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Шановні колеги,  дозвольте привітати усіх вас з початком 2020-2021 навчального 

року. Бажаю вам успіхів у роботі, творчих злетів, відчуття результату своєї праці, 

невичерпної наснаги, спокою і терпіння.  

Новий 2020-2021 навчальний рік починається з аналізу діяльності навчального 

процесу за минулий рік, що вдалося, над чим працювати і які завдання ставити для 

виправлення помилок. 

Навчальний процес в освітньому закладі ВПУ № 17 у 2019-2020 н.р планувався і 

координувався за допомогою роботи голів методичних та циклових комісій.  

На підставі наказу ВПУ № 17 від 29.08.2019 року «Про створення складу циклових  

та методичних комісій на 2019-2020 н.р. викладачі були об’єднані у 10 циклових та 

методичних комісій із загальної кількості 28 осіб.  

Методичні комісії поєднались на чотири напрямки: викладачі гуманітарної 

підготовки, природничо-математичних, супільних дисциплін та комісія фізичного та 

національно-патритичного виховання.  

Всього до сладу викладачів загальноосвітньої підготови входять - 17 викладачів. 

Якісний склад комісій загальноосвітньої підготовки виглядає гідно: 

 - 1 викладач кандидат наук 

-  5 викладачів мають найвищу кваліфікаційну категорію викладач методист   

-  6 викладачів І кваліфікаційну категорію.  

-  1 викладач ІІ кваліфікаційну категорію. 

- 4 викладача кваліфікаційну категорію – спеціаліст. 

 

Якісний склад комісій професійно-теоретичної підготовки виглядає наступним чином: 

- 5 викладачів мають найвищу кваліфікаційну категорію викладач - методист.  

- 5 викладачів І кваліфікаційну категорію.  

- 1 викладач  кваліфікаційну категорію – спеціаліст. 

Тобто, майже 70% викладачів комісії заслужили та мають право здійснювати 

наставництво, надавати допомогу молодим педагогічним працівникам. 

Тому, щороку нашим основним завданням є підвищення та удосконалення своєї 

професійної компетентності.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, протягом 2019-2020 навчального року особлива увага приділялась аналізу змін 

в українській освіті і тому викладачі нашого закладу  усвідомлюють значимість реформ - 

спрямовували свою роботу на вдосконалення своєї діяльності, самореалізації учня в 

навчанні і підвищення статусу освітнього закладу, завдяки результам в обласних 

учнівських олімпіадах, конкурсах, досягненням у спорті; проведення відкритих заходів та 

уроків на рівні області; утримання показників якості навчальних досягнень знань 

здобувачів освіти; підвищення професійної компетентності (отримуючи грамоти та 

подяки від навчально-методичного центу ПТО, друкування на методичних парталах та 

інш.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступний 2022-2021 навчальний рік  —  час для розвитку нових реформ, змін, 

наполегливої праці.  Але, жодні реформи не зможуть вирішити внутрішні питання в 

освітньому закладі, якщо їх вчасно не роглядати та не аналізувати. 

Так, в звіті за навчальну роботі у 2019-2020 навчальному році, кожен зможе 

побачити не тільки досягнення у своїй роботі, а і причини недоопрацювань. 

2019-2020 н.р запам’ятається, кожному результативністю, традиційністю проведених 

заходів. 

Показники: 



1) результати в обласних учнівських олімпіадах з предметів загальноосвітньої 

підготовки. 

2) робота з обдарованими учнями, участю  у конкурсах 

3) підвищення результатів з предмету фізична культура нарівні області. 

4) навчальні досягнення знань учнів   ВПУ№ 17 за 2019-2020 н.р 

5) навчальній процес в умовах карантину. 

6) результати навчальних досягнень у ЗНО-2020 

 

П. 1 досягнення та утримання результатів в обласних учнівських олімпіадах з 

предметів загальноосвітньої підготовки 

1) Значної уваги протягом року надавалося підготовці учнів до предметних олімпіад 

з базових дисциплін.  

В жовтні 2019 року проводився перший етап учнівських олімпіад з 9-ти предметів 

базових дисциплін серед здобувачів освіти 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 474 здобувачів освіти з І,ІІ курсу навчання в олімпіадах взяли 

участь 132 здобувача освіти, що склало 28 % від загальної кількості. За показниками 

минулих років кількість учасників менша, так як в цей період учні ІІІ курсу знаходились 

на щоденній виробничій практиці  

% учасників в олімпіадах з базових дисциплін 

 

2016-2017 рік 

 

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

 

29% 

 

32% 34,3% 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Але, це не завадило здобувачам освіти переможцям І етапу ВПУ № 17 прийняти 

участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та мовно-літературних  конкурсів та отримати 

призові місця. 

 За результатами проведення ІІ етапу олімпіад із загальноосвітніх предметів у ПТНЗ 

області у 2019-2020 навчальному році були  визначені переможці, які принесли 

освітньому закладу 5 перемог.  

В перше за останні чотири роки освітній заклад отримав перемогу з предмету 

українська мова та література. 



1) Здобувач освіти І курсу Колеснікова Руфіна посіла 1-те місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади з української мови                                     

 (викладач Лимар Т.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Який рік поспіль комісія природничо-математичних дисциплін утримує позицію 

лідера. 

2) з предмету «Математика» здобувач освіти групи К18-21/9 Кочет Катерина 

Анатоліївна зайняла І місце, викладач Чорна Ю.С.; 

3) з предмету «Математика» здобувач освіти групи НП18-27/9 Петренко Павло 

Володимирович зайняв ІІ місце, викладач Чорна Ю.С; 

4) з предмету «Хімія» здобувач освіти групи НП19-28/9 Колеснікова Руфіна 

Дмитрівна зайняла І місце, викладач Купренко О.С.,; 

5) з предмету «Хімія» здобувач освіти групи К18-21/9 Грищенко Анастасія Сергіївна 

зайняла І місце, викладач Орлик А.Г. 

За результатами предметних олімпіад та змагань викладачі були відзначені 

Грамотами методичного центру ПТО у Дніпропетровській області. 
 

На І етапі найактивніші проявили себе здобувачі освіти наступних груп : 

- Група НП19-28/9 – 9 призових місць, керівник Лук’яненко В.П., Гладченко Т.В.; 

- Група НП18-27/9 – 11 призових місць, керівники Грабар А.О., Чуприна Л.І.; 

- Група Е19-40/9 – 9 призових місць, керівники Лимар Т.О., Грунтковська Ю.В.; 

- Група К18-21/9 - 7 призових місць, керівник Голуб Т.І. 
 

П. 2 робота з обдарованими учнями. Участь у конкурсах 

Крім участі в учнівських олімпіадах викладачі разом з здобувачами освіти приймали 

участь у заходах Малої академії наук, мовно-літературних конкурсах. Де наші здобувачі 

освіти отримали призові місця. 

1) Участь у заході МАН «Літературні зустрічі «Дотик словом» (обдарова молодь, яка 

пише вірші та прозові твори) (здобувач освіти К18-24/9 Завгородня Даріко прочитала 

власний вірш і була відмічена подякою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Викладачами  української мови та літератури Лимар Т.О. та Верещак І.М. 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.  І етап XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика проводився в освітньому закладі - 44 здобувача освіти взяли участь .         

За підсумками у   ІІ (заочному) етапі  мовного конкурсу переможцем стала здобувач 

освіти навчальної групи К19-40/9: Синиця Діана, яка посіла – 3 місце  

Також, учні взяли участь у  Міжнародному мовно-літературному конкурсу імені   

Тараса Шевченка. За підсумками у   ІІ (заочному) етапі  переможцем стала здобувач 

освіти навчальної групи К19-28/9: Овчаренко Альона, яка посіла – 3 місце  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  щодо підвищення якості підготовки здобувач освіти до олімпіади  

на  2020-2021 н.р  

1. Головам методичних комісій Чорній Ю.С., Мотуз А.В., Верещак І.М. спланувати 

роботу секцій таким чином, щоб  перевищити показник 28% в обласних олімпіадах з 

загальноосвітньої підготовки. 

2. Головам методичних комісій Чорній Ю.С., Мотуз А.В., Верещак І.М. Провести 

детальний аналіз із визначенням результативності участі закладу в олімпіаді на засіданні 

методичних комісій. 

3. Головам методичних комісій Мотуз А.В. поставити за мету досягти призового 

місця з предмету Історія,  
 

П. 3) підвищення результатів з предмету фізична культура нарівні області. 

На початку нового навчального року  наш освітній  заклад завжди приймає участь у 

всіх видах змагань серед закладів ПТНЗ,  які проводяться в місті та області. Протягом року 

здобувачі освіти ВПУ № 17  отримав 14 перемог з різних видів спорту. Проаналізувавши в 

динаміці за минулий рік збільшення перемог майже у два рази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отже спортивні успіхи та досягнення у 2019-2020 н.р. 

1) 2 Місце у чемпіонаті міста з баскетболу серед юнаків. 

2) 1 Місце у чемпіонаті області з баскетболу серед юнаків 

3) 4 Місце у чемпіонаті міста з баскетболу серед дівчат. 

4) 2 Місце у чемпіонаті міста з настільному тенісу серед дівчат 

5) 1 Місце у чемпіонаті області з настільному тенісу серед дівчат 

6) 2 місце у чемпіонаті міста  по футболу 

7) 1 Місце у чемпіонаті області по футболу 

8) 3 Місце у змаганнях  з баскетболу серед юнаків  присвячених спортивному святу 

«ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ» 

9) 1 Місце у змаганнях  з баскетболу серед дівчат присвячених спортивному святу 

«ЧЕЛЕНДЖЕР-ФЕСТ» 

10) 1 Місце у змаганнях з боксу присвячених кубку «Шевеля  В.М» ( Кобець В.В.) 

11) 2 Місце у змаганнях з боксу присвячених кубку «Шевеля  В.М» ( Ефимов О.О) 

12) 2 Місце у змаганнях з боксу присвячених кубку «Шевеля  В.М» ( Колачов А.В.) 

13) 2 Місце у змаганнях з боксу присвячених кубку «Шевеля  В.М» ( Терпай С.С.) 

14) 3 Місце у легкоатлетичній естафеті  «МИЛЯ- МИРУ» 

 

Завдання  щодо підвищення та утримання результатів з предмету фізична 

культура на 2020-2021 н.р. 
 

1. Керівнику фізичного виховання Ільченко В.В разом з викладачами кафедри 

фізичного виховання урізноманітнювати форми залучення учнів до здорового способу 

життя в позаурочний час, а також під час рухливих перерв.  

 

П.4) навчальні досягнення знань здобувачів освіти   ВПУ№ 17 за 2020-2021 н.р 

Аналізуючи результати навчальних досягнень слід відмітити, що адміністрація 

освітнього закладу особливу увагу звертала на об’єктивність оцінювання знань, умінь 

здобувачів освіти, якісний показник успішності навчальних груп. Результати навчальних 

досягнень показали, що знання здобувачів освіти залишаються на належному рівні. 

Якісний показник за 2019-2020 н.р становить 52 % . 

Оцінювання по підсумкам 2019-2020 н.р отримали 969 здобувач освіти, з яких 33 

здобувача освіти (6%) закінчили навчання на високому рівні від 10 до 10,2 за середнім 

балом з них 23 здобувача освіти отримали дипломи з відзнакою; 474 здобувача освіти 

(63%) закінчили навчання на достатньому рівні від 7,0 до 9,9 за середнім балом; 430 

здобувачів освіти (28%) закінчили навчання на середньому та початковому рівнях від 5,5 

до 6,9 балів за середнім показником та 18 (2%) здобувачів освіти не атестовані. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 учнів  

2% 

474 учнів 

63% 

430 учнів 

28% 

14 учнів 

2% 

33 

 учнів 

 4% 

високий рівень 

достатній рівень 

середній рівень 

початковий рівень 

неатестовані з 

одного або більш як 

з двох предметів 



Показники навчання  

№п/п Рівень навчання Якість знань 

у 2018-2019 н.р 

1001 здобувач освіти 

Якість знань 

у 2019-2020 н.р 

969 здобувачів освіти 

1. Високий рівень 59 здобувача освіти (6%) 33 здобувача освіти (4%) 

2. Достатній рівень 634 здобувача освіти (63%) 474 здобувача освіти (49%) 

3. 
Середній, початковий 

рівні 
282 здобувача освіти (28%) 430 здобувача освіти (45%) 

4.  

 
Н/А 17 здобувачів освіти (2%) 18 здобувачів освіти  (2%) 

 

На підставі пункту 8.7.  Положення про організацію навчально-виробничого процесу 

у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України № 419 

від 30.05.2006 року, повторна атестація для учнів, які не атестувалися по підсумкам 

2019-2020 н.р., проводиться для учнів не випускних груп у будь-який час, установлений 

ПТНЗ, але не раніше ніж через 10 днів після атестації і не пізніше 30 вересня наступного 

навчального року. 

На підставі вищесказаного та за результатами навчання 6 здобувачів освіти не 

випускних груп не атестовані з одного або більш як з двох предметів, а саме: 

  
Відомість навчальних досягнень здобувачів освіти ВПУ №17 за 2019-2020 н.р. які мають не атестації з 

одного або більше ніж з двох навчальних предметів 

№ 

з/п 
Назва групи ПІБ здобувача освіти 

Середній 

бал 

Навчальні предмети  ПІБ 

викладача 

1. НП18-35/9 
Закернична Юлія 

Максимівна 

н/а 

Інформатика Галаницька 

О.О. 

н/а 

Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

Косенко 

О.Ф. 

н/а 

Устаткування підприємств 

харчування 

Грабар А.О. 

н/а 

Організація виробництва та 

обслуговування 

Грабар А.О. 

н/а 
Фізіологія харчування Грабар А.О. 

н/а 

Професійно-практична 

підготовка 

Косенко 

О.Ф. 

2. НП18-35/9 
Лізан Ярослав 

Віталійович 

н/а 
Інформатика Галаницька 

О.О. 

н/а Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

Косенко 

О.Ф. 

н/а Устаткування підприємств 

харчування 

Грабар А.О. 

н/а Організація виробництва та 

обслуговування 

Грабар А.О. 

н/а Фізіологія харчування Грабар А.О. 

н/а Професійно-практична 

підготовка 

Косенко 

О.Ф. 

3. Е19-22/МС 

Муковнін 

Владислав 

Русланович 

н/а Українська мова за професійним 

спрямуванням 

Лимар Т.О. 

н/а Соціологія Купріяненк

о М 

н/а Вища математика   Чорна Ю.С. 

н/а Конп'ютерна техніка та 

програмування 

Терентьєв 

О.М. 



Відомість навчальних досягнень здобувачів освіти ВПУ №17 за 2019-2020 н.р. які мають не атестації з 

одного або більше ніж з двох навчальних предметів 

№ 

з/п 
Назва групи ПІБ здобувача освіти 

Середній 

бал 

Навчальні предмети  ПІБ 

викладача 

н/а Конструкційні та 

електротехнічні матеріали  

Козич М.М. 

н/а Електричні та технічні 

вимірювання  

Харкута 

Ю.К. 

н/а Електричні машини Харкута 

Ю.К. 

н/а Екзаменаційна сесія згідно 

робочого плану 

 

   
н/а Технологіч конструкційних 

матеріалів 

Козич М.М. 

4. М19-20/МС 
Аншуков Артем 

Олександрович 

н/а Загальна електротехніка з 

основами електроніки 

Филипенко 

Л.В. 

н/а Взаємозаміність,стандартизаці

я та технічні вимірювання 

Козич М.М. 

   
н/а Стандартизація в 

машинобудуванні 

Козич М.М. 

   
н/а Екзаменаційна сесія згідно 

робочого плану 
 

   
н/а Основи правознавства 

 

Павлова 

А.В. 

5. М19-20/МС Ляшенко Михайло 

Олександрович 

н/а Загальна електротехніка з 

основами електроніки 

Филипенко 

Л.В. 

  
 

н/а Екзаменаційна сесія згідно 

робочого плану 
 

 

6. 

 

М19-20/МС 
Назарова Тетяна 

Юріївна 

н/а Основи правознавства Павлова 

А.В. 

н/а Загальна електротехніка з 

основами електроніки 

Филипенко 

Л.В. 

н/а Екзаменаційна сесія згідно 

робочого плану 
 

 

Також, за рейтингом успішності та результати навчання з кожного навчального 

предмету у 2019-2020 н.р вісімнадцять здобувачів освіти отримали підвищену стипендію на 

наступний навчальний рік. При цьому враховувалась участь у громадській, спортивній 

діяльності освітнього закладу 

Відомість навчальних досягнень здобувачів освіти ВПУ №17                                                                                                                                                                                                                                     

за 2018-2019 н.р. відмінники навчання 

№ 

з/п 

Назва групи ПІБ здобувача освіти Середній 

бал 

1 Е19-7/9 Кутицький Віктор Олександрович 10,0 

2 Е19-7/9 Мірошніченко Микола Миколайович 10,0 

3 НП19-28/9 Колеснікова Руфіна Дмитрівна 10,3 

4 М18-8/9 Дмитрієв Ярослав Віталійович  10,1 

5 М18-8/9 Доняк Даніїл Ігорович 10,1 

6 Е18-3/9 Дорох Костянтин Юрійович 10,1 



7 НП18-27/9 Петренко Павло Володимирович 10,2 

8 НП18-35/9 Сухорукова Катерина Дмитрівна 10,2 

9 К18-21/9 Грищенко Анастасія Сергіївна 10,2 

10 К18-21/9 Казимов Ельнур Зохраб огли 10,3 

11 К18-21/9 Кочет Катерина Анатоліївна 10,2 

12 К18-24/9 Завгородня Даріко  Леванівна 10,1 

13 К19-39/11 Корольчук Софія Станіславівна 10,1 

14 К19-39/11 Приймачук Любов Леонідівна 10,0 

15 К19-17/МС Возняк Світлана Михайлівна 10,2 

16 К19-17/МС Соловей Вікторія Вадимівна 10,0 

17 К19-17/МС Стасюк Альона Михайлівна 10,0 

18 М19-20/МС Аксьонов Владислав Юрійович 10,1 

 

Найбільша кількість здобувачів освіти, які навчаються на високий рівень знань та 

мають високий відсоток якості навчальних досягнень в наступних навчальних групах: 

Перший курс навчання: 

1. Група Е19-7/9 - 2 відмінника, керівники Шендрик О.О., Лаврушка ; 

Другий  курс навчання: 

2. Група М18-8/9 - 2 відмінника, керівники Волкогон Л.В., Орлик А.Г. 

3. Група К18-21/9 - 3 відмінника, керівник Голуб Т.І. 

Третій  курс навчання: 

1.Група НП17-30/9 –3 відмінника, керівник Шуть О.Е..; 

Четвертий  курс навчання: 

1. Група К19-17/МС – 3 відмінника, керівник  Грунтковська Ю.В. 

П’ятий  курс навчання: 

1. Група К18-33/МС – 3 відмінника, керівник  Татаринцев Д.В. 

Групи ТУ: 

1. Група К19-34/МС – 3 відмінника, керівник  Мосейко Л.О. 

2. Група К18-36/МС – 3 відмінника, керівник  Макашова І.А. 

Результати по підрозділам наступні: 

В непромисловому підрозділі 27% якості знань, успішність 80% 

Найвищий показник якості знань в групах: 

Високі показники в групах у 2019-2020 н.р 

№п/п Група Якість знань Керівники групи 

1. НП19-9/9 30% Кравець О.В., Черниш М.Д. 

2. НП18-2/9 40% Шуть О.Е. 

3. НП18-27/9 35% Чуприна Л.І., Грабар А.О. 

 

З низьким показником група НП18-35/9 – 13% якості, успішність 93%, керівники 

Косенко О.Ф., Бахтіаров С.В. 

 

В комп’ютерному  підрозділі 32% якості знань, успішність 100% 

 

 



Найвищий показник якості знань в групах: 

Високі показники в групах у 2018-2019 н.р 

№п/п Група Якість знань Керівники групи 

1. К19-17/МС 54% Грунтковська Ю.В. 

2. К18-33/МС 66% Татаринцев Д.В. 

 

З низьким показником група К17-12/9 – 8% якості, керівники Колінько Ю.О., 

Угрина Ю.В. 

 

В  електротехнічному підрозділі 14% якість знань, успішність 84%  

Найвищий показник по якості знань в групах: 

Високі показники в групах у 2018-2019 н.р 

№п/п Група Якість знань Керівники групи 

1. Е19-31/11 38% Шендрик О.О. 

 

З низьким показником група Е17-13/9 – 0%, керівники Макаренко М.О., Соловей 

В.М.; група Е17-16/9 - 0%, керівник Столярова А.В та група Е17-22/МС - 0%, керівник 

Яковенко А.Г. 

В  машинобудівному підрозділі 20% якості знань, успішність 74%  

Найвищий показник по якості знань в групах: 

Високі показники в групах у 2018-2019 н.р 

№п/п Група Якість знань Керівники групи 

1. С19-29/11 63 % Черненко І.Г. 

2. М18-8/9 40 % Волкогон Л.В., Орлик А.Г. 

 

З низьким показником група М17-19/9 – 0%, керівники Верещак І.М., Ніколаєв 

Д.В. 

Таким чином показники по підрозділам наступні: на першому місці по показникам у 

навчання комп’ютерний  підрозділ якісний показник 32 %, успішність 100%. 

Показник якості, успішності по підрозділам у 2019-2020 н.р 

Непромисловий Комп’ютерний  Електротехнічний Машинобудівний 

Якість 27 % 

Успішність 80% 

Якість 32 % 

Успішність 100% 

Якість 14% 

Успішність 84% 

Якість 20 % 

Успішність 74% 

 

Стабільність показника якості знань у порівнянні з минулими роками зберігся. 

Якість навчальних досягнень за три роки по підсумкам навчальних років 

 

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

53% 54% 52% 

 

П.5) навчальний процес в  ВПУ№ 17 в умовах карантину у 2019-2020 н.р 

 

  Так склалося, що більша частина навчального часу у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

співпала з оголошеним в країні карантином. У зв'язку з цим були внесені значні корективи 

в заплановані  дії. 

Упродовж робочого часу під час карантину відповідно тарифікації, затвердженої на 

2019-2020 н.р., викладачі здійснювали організаційно-педагогічну та методичну роботу 

згідно індивідуальних планів самоосвіти. Тим самим Використовували у своїй роботі 



накази, розпорядження, листи Міністерства освіти і науки України, методичні 

рекомендації Навчально-методичного центр професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області: 

 наказ від 23.03.2020 № 1/9-172 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину»;  

 лист від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину» МОН. 

  лист  МНЦ ПТО від 06.04.2020 № 13/4-141 методичні рекомендації щодо 

організації освітньої діяльності здобувачів освіти по вивченню окремих 

предметів теоретичної підготовки в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти за допомогою дистанційних технологій. 

            На підставі вищевказаних документів, були створені накази по ВПУ № 17, з метою 

використання у роботі викладачами: 
 

 Наказ ВПУ № 17 від 30.03.20 «Про організацію навчального процесу у ВПУ 

№ 17 на період карантину» 

 Наказ ВПУ № 17 від 06.04.20 «Про методичні рекомендації щодо організації 

освітньої діяльності за допомогою дистанційних технологій. 
 

У спільноті Viber створені були 37 начальні групи, в яких здобувачі освіти отримували 

відео-уроки, тренувальні завдання, писали самостійні роботи, реферати для перевірки 

вивченого за карантин матеріалу, індивідуальні/диференційовані завдання. 

 

 

 

 

 

 

 Викладачі навчальних предметів за період індивідуальної роботи під час 

карантину готували завдання для дистанційного навчання учнів та розміщували у  

соціальній мережі Viber у групах (вказівки, інструкції, пояснення теми у вигляді 

голосового повідомлення, рекомендації, презентації, відеоролики, тести для перевірки 

засвоєного матеріалу ) згідно робочої навчальної програми. Систематично проводились 

консультації з здобувачами освіти у телефонному режимі з питань дистанційного 

навчання. 
 

Протягом тижня здійснювались онлайн перевірки по наявності виконаних домашніх 

завдань : фото виконаних робіт/по відео-зв'язку/по електронній пошті. 

 

 

 

 



 Надання домашнього завдання учням під час карантину з предмету «Фізичне 

виховання» 

 

           

 

 

            

Проведення екзаменаційних сесій в групах молодший спеціаліст   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За період індивідуальної роботи під час карантину викладачами знайдені платформи для 

дистанційного навчання це – Google документи та «Всеосвіта» на яких можна створювати 

документи у різних форматах, тестові опитування, проведення контроля знань онлайн.  
 

Платформа Google документи:  

 

 

 

 



Для  контролю знань викладачами: Козич М.М., Нікітенко Л.О., Щербиною В.А., Верещак 

І.М., Лимар Т.О. були   розроблені    онлайн-тести  на  платформі  освітнього  проекту  "На 

урок". Учні виконували тестові завдання за посиланням, яке має такий вигляд: 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=814319. Платформа для створення тестових 

завдань автоматично перераховувала  загальну кількість зароблених балів в 12-бальну 

систему оцінювання, враховуючи кількість правильних відповідей, частково правильних, 

неправильних і пропущених. Після завершення роботи учень  бачив  результати 

тестування на особистому комп’ютері або телефоні.  

 

 

 

 

 

 

Під час карантину викладачі: Козич М.М., Нікітенко Л.О., Щербина В.А., Верещак І.М., 

П’ятковська О.С., Єфименко О.О., Лук’яненко В.П., Бутенко А.В., Сагайдак О.М., Грабар 

А.О. в рамках  самоосвіти  взяли  участь у різноманітних вебінарах, відео конференціях, 

розміщених на освітніх платформах ("На урок", "Всеосвіта" та ін) отримали 

СЕРТИФІІКАТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Як підсумок роботи викладачів освітнього закладу ВПУ№17 - це складаня звітів про 

роботу у період гнучкого режиму діяльності під час карантину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.6) результати навчальних досягнень ВПУ№ 17 у ЗНО-2020 

 

Так, у 2019-2020 н.р. здобувачі освіти третього курсу здавали ДПА у формі ЗНО з 

трьох предметів українська мова, історія України, математика.  

Через епідеміологічну ситуацію МОН України ухвалив рішення звільнити 

випускників 2019-2020 навчального року від державної підсумкової атестації. Водночас 

випускники мали право пройти ДПА, у тому числі й у формі ЗНО, за власним бажанням. 

Так, з загальної кількості 240 здобувачів освіти 72 виявили бажання пройти ДПА у 

формі ЗНО. 

Для створення комплексу організаційних процедур, спрямованих на визначення 

рівня навчальних досягнень випускників ВПУ № 17 при їхньому вступі до вищих 

навчальних закладів та проходження ДПА у формі ЗНО були видані накази по 

навчальному закладу на підставі нормативних документів МОН України: 

- наказ ВПУ № 17 від 07 травня 2020 № 145 «Про можливості зміни для окремих 

випускників місця проходження ЗНО у 2020 році» 

- наказ ВПУ№ 17 від 21 травня 2020 «Про внесення змін до Календарного плану  

підготовки та проведення в 2020 році ЗНО»  

Мета даного комплексу організаційних процедур – дослідити рівень підготовки 

випускників третього курсу з української мови, математики та історії України, визначити 

ступінь об’єктивності оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з названих 

вище предметів, порівняти результати річного оцінювання з показниками державної 

підсумкової атестації у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. 

Протягом 2019-2020 навчального року адміністрацією ВПУ № 17  проводилася 

широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед випускників щодо особливостей 

проведення у 2020 році ДПА-ЗНО з предметів: українська мова, математика, історія 

України. 

Викладачами Української мови, Історії України, математики: Верещак І.М., Лимар 

Т.О., Мотуз А.В., Чорною Ю.С., Зайко А.В. проводились онлайн - консультації із 

здобувачами освіти з питань підготовки до ЗНО. Викладачами Верещак І.М. і Лимар Т.О. 



було розроблено онлайн-курс «Готуємося разом до ЗНО», який передбачає отримання 

консультацій з підготовки до ЗНО,  розсилка кожного дня завдань та «лайфхаків». 

Розміщення підготовчих завдань ЗНО з предметів математика, історія України, українська 

мова та література відбувалась щоденно. 

Класні керівники ІІІ курсу навчальних груп М 17-10/9; Е 17-16/9; Е 17-13/9; С 17-

19/9; К 17-12/9; К 17-32/9;  НП 17-30/9; НП 17-38/9; НП 17-37/9  Мотуз А.В., Щербина 

В.А., Верещак І.М., Угріну Ю.В., Сагайдак О.М., Шуть О.Е., Галаницьку О.О., Чорна 

Ю.С., Макарено М.О. систематично надавали індивідуальні консультації у телефонному 

режимі, щодо підготовки до дипломування та підготовки до  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. Всі випускники вчасно і без подальшої зміни реєстраційних 

даних були зареєстровані для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні у 2020 році. 

Явка випускників на ЗНО з української мови і літератури, математики, історії 

України – 98% (2% випускників без поважних причин не з’явились на ЗНО). Серед 

випускників, які пройшли процедуру реєстрації не зафіксовано запізнень, відсутності 

відповідних документів, порушень процедури тестування. 

За наданою Українським центром оцінювання якості освіти інформацією про 

проведення державної підсумкової атестації української мови та літератури, математики, 

історії України, що відбулася у формі зовнішнього незалежного оцінювання  маємо 

наступні результати випускників ВПУ № 17: низька кількість здобувачів освіти з 

достатнім та високим рівнем – (12%), висока кількість здобувачів освіти з середнім рівнем 

(65%), а початковий рівень навчання на достатньому рівні (23%).  

За підсумками тестування з української мови і літератури здобувачі освіти 

продемонстрували результати середнього та початкового рівня на (80%), що у порівняні з 

2018-2019 н.р зменшення показників на 18%. За 2018-2019 н.р достатній рівень складав 

2%, а за показниками у 2019-2020 н.р показник збільшився на 8% і склав – 10% якості 

знань.  Результат високого рівня - 0%. Річні результати навчальних досягнень завищені на 

50%, якісний показник за рік (21%), а результат якості знань по ЗНО (10%).  

Результати випускних груп по ЗНО у викладача Лимар Т.О. наступні: ЗНО складали 

п’ять груп, на початковому рівні - (41%); на середньому рівні - (50%); достатній рівень - 

(10%); високий рівень - (0%). Розбіжність річних показників з ЗНО по усім рівням 

навчання. Якісний показник в навчанні з розбіжністю (-6%). 

Результати випускних груп по ЗНО у викладача Верещак І.М. наступні: ЗНО склали 

шість груп, з них на початковому рівні - (46%); на середньому рівні -  (52%); на 

достатньому рівні - (10%)  і на високому рівні - (0%). Розбіжність річних показників з ЗНО 

по усім рівням навчання. Якісний показник в навчанні з розбіжністю (-12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівень навчання 

Українська мова 

показники по викладачам 

Лимар Т.О. 

 

Верещак І.М. 

Річний 

показник 

Показник 

ЗНО 

Річний 

показник 

Показник 

ЗНО 

Початковий  

1-3 бали 

27% 41% 10% 46% 

Середній  

4-6 балів 

49% 50% 48% 52% 

Достатній 

7-9 балів 

16% 10% 20% 10% 

Високий 

10-12 балів 

4% 0% 2% 0% 

Якість навчання 20% 10% 22% 10% 



  За підсумками тестування з математики у викладачів Чорної Ю.С. та Зайко А.В. 

річні результати навчальних досягнень не співпадають з показниками зовнішнього 

незалежного оцінювання. В минулому році 2018-2019 н.р якісний показник складав 11%, а 

за результатами ЗНО-20 показник якості 0%. Показник початкового рівня по ЗНО 

збільшився на (50%), показники середнього рівня (0%), показник достатнього рівня, що 

складає якість знань з предмету математика (0%). Порівняльний аналіз свідчить про не 

об’єктивність оцінювання здобувачів освіти випускних груп  з боку викладачів Чорної 

Ю.С., Зайко А.В. протягом року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 

підсумками тестування з історії України в порівняні з 2018-2019 н.р, показники кращі. 

Здобувачі освіти продемонстрували результати достатнього рівня (20%) навчальних 

досягнень. Показник середнього рівня зменшився на 20% у 2018-2019 н.р складав 75%, а 

за показниками 2019-2020 н.р – 55% Річні результати навчальних досягнень майже 

співпадають, якісний показник (28%), а якісний показник ЗНО (20%). Порівняльний аналіз 

свідчить про об’єктивність оцінювання здобувачів освіти випускних груп  з боку 

викладача Мотуз А.В. протягом року. 

 

Рівень навчання 

Історія України 

Річний 

показник 

Показник 

ЗНО 

Початковий  

1-3 бали 

14% 
24% 

Середній  

4-6 балів 

58% 
    56% 

Достатній 

7-9 балів 

22% 
     20% 

Високий 

10-12 балів 

      6% 
0% 

Якість навчання      28%       20% 

          

Зазначені порівняльні дані свідчать про те, що в ВПУ № 17 було проведено належну 

аналітичну роботу щодо оцінки якості освітнього процесу, проаналізовано якість навчання 

в випускних групах. Недостатня робота з підготовки до ЗНО була проведена з предмету 

математика викладачами Чорною Ю.С., Зайко А.В., де здобувачі освіти виявили значно 

низький відсоток якості 0% із 22% можливих.  

Виходячи з вищезазначеного, напрямки, що потребують удосконалення: володіння 

нормативною базою, дотримання об’єктивності в оцінюванні навчальних досягнень 

здобувачів освіти випускних груп; контроль за веденням журналів обліку теоретичного 

навчання, виконанням навчальних планів і програм у повному обсязі; реалізація напрямків 

контролю за організацією роботи викладачів з учнями, що мають початковий рівень знань. 

 

Рівень навчання 

Математика 

показники по викладачам 

Чорна Ю.С. 

 

Зайко А.В. 

Річний 

показник 

Показник 

ЗНО 

Річний 

показник 

Показник 

ЗНО 

Початковий  

1-3 бали 

5% 100% 20% 100% 

Середній  

4-6 балів 

    53% 0% 56% 0% 

Достатній 

7-9 балів 

33% 0% 22% 0% 

Високий 

10-12 балів 

7% 0% 2% 0% 

Якість навчання 20% 0% 22% 0% 



Так, на підставі наказу ВПУ № 17 від 21.05.2020 року «Про підготовку здобувачів 

освіти ІІІ курсу до основної сесії ЗНО-2020» та відповідно відомостей про результати 

державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, 

проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, № 2620 виданих Українським 

центром оцінювання якості освіти, 2 здобувача освіти не прийняли участі у тестуванні у 

встановлені терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання, а 

саме: 

 

На підставі п.18 наказу МОН від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку 

проведення державної підсумкової атестації», вищезазначені здобувачі освіти мають 

змогу пройти державну підсумкову атестацію у закладі освіти ВПУ №17. Термін 

проведення атестації – з 07.09.20 по 11.09.20 року. 

Зроблено висновок, що майже в кожній групі є резерв здобувачів освіти, які б могли 

досягти свого основного рівня.  

Аналіз якості рівня навчальних досягнень здобувачів освіти показує, що причинами 

виникнення проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній 

моніторинговий супровід освітнього процесу, відсутня система роботи зі 

слабовстигаючими здобувачами освіти, які пропускають заняття, недостатній зв'язок 

викладачів із батьками, несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності. 

Фактором негативного впливу на рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 

залишається недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних 

компетентностей як комунікативна, компетентність самоосвіти і саморозвитку, 

продуктивної та творчої діяльності. 

 

Завдання на 2020-2021 навчальний рік наступні: 

 
заступнику директора з навчальної роботи: 

     1.1. Посилити внутрішній контроль за об’єктивністю оцінювання знань здобувачів 

освіти відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень з базових дисциплін. 

     1.2  З метою якісної підготовки до складання ДПА у формі ЗНО у наступних роках та 

визначення, в яких групах на яких темах слід зосередити більше уваги, необхідно на І 

курсі провести зрізи знань з математики, української мови та історії України за курс 

базової загальної середньої освіти.  

     1.3. Проводити комплексний аналіз відповідності середнього балу в свідоцтвах про 

базову загальну середню освіту, підсумкові бали за результатами зрізів знань та 

семестрового оцінювання здобувачів освіти випускних груп.  

     1.4. Посилити контроль за роботою викладачів випускних курсів (відвідування уроків, 

перевірка поурочного планування, співбесіди з викладачами, у яких є учні з низькими 

результатами зовнішнього оцінювання).  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

учасника зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Навчальна група 

Номер облікового 

запису у відомості 

результатів 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Набрано тестових 

балів із 

максимально 

можливої кількості 

за завдання 

державної 

підсумкової 

атестації 

Оцінка за 

державну 

підсумкову 

атестацію 

1.  Карман Роман 

Максимович  

Е17-16/9 не з’явився *** *** 

2. Терпай Руслан 

Миколайович  

Е17-16/9 не з’явився *** *** 



викладачам: 

2.1. За результатами вхідного тестування проаналізувати недоліки та типові 

помилки, допущені здобувачами освіти, визначити прогалини у знаннях, теми, які 

викликають труднощі у засвоєнні, та основні проблемні питання. 

 2.2. Переглянути змістову частину навчальної Програми і внести до неї певні зміни 

відповідно до Програми ЗНО з предметів. 

 2.3. На кожному занятті передбачити час (до 10 хвилин) на повторення тем 

програми за базову середню освіту.  

 2.4. Для вдосконалення набутих знань, практичних навичок з виконання завдань 

ЗНО, рекомендуємо, викладаючи матеріал з тієї чи іншої теми, надавати опорні конспекти 

та «сигнальні схеми», що допоможуть здобувачам освіти у засвоєнні навчального 

матеріалу.  

 

 

  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! 

 

 

 

 

Педагогічне навантаження педагогічних працівників 

на 2020-2021 н.р 

 
На виконання п.4 наказу Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102  «Про 

затвердження Інструкції про порядок обчисленої заробітної плати працівникам освіти», у 

зв’язку з початком нового навчального року педагогічне навантаження педагогічним 

працівникам встановлюється щорічно наказом директора на кожну протарифіковану 

навчальну групу та згідно з кількістю годин за навчальним планом, враховуючи освіту, 

відповідний фах та категорію педпрацівника. 

        Розподіл педагогічного навантаження також розподілений між майстрами 

виробничого навчання, які мають вищу освіту, заступниками директора, практичним 

психологом з розрахунку не більше встановлених годин. 

Таким чином педагогічне навантаження на 2020-2021 н.р складає 40102 годин. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


