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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  

ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КУП'ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ» У 2017/2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ  

 

Державний навчальний заклад «Куп’янський регіональний центр 

професійної освіти» керується в організації освітнього 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»; 

- 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 ДНЗ «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» у 2017/2018 навчальному році 

«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 у 

закладі: 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», «Електромонтер з ремонту електроустаткування. 

Електрозварник ручної зварки», «Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр» 

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»; 

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

ремонту автомобілів», «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування», 

«Тракторист - машиніст», «Водій автотранспортних засобів» працювала за темою 

«Застосування нових педагогічних технологій з метою розвитку творчих 

здібностей учнів». 



2 
 

Кожен педагог працював над індивідуальною методичною темою. 

Наприклад: 

Мірошніченко О. С. – викладач математики працювала над темою 

«Впровадження у навчальний процес інтерактивних методів навчання». 

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

40%; 

Ковальова Я. А. – викладач інформатики працювала над темою «Методи 

стимулювання творчої особистості учня». Результатом її роботи є: успішність з 

предмета – 100%; якість знань – 79%;  

Шариш Н. В. – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки 

працювала над темою «Розвиток сучасної особистості через впровадження нових 

педагогічних технологій». Результатом її роботи є: успішність з предметів – 

100%; якість знань з предметів – 79%; 

Зіньковський В. В. – викладач предметів професійно-теоретичної 

підготовки працював над темою «Створення інформаційних баз по предметам 

навчання для самостійного та творчого використання у навчальному процесі». 

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

предметів – 64%; 

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

працювала над темою «Використання інноваційних технологій для забезпечення 

самооцінки і самореалізації творчої особистості учнів». Результатом його роботи 

є: успішність з предметів – 100%; якість знань з предметів – 82%; 

Удовік І. В. – майстер виробничого навчання з професії «Перукар 

(перукар-модельєр). Манікюрник» працювала над темою «Інтерактивні технології 

на уроках виробничого навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів». 

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

Андросова О. В. – майстер виробничого навчання з професії 

«Електромонтер з ремонту електроустаткування. Електрозварник ручної зварки» 

працювала над темою «Застосування інтерактивного навчання на уроках 

виробничого навчання». Результатом її роботи є: успішність – 100%; якість знань 

– 87%; 

Шарбург В. В. - майстер виробничого навчання з професії «Слюсар з 

ремонту автомобілів», «Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування», 

«Тракторист - машиніст», «Водій автотранспортних засобів» працював над темою 

«Поєднання інноваційних і традиційних форм і методів роботи при підготовці 

майбутніх кваліфікованих робітників». Результатом його роботи є: успішність – 

100%; якість знань – 96%. 

Досягненнями роботи є: 

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

етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Григорова Марина, учениця групи Пк-21, 

викладач Костюк Т. І.; 

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

етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 
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молоді імені Петра Яцика посіла Пархоменко Анна, учениця групи Пк-20, 

викладач Чиркіна В. О.; 

I місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики 

посіла Григорова Марина, учениця групи Пк-21, викладач Ковальова Я. А.; 

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

етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка посіла Григорова Марина, учениця 

групи Пк-21, викладач Костюк Т. І.; 

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

етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка посіла Пархоменко Анна, учениця 

групи Пк-20, викладач Чиркіна В. О. 

 

Моніторинг навчальної діяльності: 

№ 

з/п 
Результат роботи 

2016/2017  

н. р. 

2017/2018  

н. р. 

1 Кількість учнів на кінець навчального року 432 560 

2 Встигають  432 555 

3 Не встигають - 5 

4 % успішності за рік 100 99,1 

5 Кількість відмінників 11 3 

6 Кількість хорошистів 122 73 

7 % якості знань за рік 34 17 

8 

Пропущено уроків за рік: 

- всього 

- на 1 учня 

 

76773 

177,7 

 

95719 

170,9 

9 

Пропущено без поважних причин: 

- всього 

- на 1 учня 

 

1322 

3,1 

 

2137 

3,8 

 

Моніторинг результатів контрольних робіт вихідного діагностування: 

№ 

з/п 
Предмет 

2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 
успішність успішність успішність якість 

1 Українська мова 100 51 94 48 

2 Алгебра та початки аналізу 100 25 98 21 

3 Геометрія 100 28 98 28 

4 Хімія 100 39 100 32 

5 Фізика 100 38 98 18 
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Результати комплексної перевірної роботи з української мови у групах I-II курсів: 

№ 

з/п 
Група  

К
іл

ь
-с

ть
 у

ч
н

ів
 з

а 

сп
и

ск
о
м

 

К
іл

ь
-с

ть
 у

ч
н

ів
, 
щ

о
 

в
и

к
о
н

у
в
ал

и
 р

о
б

о
ту

 Рівень навчальних 

досягнень учнів 

%
 у

сп
іш

н
о
ст

і 

%
 я

к
о
ст

і Викладач  

п
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

1 Пр-22 23 20 5 10 5 - 75 25 

Костюк Т. І. 

 

2 Пк-22 28 22 2 9 10 1 91 50 

3 Ст-35 27 21 6 10 5 - 71 24 

4 Пм-12 28 26 3 14 9 - 88 35 

5 Ас-18 25 22 4 12 6 - 82 27 

6 Тр-60С 26 23 2 16 5 - 91 27 Ткачук О. І. 

7 Пм-11 25 23 3 10 9 1 87 43 

Костюк Т. І. 8 Ас-17 23 20 1 8 11 - 95 55 

9 Пк-21 26 23 2 8 8 - 91 35 

10 Ст-34 18 15 3 8 4 - 80 27 Чиркіна В.О. 

11 Тр-58с 21 18 2 8 8 - 89 44 
Ткачук О. І. 

12 Тр-59с 21 18 2 8 8 - 89 44 

Результати комплексної перевірної роботи з української літератури у групах 

I-II курсів: 

№ 

з/п 
Група  

К
іл

ь
-с

ть
 у

ч
н

ів
 з

а 

сп
и

ск
о
м

 

К
іл

ь
-с

ть
 у

ч
н

ів
, 

щ
о
 в

и
к
о
н

у
в
ал

и
 

р
о
б

о
ту

 

Рівень навчальних 

досягнень учнів 

%
 у

сп
іш

н
о
ст

і 

%
 я

к
о
ст

і Викладач  

п
о
ч
ат

к
о
в
и

й
 

се
р
ед

н
ій

 

д
о
ст

ат
н

ій
 

в
и

со
к
и

й
 

1 Пр-22 23 18 1 12 5 - 94 28 

Чиркіна В.О. 2 Пк-22 28 20 - 6 12 2 100 70 

3 Пм-12 28 26 - 7 16 3 100 73 

4 Ст-35 27 21 6 10 10 - 71 48 
Костюк Т. І. 

5 Ас-18 25 22 1 11 9 1 95 45 

6 Тр-60с 26 23 - 18 5 - 100 22 Ткачук О. І. 

7 Ст-34 18 15 3 8 4 - 80 27 

Чиркіна В.О. 
8 Тр-59с 21 18 1 7 10 - 95 56 

9 Тр-58с 21 17 2 8 7 - 88 41 

10 Шлм-11 19 15 1 8 6 - 93 40 

11 Пм-11 25 23 3 11 10 1 87 48 

Костюк Т. І. 12 Ас-17 23 20 2 11 9 - 90 45 

13 Пк-21 26 23 1 8 12 2 96 61 
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Результати ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з загальноосвітніх 

предметів та з охорони праці: 

 

№ 

з/п 
Предмет 

Навчальний рік 

2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 
Прізвище учасника, місце Прізвище учасника, місце 

1 Українська мова і література Ніколаєва Анастасія – III  Пархоменко Анна – VI  

2 Математика Агафонов Микита – XII Пархоменко Анна – IV 

3 Інформатика Сизонов Євген – XX  Григорова Марина – I 

4 Історія України Бондар Віталій – IX Бондар Віталій – IX 

5 Хімія Мірошниченко Юлія – XVI  Клещева Аліна – VII  

6 Фізика 
 Лебединський Володимир – 

XIX  
Бондар Віталій – VII 

7 Правознавство  Пархоменко Анна – VIII  Зінченко Євгенія – IV 

8 Англійська мова Удовік Владислава – XIX  Удовік Владислава – XX  

9 Біологія Ткачова Катерина - II Григорова Марина – V 

10 Охорона праці Колесник Максим – IX Колесник Максим – VII 

11 Конкурс ім. П. Яцика 
Пархоменко Анна – I 

Ніколаєва Анастасія – ІI  

Пархоменко Анна – I 

Григорова Марина – І 

12 Конкурс ім. Т. Шевченка 

Пархоменко Анна – ІII  

Ніколаєва Анастасія – VI 

Григорова Марина – V 

Пархоменко Анна – ІI 

Григорова Марина – II 

Шайдурова Аліна – XXV 
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Результати конкурсів фахової майстерності: 

 

№ 

з/п 
Професія 2016/2017 н. р. 2017/2018 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 Кондитер  
Смірнова Ірина - VIII у II 

обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу фахової майстерності 

 

3 

Продавець 

продовольчих 

товарів 

 Гладка Анастасія – III у II 

обласному етапі конкурсу фахової 

майстерності 

Дьоміна Кристина – IV у II 

обласному етапі конкурсу фахової 

майстерності 

 

Результати обласних конкурсів методичних та дидактичних матеріалів з 

предметів загальноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки та з охорони 

праці: 

 

№ 

з/п 
Предмет 

2016/2017 

н. р 

2017/2018 

н. р 
Прізвище викладача 

1 Англійська мова 3 - Абашник Л. А. 

2 Інформатика - 6 Ковальова Я. А. 

3 Людина і світ 2 - Нечволод Н. А. 

4 Біологія  - 5 Яновська О. В. 

5 Фізика - 5 Зеленкова Т. Г. 

6 Художня культура - 1 Ткачук О. В. 

7 Географія  14 - Рудневська А. П. 

8 Технології  8 - Ковальова Я. А. 

9 Математика  16 - Мірошніченко О. С. 

10 Охорона праці 13 1 Коваленко В. М./Рибалка Н. Г. 

11 Перукарська справа 2 - Шариш Н. В. 

12 
Слюсар з ремонту 

автомобілів 
5 5 Кручина Л. П. 

13 
Електрозварник 

ручного зварювання  
- 2 Чіріков О. М. 

14 
Верстатник 

широкого профілю 
5 1 Зіньковський В. В./Оковита С. І. 

15 Економіка  - 4 Двурічанська В. Ю. 

16 

Тракторист - 

машиніст с/г 

виробництва 

- 2 Дворецький П. М. 
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Результати обласних оглядів-конкурсів: 

 

№ 

з/п 
Огляди-конкурси  2016/2017 н. р. 2017/2018 н. р. 

1 Методична робота 5  

2 Кабінет математики 9  

3 Стан охорони праці у ПТНЗ 8  

4 Кабінет психологічної служби  6 

5 
Фестиваль молодіжних ініціатив 

«Толока добрих ідей» 
 1 

6 
Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнку «Охорона праці очима дітей» 
 2 

7 Майстерень з професії «Кухар»  16 

 

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, вечори. 

Проведені тематичні тижні з: математики, Шевченківські свята, історії,  

охорони праці, Цивільного захисту. Проведені заходи, присвячені: Року Японії в 

Україні, 100 років Національної академії наук України, 80-річчу від дня 

народження В’ячеслава Чорновола. 

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

змаганнях. 

За 2017/2018 навчальний рік:  

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

етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

молоді імені Петра Яцика посіла Григорова Марина, учениця групи Пк-21, 

викладач Костюк Т. І.; 
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I місце серед учнів 3-х курсів ПТНЗ Харківської області у III (обласному) 

етапі XVIII Міжнародного конкурсу з української мови учнівської та студентської 

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

викладач Чиркіна В. О.; 

I місце у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики посіла 

Григорова Марина, учениця групи Пк-21, викладач Ковальова Я. А.; 

I місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

предмета «Художня культура», викладач Ткачук О. І.; 

I місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

предмета «Охорона праці», викладач Рибалка Н. Г.; 

I місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

професії «Верстатник широкого профілю», майстер в/н Оковита С. І.; 

I місце у фестивалі молодіжних ініціатив «Толока добрих ідей»; 

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

І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з шашок; 

І загальнокомандне місце в першості м. Куп’янська з баскетболу (хлопці 

та дівчата); 

І загальнокомандне місце у міській спартакіаді з масових видів спорту 

2017/2018 н .р. серед ВНЗ I-II рівня акредитації та ПТНЗ міста; 

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

етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка посіла Григорова Марина, учениця 

групи Пк-21, викладач Костюк Т. І.; 

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

етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка посіла Пархоменко Анна, учениця 

групи Пк-20, викладач Чиркіна В. О.; 

II місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

професії «Тракторист - машиніст с/г виробництва», майстер в/н Дворецький П.М.; 

II місце у обласній виставці-огляді методичних та дидактичних матеріалів з 

предмета «Електрозварник ручного зварювання», майстер в/н Чіріков О. М.; 

II місце у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнку «Охорона праці 

очима дітей»; 

ІІ місце у змаганнях з паркового волейболу (команда хлопців); 

ІІ місце у міських змаганнях з футболу; 

III місце у II обласному етапі конкурсу фахової майстерності з професії 

«Продавець продовольчих товарів» посіла Гладка Анастасія, учениця групи Пр-

21, майстер в/н Цегельник А. Г.; 

III місце у змаганнях з паркового волейболу (команда дівчат); 

III місце у змаганнях з волейболу серед збірних команд педагогічних 

працівників «Teachers battle»; 

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

Гран-прі в обласному огляді-конкурсі художньої самодіяльності серед 

ПТНЗ «Любити серцем, розуміючи красу!»; 
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Гран-прі в обласному конкурсі технічної та декоративно-прикладної 

творчості серед ПТНЗ «Любити серцем, розуміючи красу!». 

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 2017/2018 н. р. успішність по ДНЗ «КРЦПО» становить 99,1% , 

якість знань:  

гр. Тс-24 – 31%      гр. Тс-23 – 99%   

гр. Ес-26 – 53%      гр. Тр-57С – 4% 

  гр. Тв-3С – 29%      гр. Ст-33 – 0%  

гр. Ст-34 – 0%      гр. Пр-21 – 0% 

гр. Пкт-5 – 41%            гр. Тр-59С - 0%  

  гр. Пм-12 – 11%      гр. Пм-10 – 16% 

 гр. Пм-11 - 28%       гр. Ас-18 – 35%  

гр. Ас-16 – 0%      гр. Ас-17 - 5% 

 гр. Пк-22 – 20%      гр. Пк-20 – 7% 

 гр. Пк-21 - 19%      гр. Тр-58С – 10%  

 гр. Шлм-11 – 6%      гр. Пр-22 – 4% 

 гр. Шлм-21 – 0%      гр. Ст-35 – 7% 

 гр. Тр-60С – 4%      гр. Тв-46 – 0% 

 

Якість знань з предметів наступна:  
№ 

з/п 
П.І.Б. викладача Предмет 

Якість 

знань, %  

1 Абашник Л. А. Англійська мова 38 

2 Багно В. О. Спецпредмети  65 

3 Волкодав В. І. Хімія/Екологія 32/48 

4 Ткачук О. І. Зарубіжна література/Художня культура  27/23 

5 Загоруйко В. М. Захист Вітчизни 51 

6 Зіньковський В. В. Спецпредмети 64 

7 Мірошниченко О. С. Математика  40 

8 Зеленкова Т. Г. Фізика/Астрономія/ 43/78 

9 Костюк Т. І. Українська мова/українська література 34/52 

10 Кривулін В. М. Спецпредмети  82 

11 Шевченко С. А. Захист вітчизни (МСП) 96 

12 Ковальова Я. А. Інформатика/технології 80/79 

13 Нечволод Н. А. Історія України 41 

14 Писарєв В. В. Фізична культура 65 
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15 Полякова Я. В. Спецпредмети  81 

16 Чиркіна В. О. Українська мова/українська література 39/57 

17 Двурічанська В. Ю. Економічні дисципліни 74 

18 Корякіна О. М. Спецпредмети  67 

19 Шариш Н. В. Спецпредмети 79 

20 Рудневська А. П. Українська мова/ література/ Етнографія 53/53/81 

21 Лежнюк Ю. А. Спецпредмети  89 

22 Рибалка Н. Г. Спецпредмети  73 

23 Чіріков О. М. Спецпредмети  73 

24 Ткаченко В. В. Спецпредмети  76 

25 Ківшар Ю. О. Всесвітня історія/Правознавство 62/70 

26 Кузніченко А. О. Інформаційні технології/ географія 86/79 

27 Цегельник А. Г. Спецпредмети  77 

28 Лопатіна В. Г. Спецпредмети  68 

29 Іванова Л. М. Основи правових знань 45 

30 Івахненко Н. І. Математика  27 

31 Леунін В. М. Спецпредмети  77 

32 Чернушенко О. Г. Фізика/Математика 47/51 

33 Корх І. А. Англійська мова 41 

34 Яновська О. В. Біологія  44 

35 Солонина О. П. Спецпредмети 63 

36 Водолажський Ю. П. Спецпредмети  58 

37 Сковородкіна К. С. Фізична культура 92 

38 Шарбург В. В. Трактори  50 

39 Казачков С. О. Трактори  46 

40 Махова Н. І. Спецпредмети будівельників 65 

41 Крулицька К. Г. Фізична культура 87 

 

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. 

 

За 2017/2018 н. р.  

викладач інформатики Ковальова Я. А. підвищувала свій фаховий рівень 

шляхом: 

- Поглибила свої знання з тем: 

 «Використання SQL Access» 

 «Розробка інтерфейсу додатку VBA» 

 «Взаємодія Access з Excel» 
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 «Переклад додатку в архітектуру клієнт-сервер» 

 «Основні відомості про MS SQL SERVER»  

 «Створення таблиці та її модифікації»; 

- Виступила на обласному вебінару «Формування ІКТ-компетентності 

для реалізації творчого потенціалу учнів на уроках інформатики»; 

- Отримала подяку від проекту «Всеосвіта» за вагомий внесок у 

розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів; 

- Отримала свідоцтво про публікацію виховної години на тему 

«Європейські цінності – основа демократичної України» на сайті «Всеосвіта». 

Викладач предметів професійно-теоретичної підготовки Кузніченко А. О. 

підвищував свій фаховий рівень шляхом опрацювання тем: 

- «Застосування графічного редактору Corel DRAW у кондитерській 

справі»; 

- «Ієрархічні системи управління виробництвом»; 

- «Принцип будови та склад гнучких виробничих систем: гнучкі 

автоматизовані виробничі модулі (ГВМ), гнучкі автоматизовані виробничі 

комплекси (ГВК)»; 

- «Поняття про АСУП (автоматизована система управління 

підприємством), САПР (система автоматизованого проектування)»; 

- «Використання SQL Access»; 

- «Розробка інтерфейсу додатку VBA»; 

- «Взаємодія Access з Excel»; 

- «Будова мікропроцесора»; 

- «Основні відомості про MS SQL SERVER»; 

- «Створення таблиці та її модифікації». 

Абашник Л. А. підвищувала свій фаховий рівень шляхом: 

- виступила (19.12.2017р.) на обласному засіданні  школи позитивного 

педагогічного досвіду у формі вебінару «Розвиток творчих здібностей учнів з 

англійської мови у позаурочний час»; 

- Опрацювала теми: 

  «Методичний коментар щодо вивчення іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 н. р.» 

 «Класний керівник ХХІ століття» 

 «Про структуру 2017-2018 н. р. та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів» 

 «Організація виховної роботи учнів професійних училищ» 

 «Вебінар – це сучасно, доступно, зручно» 

 «Скрайбінг та інфографіка як сучасні форми візуалізації навчального 

матеріалу» 

 «Його величність урок» 

 «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках англійської мови» 

 «Діяльність педагогічного колективу з формування національно-

патріотичного світогляду учнів» 

 «Використання ІКТ на уроках англійської мови» 
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 «Навчальні перевантаження – головна перешкода в реалізації освітніх 

і виховних завдань сучасної школи» 

 «Порівняльна характеристика традиційного та інноваційного 

педагогічних процесів» 

 «Взаємодія сім’ї та школи як запорука ефективності виховного 

процесу» 

- Взяла участь в обласному семінарі «Якість мовної освіти як фактор 

особистісного розвитку учнів ПТНЗ» у ЛПЛЗТ; 

- Учні Григорова М., Удовік В. взяли участь в інтернет-олімпіаді «На 

урок» (отримали дипломи І ступеня) (20.04.18); 

- Учні Григорова М., Удовік В. взяли участь в міжнародній інтернет-

олімпіаді «Всеосвіта Весна – 2018» (Григорова М. отримала диплом І ступеня) 

(17.05.18); 

- Публікація методичної розробки виховного заходу «Посвята у кухарі» 

у журналі «Шкільна бібліотека» № 5/2018; 

- Публікація методичної розробки уроку «Вплив науково-технічного 

прогресу на життя людини і довкілля» у каталозі «Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід» № 02/2017 (грудень); 

- Виступила (21.02.2018р.) на обласному семінарі-практикумі для 

викладачів англійської мови у вигляді вебінару «Компетентнісний підхід до 

навчання як фактор особистісного розвитку учнів закладів професійної освіти» з 

доповіддю «Використання інтерактивних методів навчання для формування 

мовної компетентності учнів»; 

- Взяла участь у майстер-класі ВГ «Основа» «Hello bot! Идем в ногу со 

временем» (22.02.18); 

- Взяла участь у майстер-класі ВГ «Основа» «Створення мультфільмів 

дидактичного змісту» (27.02.18); 

- Взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» «Дистанційна технологія 

навчання учнів» (28.02.18); 

- Взяла участь у проекті «Толока добрих ідей» «Щоб повірити у добро, 

потрібно почати його робити»; 

- Взяла участь у майстер-класі ВГ «Основа» «QRутой урок или магия 

QR-кодов в обучении» (05.04.18); 

- Взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» «Сервіси для перевернутого 

класу» (10.06.18); 

- Взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» «Супер-сервіси для експрес-

опитування класу» (12.02.18); 

- Взяла участь у Дні відкритих дверей (бліц-урок); 

- Взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» «Н5Р: Створення інтерактивного 

контенту та інтерактивних вправ» (24.04.18); 

- Взяла участь у вебінарі освітнього проекту «На Урок» «STEAМ-

драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього» 

(02.05.18); 

- Взяла участь у вебінарі освітнього проекту «На Урок» «Сучасне 

патріотичне виховання» (08.05.18); 
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- Взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» «Навчитись вчитися: мислення 

зростання – основа розвитку учнів» (16.05.18); 

 

Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє робота 

бібліотеки. 

Протягом 2017/2018 н. р. у бібліотеці були оформлені: 

Відкриті перегляди літератури: 

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

- Причини та наслідки Чорнобильської аварії (до 32-ої річниці з дня 

трагедії на Чорнобильській АЕС); 

- Пам’ятаємо – перемагаємо! (до 73-ої річниці Перемоги у другій 

світовій війні); 

- Аукціон педагогічних ідей. 

Оформлені книжкові виставки: 

- Нові надходження навчальної літератури; 

- Національній Академії наук -100 років; 

- Письменники незалежної України; 

- Герої не вмирають; 

- Мій рідний край – моя історія жива; 

- Людської пам’яті мости (голодомор в Україні); 

- Біль і пам'ять Чорнобиля; 

- Життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря; 

- Охорона праці - охорона життя; 

- Той, хто розбудив кам’яну державу; 

- Україно! Ти моя молитва… 

Проведені бесіди в групах: 

- Ми діти твої, Україно!; 

- Уроки моральності. 

Проведені літературні вечори: 

- Духовні джерела України; 

- Жіноча постать в літературі. 

Робота з бібліотечним фондом:  

- Проведено інвентаризацію бібліотечного фонду; 

- Проводилася перевірка та приймання книжкового фонду бібліотек 

КПАЛ, ДПАЛ, КПЛ; 

- Складені акти приймання – передавання (та додатки до них) 

книжкового фонду бібліотек КПАЛ, ДПАЛ, КПЛ до бібліотеки ДНЗ 

«Куп’янський РЦПО»; 

- Складені акти на списання ветхої (зношеної) та дублетної літератури; 

- Бібліотечний фонд систематизований у відповідності до УДК; 

- Оформлена передплати на періодичні видання на 2017/2018 рр.; 

- Створена бібліотека – депозитарій у приміщенні гуртожитку ДНЗ 

«Куп’янський РЦПО». 

Довідково-інформаційне обслуговування педагогів та учні:  

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

- Новини періодичних видань «Як зробити сучасний урок цікавим?»; 

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

- Новини періодичних видань «Педагогічна самоосвіта»; 

- Проводилося вибіркове розповсюдження інформації; 

Оновлювалися та поповнювалися тематичні папки. 

З організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: 

- Проводилася робота з систематизації алфавітного та систематичного 

каталогів у відповідності до УДК. 

- Укладені картотеки: 

 Виховна робота в ЗП (ПТ)О; 

 Управління якістю освіти: досвід та інновації. 

- Поновлені картотеки: 

 Картотека реєстрації видачі періодичних видань; 

 Картотека реєстрації надходжень періодичних видань. 

- Поповнювалися картотеки: 

 Картотека реєстрації видачі періодичних видань; 

 Картотека реєстрації надходжень періодичних видань; 

 Формування інформаційної культури особистості; 

 Реєстраційна картотека руху підручників. 

 

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 портфоліо або творчий звіт; 

- підготували виступи на педраду, методичний кабінет, школу передового 

досвіду, методичну комісію, педагогічні читання. 

Підтвердили кваліфікаційний рівень: 

- Зеленкова Т. Г. 

- Зіньковський В. В. 

- Корякіна О. М. 

- Кравцов В. А. 

- Круліцький М. Ф. 

- Рудневська А. П. (соціальний педагог) 

- Шевченко Л. В. 

Підвищили кваліфікаційний рівень: 

- Артеменко Л. С. 

- Волкодав В. І. 

- Кривулін В. М. 

- Рудневська А. П. (викладач) 

- Вітченко Л. М. 



15 
 

- Герасимова Л. М. 

- Хаустова Л. Ю. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації 

1. У КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»: 

- Івахненко Н. І. 

- Костюк Т. І. 

- Чиркіна В. О. 

- Мірошніченко О. С. 

- Круліцький М. Ф. 

- Ткачук О. І. 

- Герасимова Л. М. 

- Вітченко Л. М. 

- Прокопенко О. С. 

- Рудневська А. П. (соціальний педагог) 

2. В УІПА: 

- Казачков С. О. 

- Коваленко В. М. 

- Дворецький П. М. 

3. У Білоцерківському інституті неперервної освіти: 

- Кошелева Г. Г. 

- Удовік І. В. 

4. В інституті післядипломної освіти та заочного навчання 

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: 

- Рудневська А. П. (викладач) 

5. В університеті менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України: 

- Лебединська Т. Ю. 

 


