
Міністерство освіти і науки України 

 Департамент освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 

КАЗАНКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЗВВІІТТ  

ППРРОО  ММЕЕТТООДДИИЧЧННУУ    РРООББООТТУУ    

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННООГГОО  ККООЛЛЕЕККТТИИВВУУ    

ззаа  22001199//22002200  нн..рр..  
 

  



Методична робота в ліцеї у 2019/2020 н.р. здійснювалась відповідно 

до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі 

змінами), Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції 

загальної середньої освіти, нових Державних стандартів робітничих професій 

закладів професійно-технічної освіти, річного плану роботи  ліцею, його 

розділу «Методична робота», плану роботи методкабінету, методичних 

комісій та  відповідно наказів по ліцею «Про створення методичних комісій в 

2019/2020 н.р. та закріплення за ними педагогічних працівників» (від 

28.08.2019 №175), «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами у 2019/2020 н.р.» (від 04.09.2019 №190), «Про організацію роботи 

методичної ради у 2019/2020 н.р.» (від 04.09.2019р. №192), інших 

нормативних документів, передбачених чинним законодавством України.  

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання 

таких завдань:  

 впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на розвиток особистості здобувача освіти; 

 забезпечення відповідної структури методичної роботи кількісному і 

якісному складу педагогічних кадрів; 

 формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до 

актуальних проблем психолого-педагогічної науки, прогресивного досвіду, 

збільшення кількості викладачів та майстрів виробничого навчання, які 

беруть участь у масових формах методичної роботи; 

 розвиток соціальної активності педагогів, рівня загальної і педагогічної 

культури; 

 забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-

методичної роботи, її відповідності поставленій меті та завданням; 

 використання оптимальних форм і методів методичної роботи з 

педагогічними кадрами, сучасним цілям і змісту науково-методичної роботи. 

 змістовне наповнення веб-сайту ліцею та його офіційної сторінки у 

фейсбуці. 



Методична робота педагогічного колективу здійснювалася  у 

відповідності  до єдиної НМПТ ліцею: «Підвищення якості професійної та 

загальноосвітньої підготовки шляхом ефективного застосування нових 

освітніх технологій».  

Професійна підготовка учнів здійснювалася згідно Державних стандартів 

ПТО та Робочих освітніх планів підготовки кваліфікованих робітників, які 

погоджені провідними роботодавцями, затверджені НМЦ ПТО та 

департаментом освіти і науки   облдержадміністрації Миколаївської області.  

З метою зростання фахової майстерності викладачів та майстрів 

виробничого навчання, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, 

творчого вирішення педагогічних завдань і проблем освітнього процесу, 

скоординованості дій педагогів була якісно організована робота методичних 

комісій:  

  викладачів суспільно-гуманітарного циклу (голова МК Борейко А.Д.) 

 викладачів природничо-математичного циклу (голова МК Коноваленко 

Н.М.) 

 методичної комісії з професії Тракторист-машиніст с.-г. виробництва 

(голова МК Пашкова С.А.) 

 методичної комісії викладачів та майстрів в\н з професійної підготовки 

(професії: Кухар, кондитер, Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних, офісний службовець (бухгалтерія), Муляр) голова МК 

Мартинюк В.О. 

Голови МК за рік провели по 11 планових засідань та методистом 

ліцею було організовано розширені засідання членів методичних комісій. 

На засіданнях постійно розглядалися, корегувалися та узгоджувалися 

завдання для діагностичних контрольних робіт, адміністративних зрізів 

знань, олімпіад, поетапної атестації, державної кваліфікаційної атестації. 

Викладачі загальноосвітніх предметів за результатами проведених ДКР в 

групах І курсу склали план дій по усуненню прогалин в знаннях учнів, які 

показали низький рівень навчальних досягнень, а з тими здобувачами освіти, 



які показали достатній та високий рівень НДУ педагоги почали працювати за 

планом роботи зі здібними учнями. 

Протягом навчального року велася робота щодо професійної адаптації 

молодих педагогів. Головним завданням було надання методичної допомоги 

педагогам-початківцям Ганжі С.О.,  Аггєву С.В., Соляник А.В, Тримуручу 

М.М. у розв’язанні першочергових проблем. Методистом ліцею було 

складено план роботи Школи професійної адаптації молодого педагога для І 

та ІІ років навчання. Зміст роботи полягав у спільних заняттях з методистом 

та індивідуальних консультаціях з педагогами-наставниками щодо складання 

тематичних планів, конструювання уроків, ведення необхідної документації, 

взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо. 

У 2019/2020 н.р. свою роботу розпочала Школа комп’ютерної 

грамотності, заняття якої проводилися за двома модулями: офісне програмне 

забезпечення та основи роботи в Інтернет. На практичних заняттях, які 

організовувала і проводила Баранюк Т.О. педагоги мали змогу досконало 

опанувати роботу в основних офісних програмах та навчитися здійснювати 

пошук, обробку, збереження інформації з мережі Інтернет. Проте, такі 

заняття відвідувала незначна частина педагогічних працівників ліцею, 

пояснюючи це браком вільного часу. 

З метою вивчення та ознайомлення з сучасними інноваційними 

технологіями навчання і виховання, вивченням та впровадженням в практику 

кращого перспективного педагогічного досвіду, сучасних виробничих та 

педагогічних технологій, в ліцеї діяла Школа професійної майстерності. На 

заняттях, які проводилися у різних формах: методичний марафон, 

калейдоскоп ідей, методичний діалог, психологічний тренінг, учасники 

ознайомлювалися з сучасними підходами до формування компетентної 

особистості, розглядали технології та методики формування самоосвітньої 

компетентності особистості в урочний та позаурочний час, вивчали 

інтерактивні вправи та шляхи використання їх на уроці. 



З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів 

викладачі та майстри в.н. ознайомлювались з новинками науково-методичної 

літератури, відвідували методичні всеобучі, семінари, активно обговорювали 

проблемні питання, які порушувались на вебінарах,  брали участь у обласних 

методичних секціях та об’єднаннях.  

У 2019/2020 н.р. методистом ліцею було організовано та проведено: 

 інструктивно-методичну нараду «Методика проведення першого 

уроку»; 

 семінарське заняття «Контроль та оцінення якості знань, умінь і 

навичок учнів – обов’язків структурний компонент навчального 

процесу»; 

 методичний лекторій «Soft skills: що чекає українську освіту в 

найближчому майбутньому?»; 

 інструктивно-методичну нараду «Про підготовку учнів до проведення 

ІІ етапу предметних олімпіад з базових предметів»; 

 методичний лекторій «Воркшоп як інноваційна освітня технологія»; 

 педагогічні читання; 

 дефіле педагогічних інновацій «Використання онлайн ресурсів у 

педагогічній діяльності»; 

 атестаційний фестиваль «Майстер своєї справи», 

 методичний експрес по роз’ясненню особливостей підвищення 

кваліфікації викладачів згідно Постанови Кабміну №800. 

 педагогічні працівники ліцею взяли участь у вебінарах запропоновані 

освітнім проектом «На урок» з тем: «Вибір теми проєктів і досліджень 

для учнів», «Інтерактивні інструменти формувального оцінювання», 

«Квести й онлайн-тести: ідеї та способи втілення». 

Окрім цього методичною службою ліцею було організовано: 

- проведення місячників методичної роботи методичними комісіями ліцею;  

- проведення ліцейного конкурсу відкритих уроків викладачами та 

майстрами виробничого навчання; 
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- заплановане проведення фестивалю учнівської творчості (портфоліо, 

творчі роботи, проекти, дидактичний матеріал до уроків) як шлях 

підтримки навчальної самореалізації  учнів; 

- проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2019-

2020 н.р. , в якому взали участь понад 50 здобувачів І-ІІІ курсів. 

- участь в ІV  Всеукраїнській олімпіаді від освітнього проекту «На Урок». 

Загальна кількість учнів, що прийняли участь в олімпіаді становить 43 

чоловіка, з них учнів І курсу -24, ІІ курсу-11, ІІІ курсу- 8. 

 

Показник участі учнів Казанківського ПАЛ в ІІ (районному, 

обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

обласних заходах, конкурсах, змаганнях 

№ 

з\п 

Прізвище 

учня 

Група Вид діяльності Результа

т 

Керівник 

1. Харченко 

Вікторія 
І курс, 

гр.№173 

 ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

біології 

ІІ місце 

 

 

Баранюк Л.Г. 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

 

Диплом І 

ступеня 

2. Вікол 

Наталія 
І курс, 

гр.№173 

 ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

математики та хімії 

ІІ місце 

 

ІІІ місце 

Васильєва Л.О. 

Коноваленко 

Н.М. 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з хімії 

 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Коноваленко 

Н.М. 

Міжнародний онлайн-

конкурс з математики 

«Кенгуру-2020». 

Учасник Васильєва Л.О. 

3. Удод 

Каріна 
І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

4. Хмарик 

Дмитро 
І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 



5. Веретельн

ікова 

Діана 

І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

6. Дитвизен

юк 

Валентина 

І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

7. Бабініна 

Марина 
І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології та з хімії 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

 

 

 

Коноваленко 

Н.М. 

8. Василенко 

Дар’я  
І курс, 

гр..№17

3 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом І 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

9. Позняков 

Арсеній 
І курс, 

гр..№17

3 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології та хімії 

Диплом І 

ступеня 

 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Баранюк Л.Г. 

 

 

Коноваленко 

Н.М. 

10. Елик 

Володимир 
І курс, 

гр.№173 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з географії 

Диплом 

ІІІІ 

ступеня 

 

Федоренко 

С.М. 

 

 

11. 

Мулява 

Марина 
ІІ курс, 

гр.№171 

ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

біології 

ІІ місце 

 

 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Коноваленко 

Н.М. 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

12. Бернацька 

Карина 
ІІ курс, 

гр.№171 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з хімії 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

 

Коноваленко 

Н.М. 

 

ІІ етап Х Міжнародний 

мовно-літературний 

конкурс ім.. Т. Шевченка 

ІІІ місце Кваша Т.В. 



Міжнародний онлайн-

конкурс з математики 

«Кенгуру-2020». 

Учасник Васильєва Л.О. 

Шкільна Всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2019/20» з 

алгебри 

Диплом 

ІІ 

ступеня 

Васильєва Л.О. 

13. Адінцова 

Оксана 
ІІ курс, 

гр.№171 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з хімії 

Диплом І 

ступеня 

Коноваленко 

Н.М. 

14. Клімов 

Олександр 
ІІ курс, 

гр.№170 

ІІ етап ХХ Міжнародного 

конкурсу з української 

мови ім.. П. Яцика. 

 

ІІІ місце Кваша Т.В. 

15. Коптєв 

Микита 
І курс, 

гр.№172 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Коноваленко 

Н.М. 

16. Косяков 

Богдан 
ІІІ курс, 

гр.№168 

ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

біології 

ІІІ місце 

 

 

Коноваленко 

Н.М. 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Шкільна Всеукраїнська 

дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2019/20» з 

алгебри 

Диплом І 

ступеня 

Васильєва Л.О. 

17. Дубляк 

Михайло 
ІІІ курс, 

гр.№168 

ІV  Всеукраїнська 

олімпіада від освітнього 

проекту «На Урок» (осінь) 

з біології 

Диплом 

ІІІ 

ступеня 

Коноваленко 

Н.М. 

18. Густєй 

Альона 
ІІІ курс, 

гр.№169 

ІІ етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

української мови 

ІІІ місце  

 

 

Кваша Т.В. 

 

 

ІІ Регіональна олімпіада 

«Фінанси та Міжнародна 

економіка». 

ІІІ місце Баранюк Т.О. 

Відкритий конкурс з 

кулінарного мистецтва і 

сервісу «Staff battle» 

Учасник Соляник А.В. 

19. Ковальчук ІІІ курс, Шкільна Всеукраїнська Диплом І Васильєва Л.О. 



Леонід гр.№168 дистанційна олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2019/20» 

алгебри 

ступеня 

 

З метою вивчення будови тракторів іноземного виробництва, набуття 

на них навичок індивідуального водіння та практичних навичок роботи, 

створення умов для професійного зростання учнів з професії Тракторист-

машиніст с\г виробництва в ліцеї розпочав роботу гурток «Сучасний 

тракторист», керівником якого є майстер виробничого навчання Агєєв С.В. 

Гурток діє на постійній основі та своєю діяльністю неабияк зацікавлює учнів 

ІІ-ІІІ курсів.  

На належному рівні педагогічний колектив ліцею здійснює проекту 

діяльність, як одну з найперспективніших складових освітнього процесу, яка 

створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів. В 2019/2020 

н.р. було заплановано виконання  23 учнівських проектів та творчих робіт, 

проте через Загальнодержавний карантин свою роботу закінчили лише 10 

учнів, решту робіт учні мають закінчити протягом вересня-жовтня 2020 р. 

 

Результати проектної діяльності в ліцеї за 2019/2020 н.р. 

№ 

з\п 

Прізвище 

учня 

Курс 

навчання 

Професія Предмет Тема проекту Науковий 

керівник 

1. Чухан 

Руслан 

І, 

гр..№46 

Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва 

Виробниче 

навчання 

Вплив 

мінеральних 

добрив на 

урожайність і 

поживну 

цінність озимої 

пшениці 

Агєєв С.В. 

2. Зеленюк 

Діана 

І, 

гр..№47 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерськ

их даних 

Бухгалтер

ський 

облік 

Інвентаризація 

від А до Я 

Баранюк 

Т.О. 

3. Когадько 

Даніїла 

І, 

гр..№47 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерськ

их даних 

Виробниче 

навчання 

Переваги та 

ефективність 

програми 

МЕДок 

Алєксєєва 

М.В. 

4. Елик 

Дмитро 

І, 

гр..№172 

Тракторист-

машиніст с.г. 

Історія 

України 

Збірка з 

елементами QR 

Федоренко 

С.М. 



виробництва кодів «Видатні 

земляки 

Казанківщини» 

5. Перевозчи

ков 

Євгеній 

ІІ, 

гр..№170 

Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва 

Організація 

механізова

ний с.-г. 

робіт 

Багатофункціона

льний точильний 

пристрій на 

допомогу 

господарю 

Лахтіонов 

В. В. 

6. Косяков 

Богдан 

ІІІ, 

гр..№168 

Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва 

Хімія Дві 3 LED 

моделі молекул 

бензину та етену 

Коновален

ко Н.М. 

7. Гренюк 

Даша, 

Готра 

Наталія 

ІІІ, 

гр..№167 

Кухар, 

кондитер 

Математи

ка 

Куб в стилі 

HandMade 

Васильєва 

Л.О. 

8. Опанович 

Тетяна 

ІІІ, 

гр..№167 

Кухар, 

кондитер 

Математи

ка 

А що Ви знаєте 

про піраміди? 

Васильєва 

Л.О. 

9. Дубляк 

Михайло 

ІІІ, 

гр..№168 

Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва 

Виробниче 

навчання 

Поробка з 

металу 

Пашкова 

С.А. 

10. Косяков 

Богдан 

ІІІ, 

гр..№168 

Тракторист-

машиніст с.г. 

виробництва 

Виробниче 

навчання 

Протфоліо Пашкова 

С.А. 

 

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і 

залишається підвищення професійного рівня педагогів. Атестація 

педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році проводилась згідно  

«Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», 

затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу 

Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за 

№1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії закладу. 

Атестаційною комісією І рівня своєчасно було виконано такі заходи: 

проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, 

створено атестаційну комісію, узгоджено її склад, видано відповідні накази. 

Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних 

працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів 

підвищення кваліфікації, закріплено за педагогами відповідальних від 

адміністрації осіб для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. 



За результатами атестації у 2019/2020 н.р. присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії» викладачу історії Федоренку С. М., 

встановлено 12 тарифний розряд майстру виробничого навчання Агєєву С. 

В., підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорії «спеціаліст 

вищої категорії» викладачу основ галузевої економіки і підприємництва 

Баранюк Т. О., підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст першої категорії» викладачу української мови і літератури Кваші 

Т.В. Також на відповідність займаній посаді було атестовано заступника 

директора з НВР Квашу Т.В. та методиста ліцею Баранюк Т.О. 

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв 

підвищенню науково-методичного рівня шляхом участі у професійних 

конкурсах, конференціях, семінарах, виставках. 

З метою виявлення і підтримки творчого потенціалу педагогів, 

підвищення їх професійної компетентності, популяризації кращих 

педагогічних здобутків і професійної майстерності викладач хімії 

Коноваленко Н.М. брала участь та стала призером першого туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020». 

Протягом року проводилася певна робота щодо поширення досвіду 

роботи педагогів ліцею, оприлюднення результатів професійної діяльності 

шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних 

публікацій на освітніх сайтах. Так, педагоги ліцею Васильєва Л.О., 

Мартинюк В.О., Чегодар Т.А. мають сертифікати за розміщення авторських 

матеріалів на сайті «НаУрок», «Всеосвіта». 

 

 

 

 

 



Педагоги ліцею брали активну участь у наступних Всеукраїнських 

та Міжнародних конференціях, семінарах, про що мають відповідні 

сертифікати та свідоцтва: 

Прізвище та 

ім’я педагога 

Назва заходу Організатор/ 

Дата 

проведення 

Тематика 

Баранюк 

Людмила 

Георгіївна 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Національний 

педагогічний 

університет ім. 

М. Драгоманова 

29-30 травня 

2020 

Актуальні 

проблеми 

неперервної 

освіти в 

інформаційному 

суспільстві 

Баранюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Баранюк 

Людмила 

Георгіївна 

Всеукраїнська 

онлай-конференція 

для освітян 

ЕдКемп 

Україна/ 18 

квітня 2020 

Антикризовий 

національний 

онлайн-EdCamp 

2020 Баранюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Баранюк 

Людмила 

Георгіївна 

Всеукраїнський 

освітній інвент з 

онлайн-

трансляцією 

Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної 

освіти/ 30 

квітня 2020 

Сучасна 

неперервна 

освіта 

Баранюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Сосненко 

Олена 

Олександрівна 

 

Баранюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Онлайн-толока 

EdCamp Ukraine: 

для розуму і серця.  

ЕдКемп 

Україна/ 

1 червня 2020 

Підсумки 

навчального 

року і завдання 

на літо 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

у 2019/2020 н.р. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними 

працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу 

освіти на певний рік, що формується, затверджується і виконується 

відповідно до Порядку порядку підвищення кваліфікації педагогів. 

Протягом 2019/2020 н.р. згідно плану та графіку проходження курсів 

підвищення кваліфікації, педагоги ліцею пройшли курси за напрямом: 

 Долженко І.Ф. «Арт-терапія в роботі практичного психолога та 

соціального педагога» в обсязі 10 год. (сертифікат Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 16.10.2019р.); 

 Васильєва Л.О. «Домедична допомога в екстрених умовах» в обсязі 10 

год. (сертифікат Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 16.10.2019р.); 

 Береговий В.Г. «Домедична допомога в екстрених умовах» в обсязі 10 

год. (сертифікат Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 16.10.2019р.); 

 Коноваленко Н.М. курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників за компетентнісно та діяльнісно орієнтованим модулем 

«Домедична допомога в екстрених увомах» в обсязі 10 год./0,5 кр. 

(сертифікат Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 16.10.2019р.); 

 Коноваленко Н.М. курси підвищення кваліфікації викладачів предмету 

«Захист Вітчизни» з проблеми «Медико-санітарна підготовка» в обсязі 40 

год./2 кр. (сертифікат Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 04.11-08.112019р.); 

 Сосненко О.О. курси підвищення кваліфікації учителів інформатики зі 

спецкурсом «Розв’язування олімпіад них задач» в обсязі 40 год. 



(сертифікат Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 23.09-27.09.2019р.); 

 Сосненко О.О. взяла участь в освітньому івенті з онлайн-трансляцією та 

отримала сертифікат Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в обсязі 9 год./0,3 кредити (30.04.2020); 

 Баранюк Т.О. взяла участь в освітньому івенті з онлайн-трансляцією та 

отримала сертифікат Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в обсязі 9 год./0,3 кредити (30.04.2020); 

 Баранюк Л.Г. взяла участь в освітньому івенті з онлайн-трансляцією та 

отримала сертифікат Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в обсязі 9 год./0,3 кредити (30.04.2020); 

 Лахтіонов В.В. взяв участь в освітньому івенті з онлайн-трансляцією та 

отримала сертифікат Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти в обсязі 9 год./0,3 кредити (30.04.2020); 

 Кваша Т.В. курси підвищення кваліфікації учителів української мови і 

літератури в обсязі 150 год./7,5 кр. (свідоцтво Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 13.01-13.03.2020р.) 

(30.04.2020); 

 Федоренко С.М. курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

за компетентнісно та діяльнісно орієнтованим модулем «Актуальні 

проблеми історії України ХХІ століття» в обсязі 10 год./0,5 кр. (свідоцтво 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

25.02.2020р.); 

 Баранюк Т.О. курси підвищення кваліфікації за освітньо-професійною 

програмою підвищення кваліфікації «Методисти ПТНЗ» (свідоцтво ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» в обсязі 150 год./5кр. 16.04.2020р.) 

 Баранюк Т.О., Сосненко О.О., Лахтіонов В.В., Агєєв С.В. – курси 

підвищення кваліфікації при Білоцерківському ІНПО за напрямом 

«Викладачі ПТНЗ». 

 



Поза планом підвищення кваліфікації здійснили викладачі: 

 Баранюк Л.Г. за напрямом «Електронні освітні ресурси у навчанні 

предмета» за обсягом часу 15 год. Сертифікат № 358756262 виданий 

Київським національним педагогічним університетом ім.. М. 

Драгоманова Навчально-науковим інститутом неперервної освіти від 

30.05.2020р. 

 Васильєва Л.О. курс «Робота з mozaBook та mozaWeb» та отримала 

теоретичні знання і практичні навички зі стоврення та наповнення 

уроків за допомогою навчального програмного засобу mozaBook та 

порталу mozaWeb (сертифікат в обсязі 30 год./1 кр.  № 4451 від 

30.06.2020р. виданий ТзОВ «Едпро Дистрибюшн»). 

 Васильєва Л.О. вебінар «Використання Google Meet в освітній 

діяльності» (сертифікат в обсязі 2 год./0,07 кр. № В-002557 від 

01.06.2020р. виданий ТОВ «Академія цифрового розвитку»). 

Окрім цього, майстер виробничого навчання Чегодар Тетяна 

Анатоліївна у 2020 році закінчила Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Кам’янський центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів» і здобула професію «Кондитер» 4 розряду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні напрацювання ІПП Казанківського ПАЛ за 

2019/2020 н.р. 

 

ПІБ 

педагогічного 

працівника 

Назва теми Напрацювання  Ким 

рекомендований 

досвід 

МК Тракторист-машиніст с.-г. виробництва 

Береговий В.Г. 

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки з 

професії Водій 

автотранспортн

их засобів.  

Тарановський 

І.І. майстер 

індивідуального 

водіння 

автотранспортна 

засобів 

Проведення 

щоденного огляду 

автомобіля ГАЗ-52 

перед виїздом. 

Посібник Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 

Береговий В.Г. 

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки з 

професії 

Тракторист-

машиніст с.-г. 

виробництва  

 

Сучасні технології 

вирощування зернових 

культур 

Наочна збірка з 

елементами QR - 

кодів 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 



МК викладачів та майстрів виробничого навчання з професійної 

підготовки 

Баранюк Т.О. 

викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки з 

професії 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних 

Тестові завдання для 

діагностики якості 

знань здобувачів 

освіти з предмету 

«Бухгалтерський 

облік» 

 

 

 

Глосарій термінів 

національних 

стандартів 

бухгалтерського 

обліку 

Збірка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словник 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

Чегодар Т.А. 

Майстер 

виробничого 

навчання з 

професії Кухар 

Методичні розробки 

позаурочних заходів з 

професії Кухар 

Збірка Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

Вінівітіна О.І. 

Майстер 

виробничого 

навчання з 

професії Муляр 

Інструкційні картки з 

професії Муляр ІІ-ІV 

розрядів 

Збірка Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

МК викладачів суспільно-гуманітарного циклу 

Кваша Т.В. 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

Український 

правопис. Нові 

правила, які варто 

запам’ятати 

Посібник 

 

 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 



 

Цікаві факти життя 

видатних 

письменників ХІХ-ХХ 

ст.. 

 

Посібник 

27.12.2019р. 

Федоренко 

С.М.  викладач 

історії 

Розгортання 

Української 

революції. Боротьба за 

відновлення 

державності 

Наочна збірка з 

елементами QR - 

кодів 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 

Борейко А.Д.  

викладач 

англійської 

мови 

Наочно-дидактичний 

матеріал з англійської 

мови 

Альбом Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 

Тримурич 

М.М. викладач 

фізичної 

культури 

Футбол – більше ніж 

гра 

Методична збірка Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 

МК викладачів природничо-математичного циклу 

Васильєва Л.О. 

викладач 

математики 

Відкриті уроки з 

математики 

 

 

Збірка 

 

 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 



 

Графічні подання 

інформації про 

вибірки 

 

Робочий зошит для 

робіт з алгебри 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

Сосненко О.О. 

викладач фізики 

 

 

 

Сосненко О.О. 

викладач 

інформаційних 

технологій 

Відкриті уроки з 

фізики 

 

Збірка 

 

 

 

Робочий зошит для 

робіт для 

лабораторних 

робіт з професії 

Кухар 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

Коноваленко 

Н.М. викладач 

хімії 

Метод проектів, як 

засіб розкриття 

інтелектуальних і 

творчих здібностей 

учнів з хімії 

Навчально-

методичний 

посібник 

Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

Напрацювання заступника директора з навчально-виховної роботи  

Баранюк Л.Г. Понятійний словник 

для класного 

керівника 

Словник Протокол №3 

засідання 

методичної 

ради 

Казанківського 

ПАЛ  від 

27.12.2019р. 

 

 

 



Інновації, що застосовуються у навчально-виховному процесі 

Казанківського ПАЛ 

Технологія гуманістичного навчання і виховання Застосовуючи цю 

технологію, більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  

бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час сприяють формуванню 

реального сприйняття сьогодення, майбутньої професійної діяльності і 

особистого життя,  вихованню  толерантності, патріотизму, громадянської 

позиції, моральних  та етичних норм тощо. 

Технологія розвивального навчання (розвиток пізнавальних 

інтересів,  всіх видів мислення,  творчих здібностей, морально-

психологічних якостей: відповідальність, ретельність, чіткість, 

рішучість тощо). Застосовують цю технологію практично всі викладачі та 

майстри в.н.,  забезпечуючи  формування в учнів уміння успішного 

сприйняття навчального матеріалу, що впливає на якість набуття 

професійних  та життєвих компетентностей через  розвиток  самостійного 

логічного, аналітичного, креативного та творчого мислення.    

Інтерактивні технології впроваджують у навчально-виховний 

процес викладачі Кваша Т.В., Береговий В.Г., Баранюк Т.О., Баранюк Л.Г.,  

майстри в.н. Пашкова С.А., Чегодар Т.А.,  ідея якої полягає в тому, що 

процес пізнання відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх 

учників навчального процесу. Залежно від мети уроку, форм організації 

навчальної діяльності, педагогічними працівниками використовуються 

інтерактивні технології кооперативного навчання,  колективно-групового 

навчання, ситуативного моделювання, опрацювання проблемних питань, 

фрагментів ділових ігор. Також вдало впроваджуються Васильєвою Л.О. на 

уроках математики інтерактивні вправи, які пов’язані із кольоротерапією, що 

дає змогу зняти розумове навантаження. 

      Проектні технології  застосовують викладачі    Баранюк Т.О., Баранюк 

Л.Г., Коноваленко Н.М.,   Мартинюк В.О., а також майстри в.н. Поленок М.І. 



та Чегодар Т.А.. Педагогічні працівники  орієнтують учнів на дієвий спосіб 

здобуття  нових знань у контексті конкретної ситуації та їх використання на 

практиці. Метод проектів, як технологія, у сучасних умовах освітнього 

процесу, трансформувався у проектну систему організації навчання, за якою 

учні  набувають знань і навичок у процесі пошуку, дослідження й аналізу 

важливої для них інформації, планування й виконання практичних завдань 

проектів.  

       Технологію особистісно орієнтованого навчання  продуктивно 

застосовують  більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  

бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час сприяють створенню  

оптимальних умов для розвитку й становлення особистості (як суб’єкта 

діяльності і суспільних відносин),  яка будує свою діяльність і стосунки 

відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і  особистісних   

цінностей.   

        Інформаційно-комунікативні технології навчання застосовують 

Береговий В.Г., Баранюк Л.Г.,  Баранюк Т.О.,  Мартинюк В.О., Сосненко 

О.О., а також майстри в.н. Пашкова С.А.,  Соляник А.О., Чегодар Т.А.. Ці 

технології надають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації. Для 

педагогів створюються можливості для творчої діяльності, формування 

професійних навиків, можливість реалізувати нові форми та методи 

навчання. 

       Технологія продуктивного навчання застосовується викладачами 

Квашою Т.В.,  Баранюк Т.О.,  Коноваленко Н.М., Баранюк Л.Г., Мартинюк 

В.О. та майстри в.н.  Пашковою С.А., Поленком М.І., Чегодар Т.А.. Під їх 

керівництвом учні виконують творчі завдання, розробляють інструкційно-

технологічні картки, тести, роблять підбірки цікавих вправ, малюнків, схем, 

таблиць, презентацій до уроків, створюють колекції, муляжі, діючі макети. 

 

 

 



Моніторинг якісного складу педагогічних працівників 

1. ОСВІТА ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ  

 

 

 

 

 

2. РІВЕНЬ ОСВІТИ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ 

 Повна вища Базова  Неповна вища Повна середня 

Викладачі 92% 8% 0% 0% 

Майстри в.н. 40% 0 20% 40% 

 

         

 Педагогічна  Інженерно-

педагогічна 

Інженерно-

технічна 

Викладачі 70% 8% 22% 

   Майстри в.н. 10% 0% 90% 

70% 

8% 

22% 

Освіта викладачів 
 

Педагогічна 

Інженерно-педагогічна 

Інженерно-технічна 
0% 10 

90% 

Освіта майстрів в.н. 

 Педагогічна 

Інженерно-
педагогічна 

92% 

8% 0% 0% 

Рівень освіти викладачів 

 

Повна вища Базова 

Неповна вища Повна середня 

20% 
0% 

40% 

40% 

Рівень освіти майстрів в.н. 

 
Повна вища 
Базова 
Неповна вища 



3. ОСВІТА ЗА ФАХОМ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ  

 Фахова  Не фахова 

Викладачі 100% 0 

Майстри в.н. 100% 0 

  

 

4. ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАЖ ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ 

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ   

 До 3-х років 3-10 років 10-20 років Більше 20р. 

Викладачі 5% 48% 32% 15% 

Майстри в.н. 20% 40% 40% 0% 

 

 

 

100% 

0% 

Освіта за фахом викладачів 

 

Фахова Нефахова 

100% 

0% 

Освіта за фахом майстрів в.н. 

 

Фахова Нефахова 

5% 

48% 32% 

15% 

Педагогічний стаж викладачів 

 

До 3-х років 3-10 років 

10-20 років Більше 20-ти років 

20% 

40% 

40% 

0% 

Педагогічний стаж майстрів в.н. 

 

До 3-х років 3-10 років 

10-20 років Більше 20-ти років 



4. ВІКОВА СТРУКТУРА ВИКЛАДАЧІВ ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО 

НАВЧАННЯ  

 До 30 років 31-40 років 41-50 років 51-60 

Викладачі 20% 26% 31% 23% 

Майстри в.н. 45% 15% 10% 40% 

 

5. РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 

 

 

 

 

 

 

25% 

25% 20% 

30% 

Рівень кваліфікації майстрів 
в.н. 

11 12 13 14

Тарифні 

розряди  

11 12 13 14 Педагогічні звання 

 25% 25% 20% 30% Майстер 

в.н. ІІ 

категорії 

10% 

20% 

26% 31% 

23% 

Вікова структура викладачі 

 

До 30 років 31-40 41-50 51-60

45% 

15% 10% 

40% 

Вікова структура майстрів в.н. 

 

До 30 років 31-40 41-50 51-60



 

6. РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ  

Без 

категорії  

Спеціаліст  Спеціаліст 

ІІ категорії 

Спеціаліст 

І категорії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Педагогічні звання 

Старший 

викладач 

8% 

8% 15% 10% 44% 23% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8% 
15% 

10% 

44% 

23% 

Рівень кваліфікації викладачів 

Без категорії Спеціаліст 

Спеціаліст ІІ категорії Спеціаліст І категорії 

Спеціаліст вищої категорії 



МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Моніторинг навчальних досягнень учнів ліцею з предметів  

«Суспільно-гуманітарного циклу» за 2019-2020 н.р.. 

 
Предмет  Якість знань 

(у %) 

Успішність 

(у %) 

Початковий 

рівень (у %) 

Не атестовані 

(у %) 

Українська мова 18 60 53 0 

Українська література 23 59 59 0 

Зарубіжна література 9 65 34 0 

Історія України 9 56 44 0 

Всесвітня історія 8 50 51 0 

Іноземна (англійська) 

мова 

10 45 55 0 

Громадянська освіта 13 69 31 0 

Людина і світ 15 63 37 0 

Захист Вітчизни 27 74 26 0 

Фізична культура 35 100 0 0 

 

 

 

Українська 
мова; 18 

Українська 
література; 23 

Зарубіжна 
література; 9 

Історія 
України; 9 

Всесвітня історія; 8 

Іноземна мова; 10 
Громадянська 

освіта; 13 

Людина і 
світ; 15 

Захист Вітчизни; 
27 

Фізична культура; 
35 

Діаграма  якості знань учнів  з предметів 

«Суспільно-гуманітарного циклу»  



 

 

 

 

Українська 
мова; 60 

Українська 
література; 59 

Зарубіжна 
література; 65 

Історія України; 
56 

Всесвітня історія; 
50 

Іноземна 
мова; 45 

Громадянська 
освіта; 69 

Людина і світ; 63 

Захист Вітчизни; 74 

Фізична культура; 
100 

Діаграма успішності учнів  з предметів  

«Суспільно-гуманітарного циклу»  

Українська мова; 
53 

Українська 
література; 59 

Зарубіжна 
література; 34 

Історія України; 
44 

Всесвітня історія; 
51 

Іноземна мова; 55 

Громадянська 
освіта; 31 

Людина і світ; 37 

Захист Вітчизни; 26 Фізична 
культура; 0 

Діаграма початкового рівня знань учнів  з предметів 

«Суспільно-гуманітарного циклу»  



Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів 

 "Природничо-математичного циклу" за 2019 - 2020 н.р. 

Предмети\рівень навч.досягнень(у %) початковий   

Математика 48   

Фізика 50   

Хімія 32   

Біологія 32   

Екологія 31   

Інформатика  31   

Технологія 22   

    

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Математика; 
48 

Фізика; 50 

Хімія; 32 

Біологія; 32 

Екологія; 31 

Інформатика ; 
31 

Технологія; 22 



      Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів  

       "Природничо-математичного циклу" за 2019 - 2020 н.р. 

Предмети\рівень навч.досягнень(у %) якість 

Математика 13 

Фізика 6 

Хімія 19 

Біологія 23 

Екологія 27 

Інформатика  32 

Технологія 28 

Географія 7 

   

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

 

 

 

 

 

   

   

Математика; 13 
Фізика; 6 

Хімія; 19 

Біологія; 23 

Екологія; 27 

Інформатика ; 32 

Технологія; 28 

Географія; 7 



      Моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів  

«Природничо-математичного циклів» 

 Предмети\рівень навч.досягнень(у %) успішність 

Математика 52 

Фізика 50 

Хімія 68 

Біологія 68 

Екологія 69 

Інформатика  69 

Технологія 78 

Географія 64 

   

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Математика; 52 

Фізика; 50 

Хімія; 68 

Біологія; 68 

Екологія; 69 

Інформатика ; 69 

Технологія; 78 

Географія; 64 



Моніторинг показника якості навчальних досягнень учнів груп  №173, 

№171, №169  з професії  5122-  Кухар ; 7412 Кондитер.  

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 

І курс 

№173 

ІІ курс 

№171 

ІІІ курс 

№169 

1 Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

37 21 16 24,7 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

26 21 20 22,3 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

19 26 12 19 

4 Фізіологія харчування 0 21 16 18,5 

5 Гігієна та санітарія 

виробництва 

37 16 20 24,3 

6 Облік, калькуляція та 

звітність 

63 33 20 38,7 

7 Виробниче навчання 52 37 20 36,3 

 

 

 

Діаграма якості навчальних досягнень учнів з 
професії "Кухар" учнів  І, ІІ, ІІІ курсів 

технологія приг. Їжі 

Устаткування підпр. 

Організац.вир. 

Фізіологія 

Гігієна та санітарія 

Облік, кал.звіт 

Виробниче навчання 



Моніторинг показника успішності навчальних досягнень учнів груп  

№171, №169, №167  з професії  5122-  Кухар 7412 Кондитер.   

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 
№173 171 №169 

1 Технологія приготування їжі 

з основами товарознавства 

100 100 76 92 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

100 100 76 92 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

100 100 76 92 

4 Фізіологія харчування  100 76 88 

5 Гігієна та санітарія 

виробництва 

100 100 76  

6 Облік, калькуляція та 

звітність 

100 100 76 92 

7 Виробниче навчання 100 100 76 92 

 

 

Діаграма  успішності навчальних 
досягнень учнів з Професії Кухар  І,ІІ,ІІІ 

курсів 

Технологія пригот. Їжі 

Устаткуван.підприємств 

Організація виробництва 

Фізіологія харчування 

Гігієна та санітарія 

Облік і калькуляція 

Виробниче навчання 



Моніторинг показника початкових навчальних досягнень учнів груп   

№173, №171, №169  з професії  5122-  Кухар 7412 Кондитер.   

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 
№173 171 №169 

1 Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

0 0 0 0 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

0 0 0 0 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

0 0 0 0 

4 Фізіологія харчування 0 0 0 0 

5 Гігієна та санітарія 

виробництва 

0 0 24 8 

6 Облік, калькуляція та звітність 0 0 0 0 

7 Виробниче навчання 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Діаграма початкових навчальних 
досягнень учнів з професії Кухар  І,ІІ,ІІІ 

курсів 

Технологія приг.їжі 

Устаткування підприємств 

Організація виробництва 

Фізіологія харчування 

Гігієна та санітарія 

Облік та калькуляція 

Виробниче навчання 



Моніторинг показника не атестованих  учнів груп   №173, №171, №169  з 

професії  5122-  Кухар ;7412 Кондитер.   

 

№ 

п\п 

           Предмет Група Група Група Середні 

арифметичні 

показники 
№173 171 №169 

1 Технологія приготування їжі з 

основами товарознавства 

0 0 24 8 

2 Устаткування підприємств 

громадського харчування 

0 0 24 8 

3 Організація виробництва та 

обслуговування 

0 0 24 8 

4 Фізіологія харчування 0 0 24 8 

5 Гігієна та санітарія 

виробництва 

0 0 0 0 

6 Облік, калькуляція та 

звітність 

0 0 24 8 

7 Виробниче навчання 0 0 24 8 

 

 

 

 

 

 

Діаграма неатестованих учнів з професії 
Кухар  І,ІІ,ІІІ курсів 

Технологія приг.їжфі 

Устаткування підприємств 

Організ. Виробництва 

Фізіологія харчування 

Гігієна та санітарія 

Облік ,кальку.звітність 

Виробниче навчання 



Моніторинг середньо арифметичного   показника   навчальних 

досягнень з професійно – практичної підготовки учнів групи  №173, 

№171, №169  з професії  5122-  Кухар ;7412 Кондитер.   

  

 

 

Курс 

 

№ групи 

 

Предмет 

Рівень досягнення (%) 

н/а п с д в 

І 173   

Виробниче  

навчання 

0 0 48 48 4 

ІІ 171 0 0 63 29 8 

ІІІ 169 24 0 56 12 8 
Середні арифметичні 

показники 

 8 0 55,7 29,6 6,7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діаграма навчальних досягнень з   
"Виробничого навчання" учнів І,ІІ,ІІІ курсів 

н\а 

п 

с 

д 

в 



Моніторинг якості навчальних досягнень з професійно – 

теоретичної та професійно -  практичної підготовки учнів груп 

№168 №170 №172, №46 з професії  8331 Тракторист-машиніст сг 

виробництва, 7333 Слюсар з ремонту сг машин та устаткування 
 

 

№             Предмет Середній показник  

п\ №168 №170 №172 №46  

1 Організація механізованих робіт   15  15 

2 Трактори 14    14 

3 Агротехнологія    52 52 

4 Система ТО   19   19 

5 Основи слюсарної справи 18   36 27 

6 Комплексна система ТО та рст 22    22 

7 Виробниче навчання 23   48 35 

8  С/г машини 18    18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
14 

52 

19 27 

22 

35 

18 Організация 

Трактори 

Агротехнологія                   

Система ТО 

Основи слюсарної справи 

КСТО та РСТ 

Виробниче навчання 

с/г машини 



Моніторинг 

показник успішності навчальних досягнень учнів груп №168,  170, №172,  

№46 з професії  8331 Тракторист- машиніст сг виробництва, 7233 Слюсар 

з ремонту сг машин та устаткування 

 

№ 

п\п 

           Предмет Серед. Показ. 

№168 №170 №172 
№46  

1 Організація механізованих робіт   100  100 

2 Трактори 85    85 

3 Агротехнологія   100  100 

4 Основи ТО   100   100 

5 Основи слюсарної справи 85   100 92,5 

6 Комплексна система ТО та рст 85    85 

7 Виробниче навчання 93  100 100 98 

8 С/ г машини 85    85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

100 

85 

100 

100 92,5 

85 

98 

85 

Діаграма успішності навчальних досягнень учнів з інтегрованої професії 
"Тракторист-машиніст сг виробництва", "Слюсар з ремонту сг машин та 

устаткування". 
 

Організація механізованих робіт 

Трактори 

Агротехнологія 

Основи ТО  

Основи слюсарної справи 

Комплексна система ТО та рст 

Виробниче навчання 

С/ г машини 



Моніторинг 

Показник  не  атестованих  учнів груп№168, №170, №172, №46  з професії  

8331 «Тракторист- машиніст сг виробництва», 7333 «Слюсар з ремонту 

сг машин та устаткування». 

 

 

№ 

п\п 

           Предмет Середній показник 

№168  №170 №172 №46 
 

1 Організація механізованих робіт      

2 Трактори 15    15 

3 Агротехнологія      

4 Основи ТО       

5 Основи слюсарної справи 15    15 

6 Комплексна система ТО та рст 15    15 

7 Виробниче навчання 15    15 

8 С/ г машини 15    15 

 
 

 

 

 

 

 

15 

15 

15 

15 

15 

Діаграма показника неатестованих учнів з інтегрованої професії 
"Тракторист-машиніст сг виробництва", "Слюсар з ремонту сг машин 

та устаткування". 

Організація механізованих робіт 

Трактори 

Агротехнологія 

Основи ТО  

Основи слюсарної справи 

Комплексна система ТО та рст 

Виробниче навчання 

С/ г машини 



Моніторинг навчальних досягнень учнів з професійно-

теоретичної підготовки з професії Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

 

Рівень НДУ з економіки 

підприємства 

Рівень НДУ з фінансів Рівень НДУ з основ 

оподаткування 

н/а п с д в н/а п с д в н/а п с д в 

0 0 81 19 0 0 0 69 31 0 0 0 77 33 0 

 

Рівень НДУ з бухгалтерського обліку 

н/а п с д в 

0 0 73 27 0 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

0% 

19% 

81% 

0% 0% 

НДУ  Економіка під-тва 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

н/а 

0% 

31% 

69% 

0% 0% 

НДУ Фінанси 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

н/а 

0% 

30% 

70% 

0% 0% 

НДУ Осн.оподаткування 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

н/а 

0% 

27% 

73% 

0% 0% 

НДУ Бухгалтерський облік 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

н/а 



Моніторинг навчальних досягнень учнів  І курсу гр.№ 47 з виробничого 

навчання з професії: Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

 

І семестр АЗЗ ІІ семестр ІІ семестр 

н/а п с д в н/а п с д в н/а п с д в 

0 0 85 15 0 0 0 85 15 0 0 0 88 12 0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

15 

85 

0 0 

 І семестр 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

0 

15 

85 

0 0 

АЗЗ ІІ семестр 

високий 

достатній 

середній 

початковий 

0 

12 

88 

0 0 

 ІІ семестр 
високий 

достатній 

середній 

початковий 

н/а 


