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Система організації змішаного навчання  

в ВПУ №17 

Відеоконференцій ZOOM 

Визначилися з політикою організації навчання 

здобувачів освіти в нових реальних умовах 

Google Classroom  

Обрали загальнодоступні і прості сервіси 

Viber 



Участі здобувачів освіти в обласних учнівських 

олімпіадах з предметів загальноосвітньої підготовки 

Порівняльна таблиця участі здобувачів освіти у предметних 

олімпіадах за результатами рейтингу ЗП(ПТ)О у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад кожного року 

З загальної кількості здобувачів 

освіти щороку в олімпіадах 

брали участь близько  

300 здобувачів освіти. 

Моніторинг отримання призових місць в Всеукраїнських олімпіад 

та конкурсах 

  

     2019-2020 рік 

  

2020-2021 рік 

  

2021-2022 рік 

5 місць 2 місця 11 місць 



Комплекс цих сервісів створив оптимальні умови для 

забезпечення як доступу до навчальних матеріалів, 

зворотного зв’язку, так і живого спілкування з викладачами. 

за  змішаною формою навчання 



Контрольні заходи, які проводяться в ВПУ № 17, визначають відповідність 

рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок 

Організація підсумкового контролю 

річних контрольних робіт в 

очному та дистанційному режимі 



Контрольні заходи, які проводяться в ВПУ № 17, визначають відповідність 

рівня набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок 

Організація підсумкового контролю 

екзаменаційних сесій в очному та 

дистанційному режимі 



Взаємозв’язок 

здобувачів освіти з 

викладачем  

в ВПУ № 17 у  2021-2022 н.р. була впроваджена 

Електронна платформа "ВПУ онлайн" 

Платформа містить в собі:  

1. Електронний журнал - це модуль для викладачів, до якого 

протягом року заносяться  теми проведених уроків і 

виставлені оцінки та пропуски здобувачів освіти.  

2. Електронний щоденник - це модуль для здобувачів освіти 

які на протязі року  мали змогу зайти до особистого кабінету, 

та переглянути оцінки, теми які вони пропустили, середній 

бал та свій рейтинг серед інших здобувачів освіти. 

Google таблиці 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDvMzQp-n2AhWTy4sKHRHnCQwQFnoECAQQAQ&url=https://classroom.google.com/u/0/h?hl%3Duk&usg=AOvVaw2aEp_RWYuu0OjguHhEe8-z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDvMzQp-n2AhWTy4sKHRHnCQwQFnoECAQQAQ&url=https://classroom.google.com/u/0/h?hl%3Duk&usg=AOvVaw2aEp_RWYuu0OjguHhEe8-z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDvMzQp-n2AhWTy4sKHRHnCQwQFnoECAQQAQ&url=https://classroom.google.com/u/0/h?hl%3Duk&usg=AOvVaw2aEp_RWYuu0OjguHhEe8-z
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDvMzQp-n2AhWTy4sKHRHnCQwQFnoECAQQAQ&url=https://classroom.google.com/u/0/h?hl%3Duk&usg=AOvVaw2aEp_RWYuu0OjguHhEe8-z


 

Рейтинг по підрозділам :  

- Непромисловий підрозділ, старший майстер Шутова В.М. – 85% 

- Комп’ютерний підрозділ, старший майстер Терентьєв О.М. – 83% 

- Електротехнічний підрозділ, старший майстер Подольчак К.А. – 80% 

- Машинобудівний підрозділ, старший майстре Войцехов К.А. – 79% 

Щотижневий моніторинг освітнього процесу по підрозділам 



        
       

                                   

Забезпечення ефективності викладання предметів 

Звіти викладачів щотижневі  

Конспекти здобувачів 

освіти 



  

НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗНАНЬ ВПУ№ 17  

2021-2022 Н.Р. 

За підсумками навчальних досягнень проведено аналіз стану 

викладання навчальних предметів у 2021-2022 н.р. у двох 

аспектах:  

 

 

Висновки зроблено на основі атестаційних відомостей груп, 

звітів поданих викладачами щодо виконання навчальних планів і 

програм, рівням навчальних досягнень здобувачів освіти.  

- рівень навчальних досягнень з навчальних дисциплін  

- успішність здобувачів освіти.  

 



Результати навчальних досягнень показали, що 

знання здобувачів освіти залишаються на 

достатньому рівні.  

Якісний показник 

2020-2021 н.р 2021-2022 н.р 

63% 67% 

Порівнюючи з минулими показниками, спостерігається тенденція 

покращення показників: 

 збільшення кількість з високими показниками 

 та зменшення здобувачів освіти, які  не атестовані з одного або більш як 

з двох предметів. 



 

Динаміка індивідуальних досягнень здобувачів освіти 

перехідного контингенту ВПУ № 17 



 



 



 



 

 

Результати по навчальним групам наступні: 

 Серед груп І курсу, база 9 класів: 

1. Високий коефіцієнт якості – 90%, має навчальна група НП21-41/9, 

результативність – 100%.  Керівники групи Нос А.П., Шуть О.Е. 

 

2. Високий коефіцієнт якості – 84%, має навчальна група НП21-42/9, 

результативність – 100%.  Керівники групи Чупріна Л.І., Грабар А.О. 

 

3. Високий коефіцієнт якості – 88%, має навчальна група К21-21/9, 

результативність – 100%.  Керівники групи Лещенко С.В, Рязанова Т.В. 



 

По групам І курсу, база 11 класів: 

 
По групам І курсу, база 11 класів: 

• Високий коефіцієнт якості – 94%,  має навчальна 

група К21-39/11, результативність – 100%. 

Керівник групи Кошель Ю.В.  

• Решта груп мають достатній коефіцієнт навчання. 



 

Результати по навчальним групам ІІ курсу 

1. 1. Високий коефіцієнт якості, має навчальна група НП20-30/9– 

83%, результативність – 100%.  Керівник групи Шуть О.Е., 

Вишневецька А.М. 

2. Високий коефіцієнт якості – 83%, має навчальна група  

К20-32/9, результативність – 100%.  Керівник групи Колінько 

Ю.О., Угріна Ю.В. 

  



Результати по навчальним групам ІІІ курсу 

Навчальні групи ІІ курсу М20-1/9, С20-19/9, Е20-

11/9, К20-33/9 керівники Волкогон Л.В., Нікітенко Л.О., 

Швец О.В., Верещак І.М., Онищенко Н.В., Бершадська 

Г.П., Мироненко О.В., Мун Ю.В. мають середній 

коефіцієнт якості, в цих групах здобувачі освіти 

навчаються майже на середньому, низькому  рівнях. В 

групах Е20-11/9 та К20-33/9 є здобувачі освіти які по 

підсумкам навчання неатестовані. 



Результати по навчальним групам ІІІ курсу 

Нажаль, здобувачі освіті ІІІ курсу навчання за результатами 

навчального року показали середні показники в двох навчальних 

групах: М19-5/9, С19-18/9, керівники Черненко І.Г., Поляков 

О.Д., Царик В.І., Додух А.В. троє здобувачів освіти протягом 

третього курсу не відвідували заняття, тим самим 

результативність в навчанні склала в середньому 88%.  



7 здобувачів освіти перехідного  

контингенту неатестовані  

 

 

№ Група ПІБ Якість 

1 Е21-3/МС Нагайцев Павло Віталійович н/а 

2 Е20-11/9 Глухий Руслан Володимирович н/а 

3 К21-17/9 Межаков Богдан Юрійович н/а 

4 К20-33/9 Петруніна Марина Олександрівна н/а 

5 НП20-38/9 Корогодіна Ольга Василівна н/а 

6 НП20-38/9 Соловйова Альона Миколаївна н/а 

7 НП21-43/9 Усенко Наталія Миколаївна н/а 



Результати по здобувачам освіти, які не 

атестовані в групах перехідного контингенту 

- в машинобудівному підрозділі, старший майстер Войцехов 

К.А. - неатестовані здобувачі освіти відсутні!!!. 

- В електротехнічному підрозділі, старший майстер Подольчак 

С.М. -2 здобувача  освіти 

- В комп’ютерному підрозділі, старший майстер Терентьєв 

О.М. - 2 здобувача  освіти 

- В непромисловому підрозділі, старший майстер Шутова В.М. 

- 3 здобувача  освіти 

 



Структурні 

підрозділи  
Комп’ютерний  

Непромислови

й  

Машинобудівни

й  

Електротехнічни

й 

Загальний 

  

Діагностика результативності навченності здобувачів освіти ВПУ № 17 

  

Якість 

  
75% 73% 

60% 58% 

  

67% 

Високий 10,0% 5,1% 3,2% 2,7% 
56  

(5,2%) 

Достатній 37,7% 
40,8% 

18,6% 17,8% 
318  

(28,7%) 

Середній 
50,6% 

47,5% 
53,7% 

62,9% 

589  

(53,7%) 

Низький 1,3% 5,7% 22,5% 13,6% 
121  

(10,8%) 

Неатестовані 0,4% 1,0% 0,0% 0,8% 
6  

(0,5% 

За рів. квал. 0,0% 0,0% 2,1% 2,3% 
12  

(1,1%) 

Загалом: 239 314 285 264 
1102 

Структурні 

підрозділи  
Комп’ютерний  Непромисловий  Машинобудівний  Електротехнічний 

Загальний 

  

Діагностика результативності здобувачів освіти ВПУ № 17  

Якість 

  
75% 73% 

60% 58% 

  

67% 

Високий 10,0% 5,1% 3,2% 2,7% 
56  

(5,2%) 

Достатній 37,7% 
40,8% 

18,6% 17,8% 
318  

(28,7%) 

Середній 
50,6% 

47,5% 
53,7% 

62,9% 

589  

(53,7%) 

Низький 1,3% 5,7% 22,5% 13,6% 
121  

(10,8%) 

Неатестовані 0,4% 1,0% 0,0% 0,8% 
6  

(0,5% 

За рів. квал. 0,0% 0,0% 2,1% 2,3% 
12  

(1,1%) 

Загалом: 239 314 285 264 1102 



І місце 

Комп'ютерний  підрозділ 

Керівник підрозділу 

Терентьєв О.М. 

Найбільша кількість відмінників та найвищі показники у  навчанні по 

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

• показник якості – 75 % 



        
       

                                   

Голови державних кваліфікаційних комісій з числа представників відомих підприємств 

міста Дніпро зазначили високий рівень організації та підготовки до проведення ДКА; 

якість робіт випускників, доброзичливість та позитивний настрій, який створили 

педагогічні працівники ВПУ № 17 

У ВПУ № 17 державна кваліфікаційна атестація та державні екзамени 

проводилися згідно затвердженого графіку в період з 22.06.22 по 24.06.22 р. 

Загальна кількість випускників склала 264 особи з 7 робітничих професій та 4 

спеціальностей  

Захист ДКА відбувся в очному та дистанційному режимі  

- 172 здобувача освіти захищались в ВПУ № 17 

- 92 здобувача освіти вийшли на зв'язок через платформу ZOOM  

  



ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ підрозділ 

Захист дипломних 

робіт та проєктів 

5 навчальних груп,  
з них 105  випускників 



МАШИНОБУДІВНИЙ підрозділ 

Захист дипломних 

робіт та проєктів 

6 навчальних груп,  
з них 145 випускників 



КОМП’ЮТЕРНИЙ підрозділ 

Захист 

комплексних 

державних 

екзаменів 

1 навчальна група 
14 випускників 



 

Дякую за увагу!!! 

- електротехнічний підрозділ, високий рівень. 

Підготовкою займалась керівник дипломних робіт та проєктів 

викладач Щербина В.А. 

- машинобудівний та слюсарний підрозділ, достатній 

рівень. Підготовкою займались керівники дипломних робіт та 

проєктів викладачі Нікітенко Л.О., Калманов М.Й. 

За результатами організації проведеної державних 

кваліфікаційної атестації в структурних 

підрозділах рейтингові місця розподілились 

наступним чином: 
 



 

Дякую за увагу!!! 

За результатами моніторингу професійної 

компетентності в структурному підрозділі – викладачів за 

підсумками 2021-2022 н.р у наданні освітніх послуг 

здобувачам освіти:   

вважати проведену роботу  на достатньому рівні.  



 

Педагогічне навантаження 

педагогічних працівників 

на 2022-2023 н.р 

на 2022-2023 н.р складає    

  40929 годин 

         у 2021-2022 н.р було –      

42503 години 

Різниця між роками становить – 

1574 годин  


