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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА 

№ 27 М. КУП’ЯНСЬК У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

 

 

 

Вище професійне училище № 27 м. Куп’янськ керується в організації 

навчально-виховний процесу нормативно-правовими документами: 

- Конституцією України; 

- Законом України «Про освіту»; 

- Законом України «Про професійно-технічну освіту»; 

- Законом України «Про загальну середню освіту»; 

- Законом України «Про вищу освіту»; 

- Законом України «Про охорону праці»; 

- Закон України «Про засади державної мовної політики»; 

- Робочими навчальними планами, розробленими відповідно до Типової 

базисної структури та ДС ПТО; 

- Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

Методична тема, над якою працював колектив Вищого професійного 

училища № 27 у 2016/2017 «Формування цілісної системи знань шляхом 

застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи відповідно до 

потреб сучасної особистості», дає змогу чітко планувати роботу всіх підрозділів 

навчально-виховного процесу в училищі: роботу педради; методичної ради; 

методичного кабінету; школи передового досвіду; школи молодого спеціаліста; 

методичних комісій; індивідуальну науково-методичну роботу. 

Методичні комісії працювали над методичними темами, які співзвучні з 

методичною темою училища: 

- тема, над якою працювала методична комісія викладачів 

загальноосвітніх предметів: «Удосконалення педагогічної майстерності як засіб 

розвитку творчої особистості педагога і учня через інноваційні технології»; 

- методична комісія викладачів та майстрів в/н з професій: «Верстатник 

широкого профілю», «Слюсар з ремонту автомобілів», «Електромонтер з ремонту 

електроустаткування. Електрозварник ручної зварки» працювала за темою: 

«Систематизація пізнавального процесу, використання різноманітних форм 

роботи для найбільш активних результатів навчання»; 

- методична комісія викладачів та майстрів в/н з професій: «Перукар 

(перукар-модельєр). Манікюрник», «Кухар. Кондитер», «Продавець продовольчих 

товарів. Продавець непродовольчих товарів» працювала за темою «Використання 

традиційних та інноваційних форм і методів навчання й виховання у процесі 

творчої співпраці педагога і учня». 

Кожен педагог працював над індивідуальною методичною темою. 

Наприклад: 

Костюк Т. І. – викладач української мови та літератури працювала над 

темою «Методика партнерського співробітництва викладача і учня у досягненні 

прийнятої освітньої мети». Результатом її роботи є: успішність з предметів – 
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100%; якість знань з предмета «Українська мова» - 50%; з предмета «Українська 

література» - 64%. 

Нечволод Н. А. – викладач історії працювала над темою «Удосконалення 

педагогічної майстерності з використанням інтерактивних технологій». 

Результатом її роботи є: успішність з предметів – 100%; якість знань з предмета 

«Історія України» – 49 %, з предмета «Всесвітня історія» - 48%. 

Полякова Я. В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки 

працювала над темою «Поєднання інноваційних і традиційних форм і методів 

роботи при підготовці майбутніх кухарів та кондитерів». Результатом її роботи є: 

успішність з предметів – 100%; якість знань з предметів – 76%. 

Кривулін В. М. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки 

працював над темою «Формування творчої особистості учня у процесі навчання 

спецтехнології та охорони праці». Результатом його роботи є: успішність з 

предметів – 100%; якість знань з предметів – 86%. 

Кошелева Г. Г. – майстер виробничого навчання з професії «Перукар 

(перукар-модельєр). Манікюрник» працювала над темою «Розвиток творчого 

потенціалу учнів через залучення до творчої діяльності на уроках виробничого 

навчання та позаурочний час». Результатом її роботи є: успішність – 100%; якість 

знань – 88%. 

Лежнюк Г. В. – майстер виробничого навчання з професії «Верстатник 

широкого профілю» працювала над темою «Розвиток пізнавального інтересу 

учнів до обраної професії на уроках виробничого навчання». Результатом її 

роботи є: успішність – 100%; якість знань – 68%. 

Досягненнями роботи є: 

I місце серед учнів 2-х курсів ПТНЗ Харківської області у III (обласному) 

етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Пархоменко Анна, учениця групи Пк-20, 

викладач Чиркіна В. О. 

II місце серед учнів 3-х курсів ПТНЗ Харківської області у III (обласному) 

етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Ніколаєва Анастасія, учениця групи Пк-19, 

викладач Костюк Т. І. 

II місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з біології посіла 

Ткачова Катерина, учениця групи Пм-10, викладач  Волкодав В. І. 

III місце серед учнів 2-х курсів ПТНЗ Харківської області у II (обласному) 

етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка посіла Пархоменко Анна, учениця групи Пк-20, 

викладач Чиркіна В. О. 

ІІI місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови 

та літератури  посіла Ніколаєва Анастасія, учениця групи Пк-19, викладачі: 

Чиркіна В. О. та Костюк Т. І. 

Результати державної підсумкової атестації з української мови: середній 

рівень – 13%; достатній – 61%; високий – 26%. 
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Моніторинг навчальної діяльності: 

№ 

з/п 
Результат роботи 

2015/2016  

н. р. 

2016/2017  

н. р. 

1 Кількість учнів на кінець навчального року 455 432 

2 Встигають  455 432 

3 Не встигають - - 

4 % успішності за рік 100 100 

5 Кількість відмінників 14 11 

6 Кількість хорошистів 121 122 

7 % якості знань за рік 31 34 

8 

Пропущено уроків за рік: 

- всього 

- на 1 учня 

 

71868 

157,9 

 

76773 

177,7 

9 

Пропущено без поважних причин: 

- всього 

- на 1 учня 

 

2685 

5,9 

 

1322 

3,1 

 

Моніторинг результатів контрольних робіт вихідного діагностування: 

№ 

з/п 
Предмет 

2015/2016 н. р. 2016/2017 н. р. 
успішність якість успішність якість 

1 Українська мова 100 47 100 51 

2 Алгебра та початки аналізу 100 19 100 25 

3 Геометрія 100 41 100 28 

4 Хімія 100 31 100 39 

5 Фізика 100 33 100 38 

 

Результати директорських контрольних робіт учнів  

- хімія у групах II курсу: 

№ 

з/п 
Група  

К
іл

ь-
ст

ь 
у
ч
н

ів
 з

а 

сп
и

ск
о

м
 

К
іл

ь-
ст

ь 
у
ч
н
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, 
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о

 в
и
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о
н

у
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и
 

р
о
б

о
ту

 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

%
 у

сп
іш

н
о

ст
і 

%
 я

к
о

ст
і Викладач  

н
и

зь
к
и

й
 

се
р

ед
н

ій
 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

1 Пм-10 25 19 - 15 4 - 100 21 

Волкодав 

В.І. 

2 Ст-33 25 20 - 10 8 2 100 50 

3 Ас-16 25 17 - 13 4 - 100 14 

4 Пк-20 28 25 - 11 12 2 100 56 

5 Пр-21 20 14 - 8 5 1 100 43 
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- біологія у групах I курсу: 

№ 

з/п 
Група  

К
іл

ь-
ст

ь 
у

ч
н

ів
 з

а 

сп
и
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о

м
 

К
іл

ь-
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ь 
у
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, 
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ту

 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

%
 у

сп
іш

н
о

ст
і 

%
 я

к
о

ст
і Викладач  

н
и

зь
к
и

й
 

се
р
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н

ій
 

д
о
ст
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н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

1 Пк-21 26 21 - 5 13 3 100 76 

Волкодав 

В.І. 

2 Ас-17 23 17 - 2 15 - 100 88 

3 Ст-34 22 9 - 7 2 - 100 22 

4 Пм-11 26 17 - 4 13 - 100 76 

Результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з загальноосвітніх 

предметів та з охорони праці: 
 

№ 

з/п 
Предмет 

Навчальний рік 

2015/2016 н. р. 2016/2017 н. р. 
Прізвище учасника, місце Прізвище учасника, місце 

1 Українська мова і література Москаленко Аліна – I  Ніколаєва Анастасія – III  

2 Математика Мікішова Тетяна – XIX  Агафонов Микита – XII 

3 Інформатика Сизонов Євген – VIII  Сизонов Євген – XX  

4 Історія України Дереповський Єгор – V  Бондар Віталій – IX 

5 Хімія Агафонов Микита – III  Мірошниченко Юлія – XVI  

6 Фізика Ніколаєва Анастасія – XIX  
 Лебединський Володимир 

– XIX  

7 Правознавство  Гайдидей Катерина – XXIV  Пархоменко Анна – VIII  

8 Англійська мова Шиліна Аліна – IX  Удовік Владислава – XIX  

9 Біологія Капуста Людмила - VIII Ткачова Катерина - II 

10 Охорона праці Нечай Віталій – VIII  Колесник Максим – IX 

11 Конкурс ім. П. Яцика 
Москаленко А. – ІI 

Ніколаєва Анастасія – ІI  

Пархоменко Анна – I 

Ніколаєва Анастасія – ІI  

12 Конкурс ім. Т. Шевченка 

Пархоменко Ганна – ІI  

Ніколаєва Анастасія – ІV 

Дереповський Єгор – VI 

Пархоменко Ганна – ІII  

Ніколаєва Анастасія – VI 

Григорова Марина – V 
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Результати конкурсів фахової майстерності: 

№ 

з/п 
Професія 2015/2016 н. р. 2016/2017 н. р. 

1 Перукар  - 

Кочетова Ірина - I у II обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності та Диплом 

III ступені за VI місце у III етапі 

2 
Верстатник 

широкого профілю 

Ігнатенко Олександр – I у II 

обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності та VIII у 

III етапі 

- 

3 Кондитер  
 Смірнова Ірина - VIII у II 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності 

 

Результати обласних конкурсів методичних та дидактичних матеріалів з 

предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки та з охорони 

праці: 

 

№ 

з/п 
Предмет 

2015/2016 

н. р.  

2016/2017 

н. р 
Прізвище викладача 

1 Англійська мова - 3 Абашник Л. А. 

2 Інформатика 9 - Суліма Н. О. 

3 Людина і світ 7 2 Нечволод Н. А. 

4 Хімія 27 - Волкодав В. І. 

5 Фізика 26 - Коротич В. О. 

6 Світова література 8 - Чиркіна В. О. 

7 Географія  - 14 Рудневська А. П. 

8 Технології  - 8 Ковальова Я. А. 

9 Математика  - 16 Мірошніченко О. С. 

10 Охорона праці 5 13 Полякова Я. В./Коваленко В. М. 

11 Перукарська справа - 2 Шариш Н. В. 

12 
Слюсар з ремонту 

автомобілів 
2 5 Кривулін В. М./Кручина Л. П. 

13 Газоелектрозварник  13 - Чіріков О. М. 

14 
Верстатник 

широкого профілю 
5 - Зіньковський В. В. 

15 Кондитер - 4 Полякова Я. В. 

16 Електромонтер  - 7 Леунін В. М. 
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Результати обласних оглядів-конкурсів: 

№ 

з/п 
Огляди-конкурси  2016/2017 н. р. 

1 Методична робота 5 

2 Кабінет математики 9 

3 Стан охорони праці у ПТНЗ 8 

 

Для підвищення якості знань учнів, їх творчих здібностей, покращення 

результатів обласних олімпіад і конкурсів створена «Програма роботи з 

обдарованими учнями», алгоритм підготовки до обласних олімпіад і конкурсів, 

працюють предметні гуртки, проводяться додаткові заняття, індивідуальні 

консультації, тематичні тижні, тематичні лінійки, КВК, вечори. 

Проведені тематичні тижні з професій: з захисту Вітчизни, української мови 

та літератури,  історії,  економічних дисциплін,  охорони праці. Проведені заходи, 

присвячені Року англійської мови в Україні, Року Японії в Україні. 

Гордістю училища є досягнення в обласних оглядах, конкурсах, олімпіадах, 

змаганнях. 

За 2016/2017 навчальний рік:  

I місце серед учнів 2-х курсів ПТНЗ Харківської області у III (обласному) 

етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Пархоменко Анна, учениця групи Пк-20.  

І місце у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Перукар» посіла Кочетова Ірина, учениця групи Пм-10. 

І місце у міському конкурсі декорацій «Новорічна, чарівна майстерня». 

І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з легкої атлетики. 

II місце серед учнів 3-х курсів ПТНЗ Харківської області у III (обласному) 

етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Ніколаєва Анастасія, учениця групи Пк-19. 
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II місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з біології посіла 

Ткачова Катерина, учениця групи Пм-10.  

ІІ місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів 

з предмета «Людина і світ», викладач Нечволод Н.А. 

ІІ місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів 

з професії «Перукар», викладач Шариш Н.В. 

III місце серед учнів 2-х курсів ПТНЗ Харківської області у II (обласному) 

етапі VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка посіла Пархоменко Анна, учениця групи Пк-20. 

ІІI місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови 

та літератури  посіла Ніколаєва Анастасія, учениця групи Пк-19. 

  ІІI місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних 

матеріалів з предмета «Англійська мова», викладач Абашник Л.А. 

ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з пляжного 

волейболу (хлопці та дівчата). 

ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з шахів. 

ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з шашок. 

ІII загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з настільного 

тенісу. 

Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед 

ПТНЗ «Натхненні вірою в Україну». 

Гран-прі в обласному конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості серед ПТНЗ «Натхненні вірою в Україну». 

Викладачі загальноосвітніх та спеціальних предметів працювали за планами 

і програмами відповідно новим стандартам. 

Для підвищення рівня і якості знань учнів викладачі широко впроваджували 

нові педагогічні технології: технологія проектного навчання, технологія 

формування критичного мислення, інтерактивне навчання, групові (колективні) 

технології навчання. 

З введенням нових педагогічних технологій змінилось відношення учнів до 

навчання. Вони беруть активну участь у постановці нового навчального завдання, 

разом з викладачами виявляють свою ідею, варіанти втілення її, пропонують 

особисте бачення проблеми. 

На кінець 2016/2017 н. р. успішність у всіх групах становить 100%, якість 

знань: гр. Тс-22 – 21%      гр. Тс-23 – 86%   

  гр. Ес-24 – 52%      гр. Ес-25 – 58% 

    гр. Ст-32 – 19%      гр. Ст-33 – 20%  

  гр. Ст-34 – 0%      гр. Пр-21 – 15% 

  гр. Пкт-4 – 60%            гр. Пмт-10 - 48%  

    гр. Пм-9 – 39%      гр. Пм-10 – 40% 

   гр. Пм-11 - 23%       гр. Ас-15 – 17%  

  гр. Ас-16 – 16%      гр. Ас-17 - 8% 

   гр. Пк-19 – 39%      гр. Пк-20 – 50% 

   гр. Пк-21 - 31%          
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Успішність становить 100%, якість знань з предметів наступна: 
 

№ 

з/п 
П.І.Б. викладача Предмет 

Якість 

знань, %  

1 Абашник Л. А. Англійська мова 42 

2 Багно В. О. Спецпредмети  87 

3 Волкодав В. І. Хімія/ біологія 48/51 

4 Чиркіна В. О./Костюк Т. І. Зарубіжна література 68/66 

5 Загоруйко В. М. Захист Вітчизни 64 

6 Зіньковський В. В. Спецпредмети 64 

7 Мірошниченко О. С. Математика  34 

8 Зеленкова Т. Г. Фізика/Астрономія/Екологія 55/65/64 

9 Костюк Т. І. Українська мова/українська література 50/64 

10 Кривулін В. М. Спецпредмети  86 

11 Круліцький М. Ф. Фізична культура 68 

12 Ковальова Я. А. Інформатика/технології 84/83 

13 Нечволод Н. А. Історія України/всесвітня історія/географія 49/48/50 

14 Писарєв В. В. Фізична культура 68 

15 Полякова Я. В. Спецпредмети  76 

16 Чиркіна В. О. Українська мова/українська література 47/65 

17 Двурічанська В. Ю. Англійська мова/Спецпредмети  75/82 

18 Корякіна О. М. Спецпредмети  57 

19 Шариш Н. В. Спецпредмети 74 

20 Рудневська А. П. Українська мова/ література/ географія 28/47/73 

21 Лежнюк Ю. А. Спецпредмети  73 

22 Рибалка Н. Г. Спецпредмети  74 

23 Чіріков О. М. Спецпредмети  88 

24 Ткаченко В. В. Спецпредмети  68 

25 Коваленко В. М. Охорона праці 82 

26 Кузніченко А. О. Інформаційні технології 73 

27 Цегельник А. Г. Спецпредмети  87 

28 Лопатіна В. Г. Спецпредмети  45 

29 Іванова Л. М. Основи правових знань 76 

30 Івахненко Н. І. Математика  36 

31 Кравцов В. А. Спецпредмети  81 

Підвищення рівня професійної майстерності є однією із складових 

навчально-виробничого процесу. 

Всі члени педагогічного колективу складають план індивідуальної науково-

методичної роботи на навчальний рік за розділами: 

- робота над фаховим самовдосконаленням; 

- навчально-методична робота; 

- укріплення матеріально-технічної бази кабінету; 

- виховна робота в групі; 

- профорієнтаційна робота. 
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За 2016/2017 н. р.  

викладач  хімії та біології Волкодав В. І. опрацювала теми: 

- активні методи навчання; 

- екологічне виховання; 

- інтерактивні технології. 

Викладач англійської мови Абашник Л. А. опрацювала теми: 

- організація позаурочної виховної роботи з предмета як засіб розвитку 

творчої особистості учня; 

- як батьківські збори перетворити на збори батьків; 

- організація навчальної та методичної роботи за допомогою 

мультимедійних засобів; 

- педагогічні ідеї Софії Русової; 

- ідеальний учитель … по-нашому, … по-їхньому; 

- класна дошка або опора дидакта; 

- майстерня креативності. 

Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Шариш Н. В. 

опрацювала теми: 

- стрижка волосся; 

- моделювання зачіски; 

- сучасні види манікюру; 

- художнє оформлення нігтів; 

- розвиток критичного мислення на уроках спец предметів. 

Абашник Л. А. підвищувала свій фаховий рівень шляхом: 

- участі у Всеукраїнських семінарах, форумах, вебінарах, майстер-

класах, конкурсах, має 19 сертифікатів щодо підвищення фахового рівня; 

- очолювання роботи обласної школи передового досвіду у формі 

вебінару; 

- виступу на обласній школі передового досвіду за темою «Організація 

позаурочної виховної роботи як засіб розвитку творчої особистості учня»; 

- очолювання та проведення заходів, присвячених Року англійської 

мови в Україні; 

- публікації методичної розробки заходу «Жінко, ти завжди велична!» 

(журнал «Класному керівнику. Усе для роботи» 2/2016.; журнал «Виховна робота 

в школі» 2/2016); 

- публікації «Не змушуючи, а заохочуючи? Технологія інтерактивного 

навчання» (журнал Педагогічна майстерня 8/2016); 

- публікації розробки заходу «Це моя Батьківщина!» (журнал 

«Позакласний час» 8/2016); 

- публікації методичної розробки уроку «Ти любиш спорт?» (журнал 

Профтехосвіта» 8/2016); 

- публікації методичної розробки виховного заходу «Це моя 

Батьківщина!» (журнал Практико-орієнтований посібник за матеріалами 

переможців Всеукраїнського конкурсу «Героїчна Україна: від минулого до 

сьогодення»); 
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- публікації методичної розробки уроку «Сучасні засоби спілкування. 

Інтернет» (журнал «Відкритий урок» 1/2016); 

- публікації методичної розробки виховного заходу «Це моя Україна!» 

(журнал «Класному керівнику. Усе для роботи» 1/2017); 

- публікації «Диференційований підхід на уроках англійської мови: 

приклад реалізації» журнал Профтехосвіта» 2/2017). 

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє робота 

бібліотеки. 

Протягом 2016/2017 н. р. у бібліотеці були оформлені: 

Відкриті перегляди літератури: 

- Україна – єдина країна! (до Дня Соборності України); 

- День, що змінив світ (до 31-ої річниці з дня трагедії на 

Чорнобильській АЕС); 

- Шлях до Перемоги (до 72-ої річниці Перемоги у Другій світовій 

війні); 

- Виставка педагогічних ідей. 

Оформлені книжкові виставки: 

- Нові надходження навчальної літератури; 

- Історична минувшина; 

- Письменники незалежної України; 

- Правда про голодомор в Україні; 

- Збройні сили України; 

- Вона унікальна, твоя мова! (До Міжнародного Дня рідної мови); 

- Життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря; 

- До 40-річча Української Гельсінської групи; 

- Охорона праці - охорона життя; 

- Україна – європейська держава! (До Дня Європи в Україні); 

- Охорона праці - охорона життя. 

Проведені бесіди в групах: 

- Історія української державності; 

- Світ неповторний та чудесний (екологічна подорож). 

Проведені літературні вечори: 

- Національні джерела України; 

- Шевченківські читання. 

Робота з бібліотечним фондом:  

- Перевірка та приймання книжкового фонду бібліотек КПАЛ, ДПАЛ, 

КПЛ; 

- Інвентаризація бібліотечного фонду підручників; 

- Комплектування книжкового фонду за рахунок бюджетних коштів; 

- Списання літератури; 

- Систематизація бібліотечного фонду; 

- Оформлення передплати на періодичні видання на 2017 рік. 

Довідково-інформаційне обслуговування педагогів та учнів:  

Надавалися інформаційні довідки (тематичні, адресні, уточнювальні тощо). 
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Складалися бібліографічні огляди: 

- Новини періодичних видань «Педагог ХХІ століття»; 

- Новини методичної літератури «Сторінками фахових видань» та інші; 

- Новини періодичних видань «Педагогічна самоосвіта»; 

- Проводилося вибіркове розповсюдження інформації. 

Оновлювалися та поповнювалися тематичні папки: 

- Українська Гельсінська група; 

- Козацтво – збройні сили України; 

- Інтерактивні методи роботи; 

- Культурна спадщина українського народу; 

- Інформаційна культура особистості; 

- Дзвони Чорнобиля. 

З організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: 
- Проводилася робота з каталогами (алфавітний та систематичний); 

- Проводилася робота з поповнення картотек (Формування 

інформаційної культури особистості; Реєстраційна картотека руху підручників, 

Картотека публікацій на допомогу педагогу; Картотека ВРІ (вибіркове 

розповсюдження інформації). 

Підвищили свій кваліфікаційний рівень викладачі та майстри в/н під час 

атестації: 

- написали самоаналіз роботи за 5 років; 

- склали план роботи під час атестації; 

- провели відкриті уроки; 

- провели відкриті виховні заходи; 

- розробили методичну розробку уроку та виховної години; 

- оформили порт фоліо або творчий звіт; 

- підготували виступи на педраду, методичний кабінет, школу передового 

досвіду, методичну комісію, педагогічні читання. 

Підтвердили кваліфікаційний рівень: 

- Оковита Світлана Іванівна 

Підвищили кваліфікаційний рівень: 

- Абашник Людмила Андріївна 

- Удовік Ірина Володимирівна 

- Лукашов Олександр Вікторович 

- Шевченко Світлана Анатоліївна 

Пройшли курси підвищення кваліфікації 

1. У КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: 

- Зеленкова Т. Г. 

- Волкодав В. І. 

- Хаустова Л. Ю. 

- Абашник Л. А. 

2. В Українській інженерно-педагогічній академії: 

- Артеменко Л. С. 

- Шевченко Л. В. 



12 
 

- Кравцов В. А. 

- Корякіна О. М. 

- Зіньковський В. В. 

 

 

 

 

 

 


