
Педагогічна рада 27.08.2021 

Звіт  

заступника директора з НР про підсумки навчальної роботи  

за 2020-2021 н.р 

 
 

Місія навчальної роботи у 2020-2021 н. р. полягала у 

стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню 

особистісного професійного запиту викладача та його 

задоволення для вдосконалення педагогічної практики 

(особистісного професійного розвитку). Метою навчальної 

роботи було створення умов для особистісного професійного 

розвитку кожного викладача. Ця мета конкретизувалася в 

завданнях: 

1.) Організація та результативність навчальної діяльності в умовах пандемії. 

2.) Навчальні досягнення здобувачів освіти по підсумкам 2020-2021 н.р. 

3.) Підсумки участі здобувачів освіти у ЗНО 2020-2021  

4.) Підсумки участі здобувачів освіти у 2020-2021 в обласних учнівських олімпіадах, 

конкурсах з предметів загальноосвітньої підготовки. 

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи викладачами: 

динаміка навчальних досягнень здобувачів освіти, незалежне тестування навчальних 

досягнень здобувачів освіти, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки 

методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі 

інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації, тощо. 

Моніторинг дав змогу проаналізувати роботу не тільки педагогічний склад, але і 

досягнення кожного здобувача освіти. 

Тому відповідно до цього: Поняття «освіта», «освітній процес» у сучасному 

розумінні означають навчання, виховання і розвиток.! 

На підставі, вищевикладеного при здійсненні моніторингу якості надання освітніх 

послуг по підсумкам 2020-2021 н.р, був проведений аналіз роботи 32 викладачів. 

Складова ефективності роботи викладачів ВПУ № 17 була сформульована на основі 

рейтингових показників: 

- ефективність та результативність викладання навчального матеріалу (якість 

отриманих знань здобувачами освіти, навчально плануюча документація, методика 

викладання, методичні напрацювання, тощо); 

- систематичне підвищення педагогічної майстерності (участь у конференціях, 

предметних тижнях, проведення громадських заходів, відкритих уроків, переможці 

олімпіад, конкурсів тощо). 

-  рівень виховної роботи серед здобувачів освіти (не в залежності від виконання 

обов’язків класного керівника) 

-  ставлення до роботи (порушення трудової дисципліни, своєчасне надання звітної 

документації, виконання наказів, тощо) 

-  ефективність профорієнтаційної роботи. 

Підсумок ефективності професійної компетентності у наданні освітніх послуг  

розраховувався за 100 бальною шкалою. 

 від 0 до 40% - низька професійна компетентність у наданні освітніх послуг; 

 від 41% до 70% - середня професійна компетентність у наданні освітніх послуг; 

 від 71% до 90% - достатня професійна компетентність у наданні освітніх послуг; 



 від 91% до 100% - висока професійна компетентність у наданні освітніх послуг; 

 

Результати ефективності роботи викладачів ВПУ № 17 за підсумками 2020-2021 н.р 

наступні: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 викладачів (Щербина В.А., Верещак І.М.. Лимар Т.О., Єфименко О.О., Ільченко В.В.) 

мають високу професійну компетентність. –  16% із зальної кількості.  

- 20 викладачів ( Бахтіаров С. В., Калманов М. Й., Галаницька О.О.. Грабар А.О., Черниш 

М.Д., Заяць О.В., Рязанова Т.В., Рєбдєв О.І., Поляков О.Д., Угріна Ю.В., Пьятковська 

О.С., Мун Ю.В., Вишнивецька А.М., Додух А.В., Нікітенко Л.О., Шумська О.Ю., 

Алєксєєнко В.С., Козич М.М., Чорна Ю.С., Орлик А.Г.). мають достатню професійну 

компетентність. – 62% із зальної кількості.  

- 5 викладачів ( Зайко А.В., Жданкін А.Є., Бершадська Г.П., Прудіус М.І., Бутенко А.В.) 

мають середню професійну компетентність. – 16 % із загальної кількості. 

- 2 викладача (Яцура В.В., Филипенко Л.В.) мають низьку професійну компетентність – 

6% із загальної кількості. 

Відсоток надання освітніх послуг здобувачам освіти у 2020-2021 н.р складає – 78%, 

що є достатній показником). 

 

 

І.) Організація та результативність навчальної діяльності в умовах пандемії. 

 

У 2020-2021 н.р. освітній (навчальний) процес проходив під гаслом:  

«Під час призупинення освітнього процесу через пандемію - навчання не 

припиняється!», таку мету ставило МОН України перед освітянами, здобувачами освіти, 

які здобувають освіту за будь-яким видом та формою здобуття освіти. Дистанційне 

навчання стало  викликом як для тих, хто навчає, так і для здобувачів освіти.  

В нових умовах, які виникли через пандемію і трансформували освіту, володіння 

цифровими навичками, уміння користуватися технологіями дистанційного навчання стало 

вже вимогою та  необхідністю. Так, як останнім часом, дистанційне навчання стало 

трендом сучасної освіти в світі. 

Як же, організовувався освітній (навчальний) процес у ВПУ № 17 в період 

«змішаних форм навчання» та технологій дистанційного навчання? 

Враховуючи особливості нашого закладу освіти змішане (комбіноване) навчання 

здійснювалося відповідно до навчального плану/програми, уроки проводилися згідно 

розкладу, навчальний матеріал викладався на 100% для усіх здобувачів освіти і 

паралельно на відстані, для тих здобувачів, які знаходилися дистанційно.  



В отриманих листах /рекомендаціях  МОН України було зазначено, що структуру та 

форму навчання визначає педагогічний колектив, враховуючи освітню програму, 

навчальний план та особливості кожного освітнього закладу і регіону про вибір 

оптимальних засобів організації дистанційного навчання.  

    Одним із можливих рішень даного питання протягом І семестру 2020-2021 н.р. 

було використання сервісу Google CIassroom, через яку викладачі створювали і 

впорядковували завдання,  виставляли оцінки, коментували і організовували ефективне 

спілкування зі здобувачами освіти в режимі реального часу або в режимі дистанційного 

навчання. 

Експорт оцінок здійснюється кожним викладачем щоденно в Google Таблиці в 

сервісі Google CIassroom, на освітньому порталі «Класна оцінка» з метою здійснення  

зворотнього зв’язку викладача та здобувача освіти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інженер – електронік закладу щоденно узагальнював дані по училищу. Автоматично 

рахувався відсоток якості, відсоток здобувачів освіти які отримали  навчальний матеріал. 

Для цього  було розроблено багатофункціональну систему моніторингу та звітності 

щодо якості взаємозв’язку здобувачів освіти з викладачем та їх оцінювання в період 

змішаного навчання.  

Також система давала змогу кожен день проводити моніторинг по: 

 Кількості здобувачів освіти по групам та підрозділам які навчаються дистанційно.  

 Кількості здобувачів освіти по групам та підрозділам які не виходять на зв’язок.  

Адміністрація та керівники груп щоденно аналізували та узагальнювали інформацію 

про здобувачів освіти хто навчається в повному обсязі, частково або не навчається 

зовсім. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Був розробленний шаблон анкети для збору данних потрібних для аналізу технічної 

готовності здобувачів освіти до навчання у дистанційному режимі. 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizovanogo-zavershennya-20192020-navchalnogo-roku-ta-zarahuvannya-do-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також, за результатами моніторингового дослідження викладачі мали змогу 

приділяти свою увагу не тільки тим здобувачам освіти, які виконують завдання погано, а 

всім без винятку. Адже здобувачі освіти, які виконали завдання успішно, також 

потребують уваги викладача, його похвали. Відсутність комунікації демотивує здобувачів 

освіти до навчання. 

Якщо проаналізувати, які групи активно працювали, а які ні то можна відмітити, 

наступне: 

Машинобудівний підрозділ: групи М19-5/9, М20-1/9, С19-18/9, М18-8/9. Керівники 

груп - Черненко І.Г., Поляков О.Д., Волкогон Л.В., Нікітенко Л.О., Царик В.І., Додух А.В., 

Орлик А.Г. 

Електротехнічний підрозділ: групи Е20-15/9, Е20-16/МС, Е18-3/9, Е19-14/МС, Е20-

31/11. Керівники груп – Соловей В.М., Макаренко М.О., Оніщенко Н.В., Щербина В.А., 

Шендрик О.О. 

Непромисловий підрозділ: групи НП20-30/9, НП20-38/9, НП20-37/9, НП19-9/9, НП19-

28/9, НП18-2/9, НП18-27/9, НП18-35/9. Керівники груп – Шуть О.Е, Вишнівецька А.М., 

Костюк Л.В., Галаницька О.О., Деменков І.Ю., Косенко О.Ф., Кравець О.В., Черниш М.Д., 

Гладченко Т.В., Чорна Ю.С., Бахтіаров С.В., Чуприна Л.І., Грабар А.О. (Весь підрозділ 

активно працював). 

Комп’ютерний підрозділ: К20-32/9, К19-40/9, К20-12/МС, К19-17/МС, К18-21/9. 

Керівники груп – Колінько Ю.С., Угріна Ю.В., Грунтковська Ю.В., Лимар Т.О., Бакурака 

О.Ю., Голуб Т.І., Рязанова Т.В.. 

Найменш активні були групи: 

Машинобудівний підрозділ: С20-19/9, С18-4/9, М19-20/МС. Керівники груп – 

Ніколаєв Д.В., Верещак І.М., Козич М.М., Волков Є.П., Лукін Р.В.. 

Електротехнічний підрозділ: Е20-11/9, Е18-25/9. Керівники груп – Тригуб С.П., 

Бершадська Г.П., Фаріна Н.І., Єфименко О.О.. 

Комп’ютерний підрозділ: К18-24/9. Керівник групи – Шаровара Н.С., Зайко А.В. 

Але здебільшого причиною низької активності є те, що більшість здобувачів освіти 

цих груп, мешкають у селах де зв’язку майже не має та наслідок загального рівня 

освіченості та відповідальності здобувачів освіти. 

Як підсумок роботи викладачів ВПУ№17 за 2020-2021 н.р - це складання звітів про 

роботу у період змішаного навчання.  Серед звітів, як зразкові можливо відмітити 

наступні звіти у викладачів: 

- Верещак І.М., Лимар Т.О., Чорної Ю.С., Єфименко О.О., Черниш М.Д., П’ятковської 

О.С., Орлика А.Г., Козич М.М., Щербини В.А., Жданкіна А.Є., Буденко А.В., 



Бахтіарова С.В., Галаницької О.О., Рязанової Т.В., Угріної Ю.В., Мун Ю.В., 

Нікітенко Л.О., Грабар А.О., Алексєєнко В.С., Черниш М.Д., Єфименко О.О., Додух 

А.В., Поляков О.Д., 

на достатньому рівні спрацювали викладачі: 

- Филипенко Л.В., Прудіус М.І., Яцура В.В., Зайко А.В 

 

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЯ В ZOOM                      ФОТО КОНСПЕКТІВ У ГРУПІ «VIBER» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТО ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

 

 



Отже, завдання на 2021-2022 н.р.: 

1. Продовжувати удосконалювати та опановувати форму освітньої діяльності - 

дистанційну усіма  учасниками освітнього процесу, зокрема  працювати з інтернет-

ресурсами й сучасними інтернет-технологіями. 

2. Привчити здобувачів освіти самостійно та свідомо ставитися до засвоювання 

навчального матеріалу під час навчання у дистанційному форматі. Так, як основна форма 

дистанційної роботи – це самостійність.  

Також, для створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку 

викладача різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних 

мереж тощо, було прийнято рішення розробити особисту систему електронного 

щоденника та поєднати її з рейтинговою системою здобувачів освіти. Ця розробка дає 

можливість батькам слідкувати за поведінкою, пропусками та оцінками своєї дитини, а 

здобувачам освіти в свою чергу повторювати матеріал та змагатись за місце в ТОП 50, 

ТОП 10 та ТОП 3. 

Що дає перебування в топі? 

 Здобувачам освіти які будуть перебувати в топі буде надано доступ до безкоштовної 

мережі Wi – Fi та інші приємні бонусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ.) Навчальні досягнення здобувачів освіти по підсумкам 2020-2021 н.р. 

Результат навчальних досягнень забезпечувався моніторингом для збирання, 

опрацювання  безперервного відстеження якості навчання здобувачів освіти ВПУ № 17 та 

прогнозу кінцевого результату. Діагностування навчання здобувачів освіти включало: 

контроль, перевірку, оцінювання, накопичення даних, їх аналіз, прогнозування подій. 

Контроль містив в собі також оцінювання (як процес) і оцінку (як результат) перевірки. З 

метою  вивчення знань, умінь і навичок здобувачів освіти та стану викладання предметів, 

адміністрацією було проведено аналіз навчальних досягнень по підсумкам   2020-2021 н.р. 

Отримані здобувачами освіти оцінки були виставлені з урахуванням різних видів 

навчальних, контрольних письмових робіт відповідно до критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень. Врахована динаміка особистих навчальних  досягнень, важливість 

тем, тривалість їх вивчення, складність змісту, тощо.  

Аналізуючи результати навчальних досягнень слід відмітити, що адміністрація 

освітнього закладу особливу увагу звертала на діагностику результативності роботи 

викладачів та здобувачів освіти, які ґрунтуються на кількісно-якісних 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 належному рівні. Якісний показник за 2020-2021 н.р. становить 62 % , що 

на 1% більше ніж у минулому році. 

Якісний показник 

2019-2020 н.р 2020-2021 н.р 

62% 63% 

      Оцінювання по підсумкам 2020-2021 н.р. отримали 1004 здобувачів освіти, з яких 

44 (4%) закінчили навчання на високому рівні від 10 до 10,4; 477 (48%) закінчили 

навчання на достатньому рівні від 7,0 до 9,9; 429 здобувачів освіти (43%) закінчили 

навчання на середньому рівні; 20 здобувач освіти (2%) на початковому рівні та 21 (2%) 

здобувачів освіти не атестовані з одного або більше предметів з перехідного контингенту, 

13 здобувачів освіти випущенні за ревнем кваліфікацій. 

 

Порівнюючи з минулими показниками, спостерігається тенденція покращення 

показників, тобто зменшення кількості здобувачів освіти з  початковим рівнем, 

збільшення кількість з високими показниками, та зменшення здобувачів освіти, які  не 

атестовані з одного або більш як з двох предметів. Тенденція така, що під навченістю 

розуміється набуття здобувачами освіти знань, умінь і навичок, рівень яких та вимог 

викладачів мають один і той самий показник.  

Результат діагностики результативності навченності (СНУ) здобувачів освіти за 

2020-2021 н.р.  склав – 63%. Коефіцієнт якості – 55%, який розраховується на підставі 

показників високого та достатнього рівнів. Отримані показники свідчать про достатній 

ступень здобувачів освіти ВПУ № 17. За основу обчислення ступеня навченості та 

коефіціента якості бралися визначення академіка В.П. Симонова. 

За цією методикою, була проведена діагностика по курсам навчання, групам та 

структурним підрозділам освітнього закладу. 

На підставі наукового підходу  це дало можливість адміністрації виважено підійти 

до розробляння моделі моніторингу в освітньому закладі, яка дозволяє комплексно, у 

поєднанні всіх елементів, узгоджено, тобто системно, оцінити та виміряти якість навчання 

здобувачів освіти ВПУ № 17. 

За цією методикою, була проведена діагностика по курсам навчання, групам та 

структурним підрозділам освітнього закладу. 

Найоб’єктивнішим показником успішності роботи закладу є рівень навченості 

здобувачів освіти з предмету. Цей показник має найбільшу вагомість. Навченість 

розглядається як володіння здобувачем освіти системою заданих навчальною програмою 

знань і умінь, придбаних за певний період навчання. 

Рівень навчальних 

досягнень 

Діагностика результативності навченності 

здобувачів освіти ВПУ № 17 

Рівень 2019-2020 н.р 2020-2021 н.р Різниця 

Високий рівень 36 (4%) 44 (4%) +8 

Достатній рівень 500 (50%) 477 (48%) -23 

Середній рівень 402 (43%) 429 (43%) +27 

Початковий рівень 33 (3%) 20 (2%) -13 
н\а 37 (4%) 21 (2%) -16 

Випущенні за рівнем 

кваліфікацій 
 13 (1%)  

https://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


Згідно показника СНУ ступінь навченості поділяється на рівні: 

0% – 44% – низький; 

45% – 49% – середній; 

50% – 74% – достатній; 

75% – 100% – високий. 

Середні показники дають можливість викладачам аналізувати рівень навченості по 

кожному здобувачу освіти, вносити необхідні зміни у свою роботу, порівняльні 

результати показників протягом кількох навчальних років, дозволяють відслідковувати 

динаміку змін у рівнях навчальних досягнень, підвищення чи зниження якості досягнень 

здобувачів освіти закладу. Таким чином, адміністрація ВПУ № 17 отримує можливість 

спланувати внутрішкільний контроль, перевірити об’єктивність оцінювання рівня 

здобувачів освіти. 

Результати по навчальним групам І курсу наступні: 

 

Курс Група 

Результат 

навченості 

(СНУ) 

Результативність 
Коефіцієнт 

якості 

І 

НП20-30/9 83 100 10 

Е20-31/11 78 100 36 

К20-36/11 84 100 45 

М20-34/11 73 97 26 

К20-32/9 77 100 18 

М20-23/11 69 100 25 

НП20-38/9 62 90 12 

НП20-37/9 55 77 5 

Е20-15/9 63 100 12 

Е20-11/9 35 70 4 

К20-33/9 51 100 9 

С20-29/11 47 100 14 

М20-1/9 37 100 8 

С20-19/9 37 100 0 

Середнє по курсу: 61 95 16 

 

 

Серед груп І курсу, база 9 класів: 

1. Високий показник навченості має навчальна група НП20-30/9 – 83%, коефіцієнт 

якості – 10%. Керівники групи Шуть О.Е., Вишнівецька А.М.  

2. Середній показники мають навчальні групи: М20-1/9 – 37%, коефіцієнт якості – 

8%, керівники Волкогон Л.В., Нікітенко Л.О. Навчальна група:  С20-19/9 – 37%, 

коефіцієнт якості – 0%, керівники Ніколаєв Д.В., Верещак І.М. 

  По групам І курсу, база 11 класів: 

1. Високий показник навченості має навчальна група Е20-31/11– 78%, якості – 36%. 

Керівник групи Шендрик О.О.  

Решта груп К20-36/11, М20-34/11, М20-23/11, С20-29/11 мають достатні рівні 

навчання. 

 

 

 

 

 

 



Результати по навчальним групам ІІ курсу наступні: 

 

Курс Група 

Результат 

навченості 

(СНУ) 

Успішність 
Коефіцієнт 

якості 

ІІ 

 

НП19-28/9 79 100 30 

К19-39/11 76 100 32 

К19-40/9 81 100 21 

НП19-9/9 59 100 12 

Е19-7/9 38 97 8 

М19-5/9 41 100 6 

С19-18/9 37 100 2 

Е19-26/9 35 100 26 

Середнє по курсу: 56 100 17 

 

1. Високий показник навченості має навчальна група НП19-28/9 – 79%, коефіцієнт 

якості – 30%. Керівники групи Гладченко Т.В., Чорна Ю.С.  

2. Середній показники мають навчальні групи: С19-18/9– 37%, коефіцієнт якості – 

2%, керівники Царик В.І., Додух А.В. Навчальна група:  Е19-26/9– 35%, коефіцієнт якості 

– 26%, керівник Столярова А.В. 

 

Результати по навчальним групам ІІІ курсу наступні: 

 

Курс Група 

Результат 

навченості 

(СНУ) 

Успішність 
Коефіцієнт 

якості 

ІІІ 

НП18-27/9 86 100 19 

НП18-35/9 69 100 6 

К18-21/9 56 96 15 

Е18-25/9 55 100 0 

НП18-2/9 65 100 17 

М18-8/9 49 93 13 

Е18-3/9 50 97 4 

С18-4/9 59 100 4 

К18-24/9 43 100 9 

Середнє по курсу: 59 98 10 

 

1. Високий показник навченості має навчальна група НП18-27/9– 86%, коефіцієнт 

якості – 19%. Керівники групи Чуприна Л.І., Грабар А.О. 

2. Низький показник має навчальна група: К18-24/9 – 43%, коефіцієнт якості – 9%, 

керівники Шаравара Н.В., Зайко А.В.  

3. Решта навчальних груп: НП18-35/9; К18-21/9; Е18-25/9; НП18-2/9; М18-8/9; Е18-

3/9; С18-4/9 мають достатній рівень навченості.   

 

Результати по навчальним групам ІV та V курсів свідчать проте, що здобувачі 

освіти навчаються на високий та достатній рівень навченості. Але, коефіцієнт якості – має 

буде кращім в наступних навчальних групах: Е20-13/МС – 9%, Е20-16/МС – 9%, Е19-

14/МС – 4% керівники Онищенко Н.В., Яковенко Г.Г. В цих групах здобувачі освіти 

майже не вчаться на високому та достатньому рівнях. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс Група 

Результат 

навченості 

(СНУ) 

Успішність Коефіцієнт якості 

V 

К19-17/МС 91 100 23 

М19-20/МС 71 85 22 

Е19-22/МС 61 92 15 

Е19-14/МС 56 93 4 

Середнє по курсу: 70 93 16 

 

На підставі отриманих досліджень є здобувачі освіти, які з невідомих причин не 

виконали навчальну програму 2020-2021 н.р. Але, згідно пункту 8.7.  Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 

закладах, затвердженого наказом МОН України № 419 від 30.05.2006 року, повторна 

атестація для здобувачів освіти не випускних груп, які не атестувалися по підсумкам 

2020-2021 н.р., проводиться у будь-який час, установлений ПТНЗ, але не раніше ніж через 

10 днів після атестації. 

На підставі вищесказаного та за результатами навчання 21 здобувач освіти не 

атестован з одного або більше предметів, а саме: 

 

№ Група № ПІБ 
Сер. 

бал 

1 Е20-11/9 Бекешко Юрій Денисович н/а 

2 Е20-11/9 Дубнюк Артем Андрійович н/а 

3 Е20-11/9 Згурський Вячеслав Станіславович н/а 

4 Е20-11/9 Каратєєв Артур Тимурович н/а 

5 Е20-11/9 Семеренко Станіслав Олександрович н/а 

6 Е20-11/9 Тинний Євгеній Олександрович н/а 

7 Е20-11/9 Літеров Юрій Юрійович н/а 

8 Е20-11/9 Мазуренко Денис Максимович н/а 

9 Е20-11/9 Шевченко Олександр Олександрович н/а 

10 НП20-38/9 Полтавченко Нікіта Станіславович н/а 

11 НП20-38/9 Шелкунов Богдан Олександрович н/а 

12 НП20-38/9 Лебідь Анастасія андріївна н/а 

13 НП20-37/9 Воронцов Віталій Ігорович  н/а 

14 НП20-37/9 Гріней Вероніка Сергіївна  н/а 

15 НП20-37/9 Коструб Ірина Олександрівна н/а 

16 НП20-37/9 Колесник Володимир Олександрович  н/а 

17 НП20-37/9 Мірзоєва Карина Валеріївна  н/а 

18 НП20-37/9 Немченко Аліна Володимирівна  н/а 

19 НП20-37/9 Степанчук Карина Азадівна  н/а 

20 Е19-7/9 Сагайдак Микита Євгенович н/а 

21 Е19-14/МС Каюн Артем Євгенович н/а 

Курс Група 

Результат 

навченості 

(СНУ) 

Успішність Коефіцієнт якості 

ІV 
 

М20-10/МС 72 100 13 

К20-12/МС 87 100 30 

Е20-16/МС 62 100 9 

Е20-13/МС 48 93 9 

Середнє по курсу: 67 98 15 



 

 

Результати по здобувачам освіти, які не атестовані в групах перехідного контингенту 

по групам наступні: 

- В машинобудівному та комп’ютерних підрозділах старші майстри Лукін Р.В., 

Терентьєв О.М. не атестовані здобувачі освіти відсутні 

 

 

В електротехнічному підрозділі старший майстер Подольчак С.М. 

 

Не атестовані здобувачі освіти в групах у 2020-2021 н.р. 

№ з/п Група 
Кількість 

здобувачів 
Керівники групи 

1. Е20-11/9 9  Тригуб., Бершадська Г.П. 

2. Е19-7/9 1  Шендрик О.О., П’ятковська О.С. 

3. Е19-14/МС 1  Онищенко Н.В. 

Всього 11  здобувачів  

 

 

В непромисловому підрозділі старший майстер Шутова В.М. 

 

Не атестовані здобувачі освіти в групах у 2020-2021 н.р. 
№ з/п Група Кількість 

здобувачів 

Керівники групи 

1. НП20-37/9 7  Косенко О.Ф. 

2. НП20-38/9 3  Костюк Л.В., Галаницька О.О. 

Всього 10  здобувачів  

 

Найбільша кількість здобувачів освіти, які з невідомих причин не виконали 

навчальну програму за 2020-2021 н.р. в двох структурних підрозділах: непромисловому – 

старший майстер Шутова В.М. – 10 здобувачів освіти та в електротехнічному підрозділі 

старший майстер Подольчак С.М. – 11 здобувачів освіти. 

Поряд з негативними моментами, є і позитивні показники. Найбільша кількість 

відмінників та найвищі показники у навчанні по підсумкам 2020-2021 н.р в 

комп’ютерному підрозділі – старший майстер Терентьєв О.М. 

З низьким показником якості навчання по підсумкам 2020-2021 н.р вийшов – 

електротехнічний підрозділ старший майстер Подольчак С.М. 

 

 

Структурні 

підрозділи  
Комп’ютерний  Непромисловий  Електротехнічний Машинобудівний 

Діагностика результативності навченності здобувачів освіти 

ВПУ № 17 

Результат 

навченності (СНУ) 
78% 70% 53% 54% 

Результативність 

(Успішність) 
99% 96% 95% 98% 

Коефіцієнт якості            22% 14% 12% 12% 

 

Якщо розглянути кількість відмінників по курсам навчання то найбільша кількість 

здобувачів освіти, які навчаються на високий рівень знань та мають високий відсоток 

якості навчальних досягнень в наступних групах: 

 



Найбільша кількість відмінників по курсам 
Курс Група Кількість відмінників Керівники групи 

І курс М20-1/9 2 здобувачів освіти Волкогон Л.В., Орлик А.Г. 
НП20-30/9 2 здобувачів освіти Шуть О.Е., Вишнивецька А.М. 

ІІ курс К19-40/9 3 здобувача освіти Лимар Т.О. Грунтковська 

Ю.В. 

ІІІ курс НП18-27/9 2 здобувача освіти Чупріна Л.І., Грабар А.О. 

ІV курс М20-10/МС 2 здобувачів освіти Мосейко Л.В. 

К20-12/МС 2 здобувачів освіти Татаренцев Д.В. 

V курс К18-17/МС 3 здобувачів освіти Грунтковська Ю.В. 

 

ТУ курс 

Е20-36/11 4 здобувачів освіти Джеболда Є.В. 
М20-23/11 4 здобувача освіти Черненко І.Г. 

 

Отже, завдання на 2021-2022 н.р.: 

1. Організувати та проконтролювати повторну атестацію по підсумкам 2020-2021 н.р 

для здобувачів освіти, які мають не атестації з одного або більш як з двох предметів в 

термін до 30 вересня 2021 року. 

2. Продовжувати впроваджувати моніторингові дослідження за показниками навченості 

здобувачів освіти ВПУ № 17.  

 

ПІ. Підсумки участі здобувачів освіти у ЗНО 2020-2021  
 

При відстеженні стану навчальних досягнень здобувачів освіти ІІІ курсу навчання 

протягом 2020-2021 навчального року адміністрацією ВПУ № 17 проводилася широка 

інформаційно-роз’яснювальна робота серед випускників, щодо особливостей проведення 

у 2021 році ДПА у формі ЗНО. В освітньому закладі було призначено відповідального за 

реєстрацію випускників. Це дало змогу на високому організаційному рівні, без жодного 

порушення вимог графіку відправки реєстраційних документів сформувати і відправити 

до ДнРЦОЯО реєстраційні документи випускників. Усі, 242 випускники вчасно і без 

подальшої зміни реєстраційних даних були зареєстровані для участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні у 2021 році з чотирьох обов’язкових предметів. (таблиця №1). 

Обов’язкові предмети ДПА: українська мова, математика, третій предмет за вибором – або 

історія України, або іноземна мова, четвертий – будь-який предмет, який учасник ще не 

обрав з переліку тих, які винесені на ЗНО». 

Таблиця № 1 

Моніторинг реєстрації здобувачів освіти ІІІ курсу навчання 

 

 

 

 

 

 



 

Незважаючи на рішення МОН України, про звільнення здобувачів освіти, які 

завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році від 

проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО, адміністрація ВПУ № 17 за 

згодою здобувачів освіти та їх батьків організували для 183 здобувачів освіти із 242 

можливих, проходження ДПА. Загальний відсоток по освітньому закладу склав – 76%, що 

є достатньо-високим показником по Дніпропетровській області. (таблиця № 2). 

Таблиця № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед випускників, які пройшли процедуру реєстрації не зафіксовано запізнень, 

відсутності відповідних документів, порушень процедури тестування. В день складання 

ЗНО усі здобувачі освіти супроводжувались відповідальними педагогічними 

працівниками до пунктів тестування. За наданою Українським центром оцінювання якості 

освіти інформацією про проведення державної підсумкової атестації, що відбулася у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання  від кількості осіб по ВПУ № 17, які брали 

участь у тестуванні з кожного з названих вище предметів та обрали визначенні 

результати, поріг «склав»  подолали: 

 з математики – 18%, 

 з української мови – 47%  

 з української мови і літератури – 10%  

 з історії України – 10%  

 з біології – 77%  

 з географії – 52% 

 з англійської мови – 19%, 

 з фізики – 33%. 

 з хімії – 50% 

В таблиці № 4 наведено кількість випускників, які виявили бажання проходити ЗНО 

у формі ДПА, та кількість випускників, які за визначеними результатами поріг «склав/ чи 

несклав».       



                                                                                                    Таблиця № 4 

 

 

 

 

 

За підсумками складання ДПА у формі ЗНО випускники продемонстрували 

результати середнього рівня з навчальних предметів: Українська мова; Українська мова та 

література; Біологія; Географія. Викладачі: Лимар Т.О., Верещак І.М., Орлик А.Г., 

Алєксєєнко В.С., Яцура В.В. З предметів: Математика; Історія України; Англійська мова 

продемонстрували результати початкового рівня. Викладачі: Чорна Ю.С., Зайко А.В., 

Бахтіаров С.В., Алєксєєнко В.С., Яцура В.В. 

 

ПІ. Підсумки участі здобувачів освіти у 2020-2021 в обласних учнівських 

олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки 

 

В жовтні 2020 року проводився перший етап учнівських олімпіад з 10-ти предметів 

базових дисциплін серед учнів І,ІІ, курсів - англійська мова, математика, фізика і 

астрономія, біологія і екологія, всесвітньої історія, історія України, хімія,  географія, 

українська мова і літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З загальної кількості 750 здобувачів освіти на I, II, III курсі, у олімпіаді прийняли 

участь 92 здобувача освіти, що склало 12.3% від їхньої загальної кількості, з них 32 

учасника одержали призові місця. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I місця зайняли 8 здобувачів освіти (9%); 

 II місця зайняли 12 здобувачів освіти (13%); 

 III місця зайняли 17 здобувачів освіти (19%). 

По структурним підрозділам: 

 Непромисловий підрозділ – 21здобувач освіти; 

 Комп'ютерний підрозділ – 26 здобувачів освіти; 

 Електротехнічний підрозділ – 0 здобувачів освіти; 

 Машинобудівний підрозділ – 11 здобувачів освіти; 

Найкраще себе показали групи I та II курсів: 

 Група НП19-28/9 – 15 призових місць, керівник Гладченко Т.В., Чорна Ю.С. 

 Група К19-40/9 – 8 призових місць, керівник Грунтковська Ю.В., Лимар Т.О. 

 Група М20-1/9 – 8 призових місць, керівник Волкогон Л.В., Нікітенко Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За показниками минулих років кількість учасників менша, так як в цей період учні 

ІІІ курсу знаходились на щоденній виробничій практиці  

Моніторінг результативності 

2017-2018 рік 2018-2019 рік 2019-2020 рік 2020-2021 рік 

32% 34,3% 28% 12,3% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця участі здобувачів освіти у предметних олімпіадах за останні 

три роки показує зменшення кількості учасників. Це падіння пов’язано з внесенням змін 

до освітнього процесу протягом жовтня-листопада, а саме проведення навчальних занять 

за змішаною формою навчання.   

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

2020/2021 навчального року. ВПУ № 17 отримало лише 2 – х переможців з предмету Хімія 

– викладач Жданкін А.Є. Решта викладачів в цьому році не справились з поставленим 

завданням. Кожен рік поспіль відсутні показники з предмету Історія, англійська мова. 

 

Моніторінг отримання призових місць 

2017-2018 рік 2018-2019 рік 2019-2020 рік 2020-2021 рік 

6 місць 9 місць 5 місць 2 місця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз результативності стверджує необхідність перегляду роботи з виявлення 

обдарованої молоді, педагогічного супроводу здобувачів освіти із високим рівнем 

інтелектуальних, творчих здібностей. 

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. 

Крім участі в учнівських олімпіадах в межах національно-патріотичного виховання 

був проведений Тиждень української мови, приурочений до Дня української писемності та 

мови, який розпочався з Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика. Де наші здобувачі освіти 

отримали призові місця. 



За результатами в ІІ обласному етапі Уварова Олександра група  К19-40/9 зайняла 

– ІІІ місце. А у Міжнародно-мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка – 

Колеснікова Руфіна  з навчальної групи НП19-28/9 зайняла – ІІІ місце, а  Чернецька Аліна 

–V місце. Підготували викладачі Лимар Т.О., Верещак І.М. 

 

Отже, завдання на ІІ семестр 2020-2021 н.р.: 

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

спланувати роботу секцій таким чином, щоб  перевищити низький показник за 2020 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. Головам методичних комісій створювати середовище для впровадження 

навчальних проєктів, нових форм активної роботи з обдарованою молоддю. 

 

Також, за результатами рейтингового моніторингу найкращі спрацювали шість 

методичних комісій: Гуманітарного напрямку, природничо-математичних дисциплін, 

Фізичного виховання, викладачі комісії зварювального виробництва, інформаційних 

технологій, машинобудівного напрямку. Голови методичних комісій: Верещак І.М., Чорна 

Ю.С., Єфименко О.О., Щербина В.А., Галаницька О.О., Нікітенко Л.О. 

З найнижчими показниками спрацювали члени комісії суспільнознавства, голова 

комісії П’ятковська О.О. не достатня злагоджена робота членів комісії, відсутність 

перемог в учнівських олімпіадах та конкурсах. 

 

Пропозиції: 

1. Голові методичної комісії суспільних дисциплін П`ятковській О.С на 2021-2022 

н.р спланувати освітні заходи таким чином, щоб підняти рівень професійної 

компетентності підлеглих членів комісії. 

Про ефективність праці викладача можна говорити  тоді, коли її результати 

засвідчують, що викладач зумів максимально реалізувати навчальний потенціал кожного 

зі своїх вихованців та об’єктивно оцінив їх навчальні досягнення. 

 

Дякую за вагу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


