні програми виробничої практики, переліки навчально-виробничих 

робіт, моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами ПКА у групі 3-4, професія 

«Тракторист-машиніст  сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва,  категорії 

«А1»» (Чикало Р.В.), опрацьовано методичні рекомендації щодо індивідуального водіння 

автомобілів (Герасименко І.В., Пророк В.М.); стан проходження виробничої практики в групі 

2-4, професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування»; 

організовано проведення та обговорення відкритих уроків з методичних тем: «Форми, 

методи формування практичних навичок на уроці виробничого навчання» (Марченко М.Г.); 

«Розвиток самостійності та пізнавальної діяльності на уроці водіння автомобіля» (Пророк 

В.М.), «Застосування раціональних засобів навчання один із шляхів підвищення 

ефективності уроку» (Чикало Р.В., предмет «Трактори»), круглий стіл «Аукціон  

педагогічних ідей – потенціал уроку у розвитку здібностей учнів». Голові методичної комісії 

Герасименко І.В., педагогічним працівникам Марченку М.Г., Пророку В.М., Чикалу Р.В. 

необхідно надати увагу опануванню та упровадженню інноваційних технологій з підготовки 

та проведення сучасних уроків з метою підвищення рівня знань учнів. 

На засіданнях методичної комісії класних керівників опрацьовано питання організації 

системи профілактики правопорушень серед підлітків, психолого-педагогічні основи 

спілкування з підлітками, виявлення учнів схильних до правопорушень, традиційні та 

інноваційні форми роботи з правового виховання, основи превентивного виховання, 

формування мотивації учнів до навчання через позаурочну діяльність. 

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: паспорта комплексно-методичного забезпечення 

кабінета, план роботи кабінета; оновлено комплекти навчально-плануючої документації з 

професії « Слюсар колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів, категорії 

«С», укомплектовано нові теки «Готуємось до ЗНО 2021», «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 2021 році; проведено заняття школи молодого педагога, 

школи педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір навчального закладу», 

розпочато роботу по створенню віртуального методичного кабінету. Проведено об’єднане 

засідання методичних комісій «Використання інноваційних технологій як засобу підвищення 

пізнавалньої діяльності учнів». 

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., Соболєва І.В., 

Лучинська Я.І., Бибко А.О. Не відвідували уроки колег Шкафенко В.І., Пророк В.М., 

Марченко М.Г. 



Провели відкриті уроки-покази педагогічні працівники: Лебедь Н.Д., Чикало Р.В., 

Горбушко Л.І., Кунченко В.Г., Соболєва І.Ф. 

Важливою умовою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних 

працівників є участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації. Пройшли курси 

підвищеннякваліфікації Горобець А.В., Чикало Р.В., Чорнобай І.Д., Савочка Л.І., Соболєва 

І.Ф., Кириленко Н.М., Марченко М.Г., Пророк В.М. В умовах використання технологій 

дистанційного навчання педагогічні працівники Герасименко І.В., Соболєва І.Ф., Ніжнік 

О.С., Горобець А.В., Лебедь Н.Д., 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., Савочка Л.І. 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 порад щодо організації дистанційного навчання під час карантину. 

Протягом семестру 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., Куриленко Н.М., Слонь 

Н.П., Куткович О.М. які використовують сучасні педагогічні технології, визначальними 

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

співпраця з учнями, що сприяє підвищенню рівня їх успішності. 

З метою підвищення педагогічної компетентності молодих спеціалістів Богатир 

А.С.,Бєлоуса Д.М., Лучинської Я.І.,Бибко А.О., Краснокутського В.О., Сасіної О.М., 

Конарєвої А.Є. проведено Школу молодого педагога «Навчаючи-учусь» з використанням 

інтерактивних технологій, яку підготувала та провела Куткович О.М. – методист філії смт 

Велика Писарівка. 

З метою проведення тематичного контролю формування компетентностей учнів через 

упровадження інновацій відвідано уроки: Чикала Р.В., Бибко А.О.,Лучинської Я.І.,  

Татаренко Л.В., Лебедь Н.Д., Соболєвої І.Ф., Єфременюк О.М., Богатир А.С.,Марченка М.Г., 

Шкафенка В.І.,Горбушко Л.І.,Кунченко В.Г., Слонь Н.П., Мовчан А.В., Мірошніченко В.І. 

З метою стимулювання цілеспрямованого підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, зростання їх професійної майстерності, розвитку 

творчої ініціативи проведено атестацію 10-х педагогічних працівників, в тому числі 

підвищили кваліфікаційні категорії 7 осіб, 3 особи підвищили тарифний розряд. 

Проведено виставку-презентацію «Вернісаж методичних педагогічних ідей». 

Змістовні методичні напрацювання надали Лебедь Н.Д., Соболєва І.Ф., Бибко А.О., 

Шкафенко В.І., Куткович О.М., Кальченко О.О., Кириленко Н.М.,  Негода  Л.М.,  

Запотушняк Л.Л., Мазна Ю.С. 

З метою створення умов для пошуку, підтримки та розвитку інтелектуально і творчо 

здібних учнів у закладі налагоджена система роботи зі здібними та обдарованими учнями. 

Участь здібних учнів у конкурсах, олімпіадах, змаганнях: 

- І етап Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з базових дисциплін - 75 учнів. 

- І етап XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді 

імені Тараса Шевченка - 20 учнів. 

- І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика - 15 учнів. 

- Всеукраїнська онлайн-олімпіада в період дистанційного навчання з української мови- 

15 учнів. 

- Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека - 2021» - 12 учнів. 
- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 6 учнів. 



- Міжнародний фізичний конкурс «Левеня» - 7 учнів (1 – відмінно, 4 добре, 2 учасники). 

- II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних предметів з професії «Муляр» 

(Биченко О., II місце). 

- II етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології (Воскобойник Я., II місце) 

- II етап XXІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Література» 

надано казку «Мати Україна та її доньки» (Решетнік Д. – учасник); вірш «Одвічна боротьба 

за Україну», (Решітько В. – учасник); Номінація «Історія України та державотворення», 

дослідницька робота «Краю мій надворсклянський». (Юхно К. – ІІІ місце). 

- Обласний фестиваль «Сходинки духовності» (Ковтун Д., Бровко К., Колєсніков Д. – ІІ 

місце) 2021 

- Обласний конкурс «Ветеран живе поруч» (учні Юхно К., Воскобойник Я., Морозова Г. – 

І місце) 2021 

- Обласний конкурс «Моральний вчинок» (Міщенко К., Саєнко А., Клименко В., Кияшко 

О. – І місце) 2021 

- Обласний фестиваль-конкурс театральних колективів «Театральні обрії» за оригінальну 

інтерпретацію твору – диплом з відзнакою (Щербина Д., Поляков О., Кармазова А.) 2021. 

Кількість випускників, які отримали дипломи з відзнакою - 3. (Вовк О., Квітченко Б., Бровко 

К.). 

У рамках роботи над єдиною методичною проблемою педагоги опрацювали 

теоретичний матеріал в ході самоосвітньої роботи, брали участь у курсах, семінарах, 

вебінарах, вивчали новітні педагогічні технології, інноваційні методи і прийоми та 

намагались втілити у свою практику їхні елементи. Також протягом року проведено відкриті 

уроки викладачами Кириленко Н.М., Слонь Н.П., Слєдзевський Ю.Б.,Саввова І.О.,Негода 

Л.М., Ніконова А.Б., майстрами виробничого навчання Запотушняк Л.Л, Мазною Ю.С., 

Ющенко А.І. Під час уроків відбувся показ кращого досвіду, пропаганди нових педагогічних 

ідей. Уроки-покази розкривали систему роботи над індивідуальними методичними 

проблемами. Уроки вирізнялися використанням різних видів діяльності,  добором 

ефективних форм і методів навчання, взаємодією педагога з учнями. 

Продовжувалася робота постійно-діючого семінару-практикуму «Інноваційні форми 

розвитку професійної компетентності педагогічних працівників». За програмою семінару 

проведено заняття з тематики «Майстерність організації педагогічної взаємодії у освітньому 

процесі»,«Використання методів кооперативного навчання у формуванні освітніх та 

професійних компетентностей», «Інформаційно-комунікаційні технології як важливий 

ресурс підвищення якості освітнього процесу». Проведено майстер-клас з теми: «Проєктуємо 

сучасний урок». працювали над індивідуальними темами, протягом року. Серед обраних тем 

є питання нетрадиційних форм і методів навчання, міжпредметних зв'язків, удосконалення 

методичного забезпечення викладання, диференційований підхід до учнів з різним рівнем 

знань та інші. Результати роботи педагоги презентували на засіданні педагогічної ради у 

форматі педагогічної платформи «Інноваційні технології як складова освітнього процесу». 

Змістовні виступи підготували Логвіненко В.І., Кириленко Н.М.., Слонь Н.П.,Запотушняк 

Л.Л. 

Недоліками роботи є: недостатня практична спрямованість у роботі методичної 

комісії загальноосвітньої підготовки (голова Слонь Н.П.), щодо взаємовідвідування уроків. 

Протоколи методичної комісії харчових технологій (голова Негода Л.М.) носять формальний 

характер. Підчас роботи методичної комісії будівельного та металообробного профілю не 

розглядались питання міжпредметної інтеграції спеціальних предметів з уроками 

виробничого навчання (голова Логвіненко В.І.). 

У 2020/2021 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 проводилася за напрямками: національно-патріотичне, 



громадянське, правове, превентивне, моральне, художньо-естетичне, фізичне, трудове, 

екологічне виховання. 

Для забезпечення ефективної реалізації мети і завдань виховання молоді було 

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 перший урок «Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні»; організовано 

роботу щодо згуртування учнівських колективів, діяльності активів груп. Цьому сприяв  

захід підготовлений викладачами фізичної культури Бєлоусом Д.М., Суботою В.О., 

Сінянським С.О. «Олімпійський урок», який в умовах карантину пройшов згідно вимог 

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

учнем. 

В закладі освіти відповідно до вимог організації та проведення освітнього процесу на 

період карантину з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних норм проведено заходи: до Дня 

українського козацтва (відео привітання), відзначення Дня української мови та писемності, 

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

виховний захід «Мово українська, мово солов’їна  » проведений викладачем Лучинською 

Я.І., викладачі української мови Лучинська Я.І., Слонь Н.П., Мірошніченко В.І. провели 

заходи по відзначенню «Шевченківських днів»; патріотичні години до Дня визволення 

України від фашистських загарбників «Йшли полки по Україні» (за участю районної 

бібліотеки), 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.  Проведено  виховний  захід  по  вшануванні  жертв  голодомору  «В  день  памꞌяті  про 

жертв вбитих голодомором 1932-1933 років» викладачем історії Татаренко Л.В., відзнято 

відео матеріали для участі у Всеукраїнському конкурсі відеопроектів «Врятувати від 

забуття» викладачем історії філії Воліном С.В. Викладачами історії України Татаренко Л.В., 

Воліном  С.В.  проведено  уроки  памꞌяті  до  Міжнародного  дня  Жертв  Голокосту.  Класні 

керівники  провели  виховні  години  до  «Дня  памꞌяті  героїв  Небесної  Сотні»,  круглі  столи 

«Діалоги про війну». Працівники закладу разом з учнями долучилися в просторах фейсбуку 

до флешмобу з відзначення 150 річчя з дня народження Лесі Українки. 

Правова культура учнів забезпечується правовим вихованням, що складається із системи 

заходів: проведення тижнів правових знань, проведення заходів з профілактики 

правопорушень та шкідливих звичок: «рейд «Урок», правові години на тему: «Права та 

обов’язки громадян України», «Закон – основа порядку!». Класні керівники та майстри 

виробничого  навчання  проводили  інформаційно-розꞌяснювальну  роботу  щодо  запобігання 

насильства, боулінгу в молодіжному середовищі. Щоб привернути увагу молодих людей до 

даної проблеми, на годину спілкуваня запрошено інспектора ЮП Тростянецького ВП 

Охтирського ВП ГУНП в Сумській області, майора поліції Олійник А.С. У форматі круглого 

столу було з’ясовано думку учасників акції про насильство та його прояви. Головним 

спеціалістом служби у справах дітей Тростянецької районної адміністрації Сумської області 

Пальошко З.М. проведено лекцію на тему «Посміхнись життю, ти йому подобаєшся». 

Соціальний педагог Катрич А.Ю. провела тренінгові заняття для педагогів з попередження 

насильства в сімꞌї та молодіжному середовищі. 



З метою комплексного підходу щодо превентивного виховання класними керівниками 

було проведено заходи спрямовані на психічний, духовний, соціальний розвиток 

особистості: години спілкування «Три вороги твої – паління, алкоголь, наркотики», 

«Відповідально приймаємо рішення», бесіди з елементами гри «Профілактика вживання 

психотропних речовин». Практичним психологом Татаренко Л.В. проведено тренінгові 

заняття «Захисти себе від ВІЛ/СНІД», «Життєві цінності», «Профілактика та запобігання 

боулінгу та буліциду», «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожне слово». 

Психологічною службою проведено заходи в рамках «Тижня психології»: челендж 

«Запроси на каву», фото флешмоб «Здоровꞌя для мене це - …», «День позитиву». 

Важливим напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки, профілактики тютюнопаління, та 

профілактики COVID-19 . У вересні 2020 року всі учні пройшли обов’язковий медичний 

огляд та розподілені за медичними групами для занять фізичним вихованням. 

В 2020/2021 навчального року проведено ряд інтерактивних занять психологічною 

службою закладу з Мучник А.М., лікарем-педіатром, завідувачкою кабінету «Клініка  

дружня до молоді» бесіди щодо статевого виховання «Інфекції що передаються статевим 

шляхом»,   «Репродуктивне   здоровꞌя   жінки»,   «Рання   вагітність»,   години   спілкування   з 

профілактики туберкульозу та СНІДу, інформаційні лекції «Збалансоване харчування», 

«Зміна способу життя – тривалий процес», «Корона вірус: чим небезпечний та як 

вберегтися». 

В закладі освіти проведено заходи медичними працівниками Голубом Ю.М., Гендіною 

Л.М., Скоромною А.М. . з метою покращення обізнаності учнів про хворобу COVID-19, 

проведено: години спілкування «Як убезпечити себе під час пандемії», «Дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог – це важливо»,  «Безпечний секс: засоби контрацепції», зустрічі  

з лікарем-педіатром Мучник Г.М лекційні заняття «Правила поведінки в закладі освіти та 

громадських місцях під час пандемії », «Пандемія: як не загубитися у світі інформації». 

Протягом навчального року майстрами виробничого навчання проведено щотижневі 

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

щоденні рапортички. Майстри виробничого навчання та класні керівники спільно із 

психологічною службою працювали над поверненням учнів на заняття. 

На внутрішньому профілактичному обліку в закладі перебуває – 30 учні: (м. Охтирка-14 

учнів, м. Тростянець – 12 учнів, смт. Велика Писарівка - 4 (у 2020/2021 навчальному році 

учнями закладу освіти правопорушень не скоєно.) 

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

роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків. По м.Охтирка 

були запрошені для індивідуальної роботи батьки таких учнів: Уланова А. (гр.2-4), Іващенка 

А. (гр.1-7), Протасової Д. (гр. 1-3) , з батьками учня Полтавця В. (гр. 1-4) проведено 

засідання за участю представників служби у справах дітей Охтирської міської ради та УСЗН 

м.Охтирка. 

По відокремленому підрозділу м.Тростянець найбільше пропусків занять мали учні 

Коваленко Д., Катриченко І.(гр..4), Белгов М (гр.. № 6) з учнями та їх батьками проводилася 

робота спільно з представниками ювенальної превенції м.Тростянець. 

По філії смт.Велика Писарівка постійно проводилася робота з ученицею Горбатенко Є. 

(гр. 20) з залученням представників поліції, медичної допомоги, служби у справах дітей. 

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (29 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» 

(46 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 

учнів цих категорій пригостили солодощами. 

Для розвитку творчих здібностей учнів діють гуртки художньо-естетичного 

спрямування згідно з розкладом (по м. Охтирка: «вокальний спів», «Гра на гітарі», керівник 

Обуховський М.М., по відокремленому навчальному підрозділу м.Тростянець: «Світ кіно» 

керівник Полуянов О.О., «Драматичний», керівник Завєрзаєва І.Г.) .  Керівники  гуртків 

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

заходах, які проходили в закладі освіти згідно вимог проведення освітнього режиму в умовах 

карантину: урочистості до Дня працівників освіти та Дня профтехосвіти, новорічні свята 

привітання пройшли в онлайн режимі. В закладі освіти по м.Охтирка проведено онлайн- 

конкурс «Один день з життя учні групи» , переможцями якого стали учні групи 2-5 (майстер 

виробничого навчання Богатир А.Ю.) 

Протягом навчального 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. 

Для забезпечення фізичного виховання у закладі діють спортивні секції по 

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

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

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

футбол, гирьовий спорт, легка атлетика. 

Було відзнято і відправлено на обласний конкурс відеоролик «Мій друг – активний 

рух» (керівник фізичного виховання Бєлоус Д.М.) 

Активізовано роботу психологічної служби навчального закладу. 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. Проводилися 

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 від ВІЛ», акція «Взаємопорозуміння з ВІЛ- 

інфікованими». 

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

психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику». У грудні 2020 року проведено 

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

виховного процесу» та надано рекомендації педагогам. 

У закладі організовано учнівське самоврядування, що передбачало роботу центрів з 

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

способу життя, дисципліни і порядку. 

Вихователями гуртожитків відокремленого навчального підрозділу м.Тростянець 

Дружиніною С.О., філії смт.Велика Писарівка Мірошніченко В.І. проведені виховні години 

на тему:«Колектив і особистість», «Урок доброти та милосердя», «Толерантність – важлива 

умова миру та злагоди  у світі»,  « Поважай того, хто поруч»,  бесіди  «Права та    обовꞌ язки 



мешканців гуртожитку», години спілкування:«Про культуру та красу сімейних відносин»,« 

Давайте поговоримо відверто» ( про причини підліткового паління), « Шкода тютюнопаління 

для організму підлітків», «Про правила поведінки на дорогах та в транспорті», круглі 

столи:«Згадаймо  страшні  голодні  роки»,   «Чорнобиль  –  памꞌ  ять  про  ліквідаторів»,  диспут 

«Суд над байдужістю. Як ми до цього ставимось?». З учнями І курсу відокремленого 

підрозділу м.Тростянець була організована екскурсія до садиби князя Голіцина з художньою 

виставкою. З учнями І курсу філії смт.Велика Писарівка була організована екскурсія до 

Гетьманського  парк.  Цікаво  та  змістовно  проведено  конкурсно-  розважальну  програму 

«Нащадки  козацької  слави»,  поетичну вітальню  «Рідна  мова        соловꞌ  їна»,  інтелектуальні 

хвилинки «Ерудит», години спілкування «Правила поведінки під час пандемії», круглий стіл 

«COVID – 19 – небезпечна хвороба», всі заходи було проведено з дотриманням карантинних 

вимог. 

Бібліотекарі Оберемко Н.І., Заверзаєва І.Г., Лобанова М.В., протягом І семестру 2020- 

2021 навчального року провели тематичні виставки до «Тижня права», «Дня українського 

козацтва», «Дня вшанування жертв голодомору», «Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими», 

«Скажемо насильству - ні», «Історичними сторінками новорічних свят », проводилися 

виховні години: «Козацькому роду нема переводу», «Запали свічку…», «Від Андрія до 

Василя». 

Педагогічний колектив активно проводив профорієнтаційну роботу. Проведено 

квести з професій «Що ти знаєш про робітничу професію сьогодні…», створено відеоролики 

(віртуальні екскурсії) по професіях 8 шт., проведено годину спілкування «Робітнича  

професія – запорука майбутнього» - з учнями ЗЗСО № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, м.Охтирка, № 1,3, 

м.Тросянець, проведено годину спілкування «Обери професію майбутнього» - у ЗЗСО 

Тростянецького району. Систематично оновлювалися матеріали соціальних мережах 

Fecebook, Instagram, на сайті закладу освіти. У м.Охтирка педагоги та учні взяли участь у 

заході до дня Захисту дітей «Місто професій», де діти спробували свої можливості під час 

проведення майстер-класів з професій. Працівники закладу брали активну участь у онлайн – 

марафоні «SUMY PROFI CAREER», за що були відзначена Подякою Навчально – 

методичного центру професійно-технічної освіти у Сумській області. 

Працівники закладу активно долучилися до лайф-коучингу «Червона стрічка», 

флешмобу «Одягни помаранчів колір», «Зроби фото з фусткою», акції «Посади дерево», 

флешмоб «Вдягни вишиванку», підготували танок на випускний вечір. 

Викладачам, майстрам виробничого навчання необхідно працювати з профілактики 

проявів булінгу в учнівському середовищі, тютюнопаління та вживання спиртних напоїв, 

пропусків занять без поважних причин, учнів, підвищити якість проведення виховних годин. 

Звернути особливу увагу на роботу з учнями соціально незахищених категорій. 

Разом з тим проводилася недостатня профілактична робота  класними  керівниками: 

по м.Охтирка групи № 2-4 Бибко А.О, Учень Уланов А. був поставлений на облік поліції, 

групи № 2-7 Лучинською Я.І. учні мають найбільшу кількість пропусків занять без поважних 

причин, по відокремленому навчальному підрозділу м.Тростянець Савова І.О. група № 4, 

учні мають пропуски занять та притягувалися до адміністративної відповідальності за 

паління, по філії смт.Велика Писарівка Мірошниченко В.І. група 19, учні палили на території 

закладу освіти, виникали конфліктні ситуації в групі. 



 


