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Складова ефективності роботи 
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запланованих заходів

особисті досягнення здобувачів 
освіти і викладачів



Мета навчальної роботи  у І семестрі

2021-2022 н.р. конкретизувалася в завданнях:

1
• Навчальні досягнення здобувачів освіти по підсумкам І

семестру 2021-2022 н.р.

2
• Підсумки участі здобувачів освіти у І семестрі

2021-2022 н.р в обласних учнівських олімпіадах,
конкурсах з предметів загальноосвітньої підготовки.

3 • Результативність роботи циклових та методичних 
комісій протягом І семестру 2021-2022 н. р.



І.) НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗНАНЬ ВПУ№ 17 

2020-2021 Н.Р.

Діагностика результативності роботи викладачів

та здобувачів освіти, ґрунтувалась на

показниках:

 відсоток відмінників;

 ступінь навченості здобувачів освіти;

 якість знань;

 коефіцієнт засвоєння навчальних предметів,

 а також об’єктивність оцінювання знань, умінь

здобувачів освіти і якісний показник успішності

навчальних груп.



Результати навчальних досягнень показали, що 

знання здобувачів освіти залишаються на 

достатньому рівні. 

Якісний показник

2020-2021 н.р 2020-2021 н.р

63% 66%

І семестр 

2021-2022

66%

І семестр 

2020-2021

63%

Якісний показник



Спостерігається тенденція 

покращення показників

Рівень навчальних 

досягнень

Діагностика результативності навченності 

здобувачів освіти ВПУ № 17

Рівень 2020-2021 н.р 2021-2022 н.р Різниця

Високий рівень 44 (4%) 86 (8%) +4%

Достатній рівень 477 (48%) 650 (58%) +10%

Середній рівень 429 (43%) 306 (27%) -16%

Початковий рівень 20 (2%) 40 (4%) +2%

н\а 21 (2%) 21 (2%) +0%

Випущенні за рівнем 

кваліфікацій
13 (1%) 7 (0,6%) -0%



Отримані показники свідчать про достатній ступень навченості

здобувачів освіти ВПУ № 17 по показникам І семестру 2021-2022 н.р



Результати по навчальним групам наступні:

Серед груп І курсу, база 9 класів:

1. Високий показник навченості має навчальна група М21-20/9 – 55%,

коефіцієнт якості – 20%, результативність – 100%. Керівники групи Волкогон

Л.О., Орлик А.Г.

2. Високий показник навченості має навчальна група Е21-22/9– 68%, коефіцієнт

якості – 20%, результативність – 100%. Керівники групи Фарина Н.І., Козич

М.М.

3. Високий показник навченості має навчальна група НП21-41/9– 88%,

коефіцієнт якості – 13%, результативність – 100%. Керівники групи Шуть О.Е.,

Нос А.П.

4. Високий показник навченості має навчальна група НП21-42/9– 78%,

коефіцієнт якості – 15%, результативність – 100%. Керівники групи Чупріна

Л.І., Грабар А.О.



По групам І курсу, база 11 класів:

• 1. Високий показник навченості має навчальна

група К21-39/11– 94%, якості – 54%. Керівник

групи Джеболда Є.В.

• Решта груп мають достатні рівні навчання М20-

34/11, М20-23/11, С20-29/11 мають достатні рівні

навчання.



Результати по навчальним групам ІІ курсу

1. Високий показник навченості має навчальна група

НП20-30/9– 83%, якості – 26%, результативність – 100%.

Керівник групи Шуть О.Е., Вишневецька А.М.

2. Високий показник навченості має навчальна група К20-32/9–

79%, якості – 30%, результативність – 100%. Керівник групи

Колінько Ю.О., Угріна Ю.В.



Результати по навчальним групам ІІІ курсу

Нажаль, здобувачі освіті ІІІ курсу навчання за результатами І

семестру показали низькі показники у навчанні, особливо цю

тенденцію можна побачити по результативності (відвідуваності

занять), тільки в чотирьох навчальних групах М19-5/9, С19-

18/9, Е19-7/9, К19-40/9, показник складає – 100%. В решті

навчальних групах: Е19-26/9, НП19-28/9, НП19-9/9 здобувачі

освіти відвідували заняття на 94%. Групи ІІІ курсу у ІІ семестрі

потребують більшої уваги збоку адміністрації, так як відповідно

до робочого навчального плану необхідно складати ДПА у

формі ЗНО.



Результати по навчальним групам ІІІ курсу

1. Низький показник має навчальна група: К18-26/9 – 43%,

коефіцієнт якості – 0%, результативність - 93%, керівники

Макаренко М.О., Шендрик О.О.



Результати по навчальним групам 

ІV та V курсів 

Низький коефіцієнт якості –в наступних навчальних

групах:

-Е20-13/МС – 9%, керівник Яковенко Г.Г.

- К21-24/МС – 4% керівник Лещенко С.В.



21 здобувач освіти перехідного  

контингенту неатестовані 

непромисловому – старший майстер Шутова

В.М. –16 здобувачів освіти, з них 7 випущені

за рівнем кваліфікації та

в електротехнічному підрозділі старший

майстер Подольчак С.М. – 8 здобувачів освіти.



І місце

Комп'ютерний  підрозділ

Керівник підрозділу

Терентьєв О.М.

Найбільша кількість відмінників та найвищі показники у навчанні по

підсумкам І семестру 2021-2022 н. р в комп’ютерному підрозділі:

• показник результативності – 66 %,

• результат навченності – 98%.



Електронна платформа "ВПУ онлайн"

Електронний журнал



• Загалом виставлено:

 16 665 навчальних тем 

 47 266 оцінок

 26 975 пропусків занять.

Електронна платформа "ВПУ онлайн"



Електронна платформа "ВПУ онлайн"

Електронний щоденник

Атестаційні відомості



найкраща

навчальна група
найгірша

навчальна група

Керівники: 

Джеболда Є.В. 

Керівники: 

Царик В.І., Додух

А.В.



Завдання на ІІ семестр 2021-2022 н.р.:

1.) Протягом ІІ семестру розробити план заходів, щодо ефективного

впровадження методів роботи зі здобувачами освіти ІІІ курсу навчання, по

подготовки до ЗНО:

• 1.1. Керівникам навчальних груп ІІІ курсу : М19-5/9, С19-18/9, Е19-26/9, Е19-

7/9, НП19-28/9, НП19-9/9, К19-40/9 Черненко І.Г., Полякову О.Д., Царик В.І.,

Додух А.В., Макаренко М.О., Шендрик О.О., П’ятковській О.С., Шендрик О.О.,

Гордєєвій А.Г., Черниш М.Д., Грунтковській Ю.В., Лимар Т.О. разом з

заступником директора з НР Псарьовоїю Н.М. провести сумісне засідання

09 лютого 2022 року, на предмет підготовки до зовнішнього незалежного

оцінювання (ознайомлення із процедурою ЗНО, структурою та змістом

тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця).



Завдання на ІІ семестр 2021-2022 н.р.:

• 1.2 Заступнику директора з НР Псарьовій Н.М., разом з викладачами

загальноосвітньої підготовки в лютому 2022 році відповідно до графіка

провести зріз знань навчальних досягнень здобувачів освіти ІІІ курсу

навчання. Результати довести на структурних підрозділах.

• 2.) Організувати та проконтролювати повторну атестацію по підсумкам І

семестру 2021-2022 н.р для здобувачів освіти, які мають не атестації з одного

або більш як з двох предметів в термін до мають не атестації з одного або

більше предметів в термін до 02 лютого 2022 року.

• 3.) Продовжувати впроваджувати моніторингові дослідження за показниками

навченості здобувачів освіти ВПУ № 17 у ІІ семестрі 2021-2022 н.р.



ІІ.) ПІДСУМКИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

У І СЕМЕСТРІ 2021-2022 

В ОБЛАСНИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАДАХ 

З ПРЕДМЕТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ.

Моніторинг отримання призових місць в Всеукраїнських 

олімпіад та конкурсах

2019-2020 рік 2020-2021 рік 2021-2022 рік

5 місць 2 місця 11 місць

За результатами Рейтингу ЗП(ПТ)О у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та

конкурсах 2021/2022 навчального року - ВПУ № 17 отримало 11 – ть переможців. В онлайн

конкурсах на різних платформах з предмету «Історія» -24 переможця.



- з предмету «Математика» здобувач освіти групи НП19-28/9 Колєснікова Руфіна

Дмитрівна зайняла ІІ місце, викладач Чорна Ю.С.;



- з предмету «Математика» здобувач освіти групи НП20-37/9 Цуркану Карина

Віталіївна зайняла І місце, викладач Чорна Ю.С;



- - з предмету «Фізика» здобувач освіти групи К19-40/9 Левицька Олена

Дмитрівна зайняла ІІІ місце, викладач Зайко А.В



- з предмету «Фізика» здобувач освіти групи НП21-43/9 Кулік Аліна Вадимівна

зайняла І місце, викладач Зайко А.В



- з предмету «Біологія» здобувач освіти групи НП20-30/9 Завадська Олександра

Дмитрівна зайняла ІІІ місце, викладач Орлик А.Г.



- з іноземної мови І місце отримала Солоп Альона, викладач Шумська О.Ю



- з WEB–дизайну Горбенко Ростислав здобувач освіти групи К 20-32/9 зайняв І місце,

викладач Галаницька О.О.



- Колеснікова Руфіна, здобувачка освіти групи НП19-28/9 – ІІІ місце, викладач Лимар

Т.О.

- Квасов Нікіта, здобувач освіти групи С21-4/9 – ІІІ місце, викладач Верещак І.М.

- Колеснікова Руфіна, здобувачка освіти групи НП19-28/9 – ІІІ місце, викладач Лимар

Т.О.

- Мироненко Петро, здобувач освіти групи

- Е21-14/9 – ІІ місце, викладач Верещак І.М.

У другому етапі XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка маємо переможців:

У МіжнародномуXХІІ мовно-літературному конкурсі імені Петра Яцика

маємо переможців, які вийшли у ІІІ етап  :



• конкурс «Захисники та захисниці України» - 11 учасників та 4 призових місця.

• Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи на освітній платформі «На Урок»

- 11 учасників та 10 призових місць, в тому числі 6 дипломів І – го ступеня.

• V щорічний Всеукраїнський національно-патріотичний конкурс "Я - козацького

роду!« – 10 учасників, 10 призових місць, в тому числі 1 здобувач освіти посів І місце.

В онлайн конурках за напрямком предмета «Історія», які організувала викладач

Алєксєєнко В.С та підготувала здобувачів освіти прийняти в них участь:





Вважати причинами низьких результатів є:

- недостатній зв’язок між використанням набутих теоретичних знань у практичній

діяльності, формування предметних компетентностей;

- недостатня самоосвітня робота викладачів щодо використання інноваційних

технологій, нових форм і методів у освітньому процесі.

Але, за результатами ІІ етапу обласних олімпіад з предмету «Історія» 

призових місць не було, здобувачів освіти готували 

викладачі Яцура В.В., Плис М.М.



Завдання на ІІ семестр 2021-2022 н.р.:

• 1. Головам методичних комісій Чорній Ю.С., П’ятковській О.С., Верещак

І.М. спланувати роботу секцій таким чином, щоб утримати показник за 2021

рік в обласних олімпіадах з загальноосвітньої підготовки.

• 2. Головам методичних комісій Чорній Ю.С., П’ятковській О.С., Верещак

І.М. провести детальний аналіз із визначенням результативності участі

закладу в олімпіаді на засіданні методичних комісій.

• 3. Голові методичних комісії П’ятковській О.С створювати середовище для

впровадження навчальних проєктів, нових форм активної роботи з обдарованою

молоддю, разом з викладачами: Яцурою В.В., Плисом М.М.



шість методичних/циклових комісій спрацювали у І семестрі на достатньому

рівні: (П’ятковська О.С., Калманов М.Й., Чорна Ю.С., Угріна Ю.В., Грабар А.О,

Єфименко О.О.)

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЦИКЛОВИХ ТА 

МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ ПРОТЯГОМ І СЕМЕСТРУ 2021-

2022 Н. Р.

так як за результатами здійснення систематичного контролю в кожній комісії є не

доопрацювання, а саме:

• відсутність високого рівня підготовленності навчально-методичної документації до

навчальних занять підлеглими викладачами;

• проведення предметних тижнів з використанням сучасних освітніх методів;

• підвищення рівня професійної компетентності через розміщення своїх напрацювань на

освітніх платформах;

• порушення інструкції № 59 (зауваження по веденню форми № 2 в журналах обліку

теоретичного навчання).



чотири методичні/циклові комісій високий результативний рівень

машинобудівного, гуманітарного, зварювального виробництва,

інформаційних технологій : (Нікітенко Л.О., Верещак І.М., Щербина В.А.,

Галаницька О.О.)

ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЦИКЛОВИХ ТА 

МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ ПРОТЯГОМ І СЕМЕСТРУ 2021-2022 Н. Р.

співпраця з НМЦПТО у Дніпропетровській області, участь та отримання призових місць

здобувачами освіти у учнівських олімпіадах та конкурсах, проведення уроків на рівні області

тощо.



Підсумки перевірка навчально-

методичної документації викладачів



Підсумки перевірка навчально-

методичної документації викладачів

- Високий рівень підготовленості до навчальних занять у

викладачів: Щербина В.А, Нікітенко Л.О., П’ятковська

О.С., Лимар Т.О., Верещак ІМ., Бершадська Г.П., Грабар

А.О., Чупріна Л.І., Вишнивецька А.М., Козич М.М.,

Єфименко О.О., Угріна Ю.В., Вабілева Т.М., Калина Н.В.

Викладачі на високому рівні використовують освітні

технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти

ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.



Підсумки перевірка навчально-

методичної документації викладачів

- Достатній рівень підготовленості у більшості викладачів:

Алєксєєнко В.С., Рязанова Т.В.,Чорна Ю.С., Калманов

М.Й., Додух А.В., Бахтіаров С.В., Шумська О.Ю., Мун

Ю.В., Шуть О.Е., Шутова В.М., Грунтковська Ю.В.,

Купріяненко М.О., Макашова І.А., Макашов В.В., Орлик

А.Г., Черниш М.Д., Черненко І.Г., Галаницька О.О.,

Косенко О.Ф., Заяць О.В., Харкута Ю.К., Павлова А.В.,

Колінько Ю.О., Ільченко В.В., Лук’яненко В.П.



Підсумки перевірка навчально-

методичної документації викладачів

- Стан навчально-методичної документації у

окремих викладачів: Полякова О.Д, Ляшко Т.О.,

Ісаєвої Г.О., Гудим Н.О., Зайко А.В., Яцури В.В.,

Плис М.М. вимагає покращення, насамперед, по

створенню поурочного плану-конспекту, який

допомагає цілеспрямовано провести урок.



Пропозиції

• 1. Голові методичних/циклових комісій Чорній Ю.С., Верещак І.М., П’ятковській

О.С., Галаницькій О.О., Ефименко О.О., Щербині В.А., Калманову М.Й., Нікітенко

Л.О., Грабар А.О., Угріній Ю.В на ІІ семестр 2021-2022 н.р спланувати освітні

заходи таким чином, щоб підняти рівень професійної компетентності підлеглих

членів комісії.

• 2. Заступнику директора з НР Псарьовій Н.М., методисту Калині Н.В. систематично

контролювати стан навчально-методичної документації викладачів ВПУ № 17, два

рази на рік створювати комісію по перевірці із досвідчених викладачів.

• 3. За результатами перевірки навчально-методичної документації у І семестрі 2021-

2022 н.р вважати низький результат підготовленості до занять у викладачів:

Яцури В.В., Зайко А.В. Встановити останній термін оновлення КМЗ з

навчальних предметів 31.01.2021.



Дякую за увагу!!!

За результатами моніторингу професійної 

компетентності в структурному підрозділі – викладачів за 

підсумками І семестру 2021-2022 н.р у наданні освітніх 

послуг здобувачам освіти:  

вважати проведену роботу  на достатньому рівні. 


