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Методичний паспорт Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у 

запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2018/2019 навчальний рік 

1. Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2. Рік створення - 1950 

3. Професії, за якими здійснюється підготовка 

 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Розряди 

Термін 

навчання 

згідно з 

навчальним 

планом 

Програма 

навчання 

(СПТУ, 

ПТУ, ТУ) 

1.  8331 

 

 

7233 

 

 

8322 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2, 

В1 

 

2,3 

2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

2.  8331 

 

 

8322 

 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2, 

В1 

 

10 місяців ТУ 

3.  7231 

 

8322 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

1,2,3,4,5 2 роки 10 

місяців 

СПТУ 

4.  7231 

 

8322 

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

1, 2, 3 10 місяців ТУ 

5.  5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3 

3 роки 5 

місяців 

СПТУ 

6.  5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

3, 4, 5 

2, 3 

3 роки 5 

місяців 

СПТУ 

7.  5122 Кухар 3, 4, 5 1 рік 10 

місяців 

ТУ 

8.  181 Харчові технології - 1 рік 5 місяців МС 

 

4. ПІБ директора Заєць Віталій Іванович 

 
 
 
Освіта, спеціальність за дипломом   вища, інженер-викладач технічних 

сільськогосподарських дисциплін, магістр (Управління навчальними 

закладами) 

Стаж роботи на посаді директора – 14 років 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації - 2018 
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5. ПІБ методиста Мельник Лідія Анатоліївна 

 

 

Освіта, спеціальність за дипломом  - вища, учитель української мови та 

літератури 

Стаж роботи на посаді методиста – 19 років 

Атестація (рік та результати) – 2016, методист вищої категорії 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації – 2017 

 

 

 

 

6. Наявність та робота веб-сайту закладу освіти 

 

Адреса веб-сайту http://hmc.khorol.com.ua 

З якого року функціонує 2014 

Структура (напрями роботи, що 

висвітлюються на сайті) 

Головна 

Новини 

Публічна інформація (кадровий склад, 

наявність вакантних посад, ліцензований 

обсяг та фактична кількість осіб, історія 

навчального закладу, матеріально-технічне 

забезпечення, статут, колективний 

договір, ліцензії, сертифікати та 

свідоцтва, звіт директора, публічні кошти) 

Абітурієнту (оголошення про набір, 

правила прийому, перелік документів до 

вступу, пам'ятка абітурієнту) 

Освітній процес (навчання, виховання, 

поради психолога,  атестація 

педпрацівників, методична робота, 

протидія булінгу) 

Фото та відео 

Контакти 

Види контенту (текст, фото, відео).  Відео: 

кількість та назва сюжетів 

Методичні напрацювання педпрацівників 

(статті, розробки відкритих уроків та 

виховних заходів. презентації) 

Загальна кількість відео – 4 

Відеоролики профорієнтаційного змісту -2 

Відеофільм про навчальний заклад -1 

Відеофільм про цивільний захист - 1 

Зворотній зв'язок У розділі Освітній процес/Методична 

робота/Методичні напрацювання 

знаходиться сайт викладача інформатики 

та інформаційних технологій за 

посиланням: 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic 

Відповідальні за наповнюваність та 

функціонування сайту 

Лаборант Вареник Галина Петрівна 

 

 

 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic


3 
 

 

7. Методичний кабінет. 

Забезпеченість: 

- Оргтехніка 2 персональні комп’ютери, ноутбук, 2 принтери (кольоровий та чорний), 

мультимедійний проектор,  підключення до мережі Інтернет   

 

-  Електронна база даних за напрямами методичної роботи. Перерахувати створені бази 

даних відповідно до напрямів методичної роботи. 

(інноваційні технології, школа передового педагогічного досвіду, паспорт методичного 

кабінету, робота над ЄМП, атестація, підвищення кваліфікації, робота з обдарованими 

учнями, методичні комісії, педагогічна рада, дуальна форма навчання, діагностика, звіти, 

семінари, база навчально-методичних посібників та навчальних підручників, листи, накази, 

методичний паспорт кабінету, педагогічні читання, статті педагогів, медіатека, якісний 

склад педагогічних працівників, ЗНО, конкурси, професії, планування, виховна робота). 

 

8. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників.  

Підвищення кваліфікації, стажування 
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Викладачі 

ПТП 

5 4 80,0% 2 40,0% 2019-

0 

- - - 

Викладачі 

ЗОП 

7 4 57,1% 2 28,6% 2019-

0 

4 - - 

Майстри в/н 12 7 58,3% 7 58,3% 2019-

0 

- 2019

-0 

7 
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Зведена діагностична карта педагогічних працівників 
 

№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

майстра в/н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

1. Гузик А.І. 

 
                    

2. Гречковська С.Д. 
 

                    

3. Марусенко О.В. 

 
                    

4. Покотило В.М. 

 
                    

5. Христенко Ю.О. 

 
                    

Викладачі предметів загальноосвітнього циклу 

1. Кражан О.Д. 

 
                    

2. Кушнір Л.Г. 

 
                    

3. Лопата А.Ю. 

 
                    

4. Міхненко О.Л. 

 
                    

5. Падусенко І.М. 

 
                    

6. Троян І.П. 

 
                    

7. Христенко В.М. 

 
                    

Майстри виробничого навчання 

1. Микитенко В.В. 

 
                    

2. Крохмаль С.Г. 

 
                    

3. Кулик В.М. 

 
                    

4. Кучеренко О.В. 

 
                    

5. Лисенко Т.М. 

 
                    

6. Оніпко О.В. 

 
                    

7. Приходько В.І. 

 
                    

8. Покотило М.М. 
 

                    

9. Радченко Г.П. 

 
                    

10. Сабат М.М. 

 
                    

11. Федина Т.Г. 

 
                    

12. Ярошенко Н.М. 

 
                    

 

Володію питанням – 

Хочу ознайомитись –  

Необхідно опрацювати –  

Можу поділитися досвідом –  
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9. Робота методичних комісій (за 2018/2019 навчальний рік) 
 

№ 

з/п 

Назва 

методичної 

комісії 

Голова м/к, 

посада 

Проблема м/к 

(рік обрання проблеми) 

Результати роботи над 

проблемою 

1 2 3 4 5 

1. МК з 

теоретичної 

та 

практичної 

підготовки з 

професій 

«Кухар», 

«Кондитер», 

«Офіціант» 

Гречковська С.Д., 
викладач 

«Формування життєвих 

і професійних 

компетентностей 

педагогічних працівників 

та учнів при підготовці 

кухарів, кондитерів, 

офіціантів в умовах 

сучасного 

інформаційного 

простору», 2018 

Проведення майстер-

класів, участь у 

педагогічних читаннях, 

обласних семінарах та 

регіональному науково-

практичному  семінарі, 

підготовка учнів до 

конкурсів. 

Створення навчальних 

посібників, методичних 

розробок уроків. 

Надрукування у засобах 

масової інформації. 

2. МК з 

теоретичної 

та практичної 
підготовки за 

напрямом 

«Сільське 

господарство 
та 

автомобільний 

транспорт» 

Гузик А.І., 

викладач 

«Формування життєвих 

та  професійних 

компетентностей членів 

методкомісії і учнів при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників за напрямом 

«Сільське господарство 

та автомобільний 

транспорт»»,2018 

Участь у педагогічних 

читаннях, обласних 

семінарах, підготовка учнів 

до конкурсів. 

Створення навчальних 

посібників, методичних 

розробок уроків. 

Надрукування у засобах 

масової інформації. 

 

3. Випускна 

циклова 

комісія із 

спеціальності 

«Харчові 

технології» 

Марусенко О.В., 

викладач  

«Формування життєвих 

і професійних 

компетентностей 

педагогічних працівників 

та учнів при підготовці 

молодших спеціалістів в 

умовах сучасного 

інформаційного 

простору», 2018 

Участь у  регіональному 

науково-практичному  

семінарі,,  педагогічних 

читаннях. 

Створення навчальних 

посібників, методичних 

рекомендації щодо 

підготовки до практичних 

робіт, щодо самостійної 

роботи учнів, методичних 

розробок занять. 

4. МК 

загальноосвіт

ніх предметів 

Кражан О.Д. «Формування 

інформаційної 

компетентності учнів 

як складової частини 

життєвих і професійних 

компетенцій при 

вивченні 

загальноосвітніх 

предметів та розвитку 

професійної 

компетентності 

викладачів», 2018  

Участь в обласних секціях, 

вебінарах, семінарах, 

педагогічних читаннях, 

конкурсах. Створено 

навчальний сайт 

«Інформатика та 

інформаційні технології». 

Створені електронні 

тести і презентації з 

предметів, відеокліпи, 

посібники в електронному 

вигляді. 
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1 2 3 4 5 

5. МК з виховної 

роботи 

Демиденко С.В., 

заступник 

директора з 

НВхР  

«Особистісне зростання 

педагогічної 

майстерності класних 

керівників та майстрів 

виробничого навчання – 

шлях успішної 

підготовки всебічно 

розвиненого 

кваліфікованого 

робітника», 2018 

Участь у вебінарах, 

конкурсі на кращу 

організацію правовиховної 

роботи, семінарах, 

впровадження ефективних 

інноваційних методів 

правового виховання учнів. 

Проведення тренінгу на 

тему «Психолого-

педагогічні аспекти 

виховання учнів». 

 

10. Співпраця з роботодавцями та соціальними партнерами 
 

№ 

з/п 

Установи та 

підприємства, з якими 

здійснюється 

співпраця 

З якого 

року 
Напрями співпраці Результати 

1 2 3 4 5 

І Заклади вищої освіти 

1. Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

ім. М.В. 

Остроградського 

1993 Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Проходження курсової 

перепідготовки 

педагогічними 

працівниками з 

отриманням відповідних 

свідоцтв.  

 

2. Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі  

1996 Подальше здобуття 

випускниками-молодшими 

спеціалістами повної 

вищої освіти; участь 

заступника декана з 

навчально-методичної 

роботи Карпенка В.Д. у 

державному екзамені за 

спеціальністю «Харчові 

технології» 

У 2018-2019 н.р. випуск 

молодших спеціалістів 

не здійснювався і 

планується у січні 2020 

року. Проте 2 випускниці 

2017-2018 н.р. 

продовжили навчання в 

ПУЕТ. 

ІІ Замовники кадрів 

1. Кафе «Наталка 

Полтавка» м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угоди №404 від 

17.04.2019; №314 від 

27.08.2018; №338, 339 

від 17.04.2019  

 

 

2. Хорольський 

будинок-інтернат 

для громадян 

похилого віку та 

інвалідів 

2001 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №408 від 

13.04.2019 
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1 2 3 4 5 

3. Кафе «У сестер»                  

с. Лобкова Балка 

Хорольського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Укладання угод на 

проведення уроків 

виробничого навчання на 

виробництві (за дуальною 

формою навчання). 

 

Участь у розробці та 

погодженні навчальних 

планів груп за дуальною 

формою навчання 

 

Директор кафе         Юшко 

А.В. на І етапі  конкурсу 

фахової майстерності 

серед учнів Центру з 

професії «Кухар» була 

головою журі. 

Угоди №397 

від12.04.2019; №363, 362 

від 22.03.2019; №390 від 

17.04.2019 

 

 

 

Угода №315 від 

31.10.2018 

 

 

 

 

4. СВК «Андріївський» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угоди №396, 392, від 

12.04.2019; №398 від 

16.04.2019; №365 від 

01.04.2019 

5. ТОВ «Европейский 

дом вкуса» 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №394 від 

12.04.2019; 

6. ДНЗ «Василинка»                         

с. Василівка 

Семенівського р-ну 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №394 від 

12.04.2019  

7. Кафе «Дежавю»                      

м. Хорол 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №391 від 

12.04.2019  
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8. Кафе «У Танюші»               

м. Хорол 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Приватний підприємець 

Міщенко О.В. на І етапі  

конкурсу фахової 

майстерності серед учнів 

Центру з професії 

«Офіціант» була головою 

журі. 

Угода №391 від 

12.04.2019  

9. ФОП «Світанок» 

Семенівського 

району 

2011 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №393 від 

12.04.2019  

10. Кафе «Роксолана» 

Семенівського 

району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №400 від 

22.04.2019  

11. Кафе «Муравейник» 

м. Хорол 

2002 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угоди №402 від 

18.04.2019; №357 від 

22.03.2019; №310 від 

27.08.2019  

12. Ресторан «Хорол»                

м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №403 від 

18.04.2019  

13. СТОВ «Ковалі» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №401 від 

17.04.2019  

14. Кафе «Хорол-1»                      

м. Хорол 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №406 від 

16.04.2019  
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15. ПП Хорольська 

механізована 

пекарня 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Начальник транспортного 

цеху Цилюрик В.М. на  І 

етапі  конкурсу фахової 

майстерності серед учнів 

Центру з професії «Слюсар 

з ремонту колісних 

транспортних засобів» був 

головою журі 

Угода №406 від 

15.04.2019  

16. ФГ «Агро-Світ» 

Семенівського 

району 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №399 від 

15.04.2019  

17. Кафе «Едем» м. 

Хорол 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угоди №405 від 

15.04.2019; №313 від 

27.08.2019  

18. СФГ «Надія» 

Оржицького району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №361 від 

22.03.2019  

19. СФГ «Барвінок» 

Глобинського району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №358 від 

22.03.2019  

20. Кафе «Старий 

млин» Глобинського 

району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №359 від 

22.03.2019  

21. СВК «Перемога» 

Хорольського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №308 від 

27.08.2018 ; №369 від 

01.04.2019 
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22. ДП «ОПРХ» 

Семенівська РСС 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №360 від 

22.03.2019  

23. Криворудська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Семенівського 

району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №312 від 

27.08.2018  

24. Кафе «Венеція»                   

м. Хорол 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №311 від 

27.08.2018  

25. Кафе «Світанок» 

СМТ «Оржиця» 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №307 від 

27.08.2018  

26. СВК 

«Трубайцівський» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №309 від 

27.08.2018  

27. СФГ «Явір» 

Великобагачанського 

району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №364 від 

01.04.2019  

28. СФГ «Астра» 

Глобинського району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №366 від 

01.04.2019  

29. ТОВ «Баришівська 

зернова компанія» 

Оржицького району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

 

Угода №367 від 

01.04.2019  
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30. ПП Потерайло В.М. 

Хорольського району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №368 від 

01.04.2019  

31. ТОВ «Лан Агро» 

Глобинського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №370 від 

01.04.2019  

32. СТОВ «Селецька» 

Оржицького району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №371 від 

01.04.2019  

33. ТОВ «Оріон Молоко» 

Хорольського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Головний інженер Одинець 

С.О. на  І етапах  конкурсів 

фахової майстерності 

серед учнів Центру з 

професій «Тракторист-

машиніст с-г виробництва» 

та «Слюсар з ремонту с-г 

машин та устаткування» 

був головою журі. 

 

Угода №373 від 

01.04.2019  

 

 

 

 

 

 

34. ТОВ «Агрофірма 

Мічуріна» 

Глобинського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №372 від 

01.04.2019  

35. ПП «Гард» 

Глобинського району 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №375 від 

01.04.2019  

36. ПСП «ПриватАгро» 

Оржицького району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №419 від 

07.05.2019  
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37. ТОВ «Відродження» 

Хорольського району 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №421 від 

07.05.2019  

38. ФОП Мальченко 

М.С. м. Хорол 

2002 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №422 від 

07.05.2019  

39. Агрофірма «Імені 

Ватутіна» 

Хорольського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №423 від 

07.05.2019  

40. ФОП Данилей-                    

ко Р.М. м. Лубни 

2012 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №424 від 

07.05.2019  

41. ПП Остапенко В.М. 2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №425 від 

07.05.2019  

42. ФОП Кобець В.В.    

м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №426 від 

07.05.2019  

43 ДП «Шанс - АТП» 

смт. Семенівка 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням. 

Угода №429 від 

07.05.2019  

ІІІ Соціальні партнери 

1. Управління 

агропромислового 

розвитку 

Хорольської РДА 

1984 Надання інформаційно-

консультаційних послуг 

Погоджено переліки 

пробних кваліфікаційних 

робіт, програми 

виробничої практики 
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11. Педагогічні технології, за якими працює ЗП(ПТ)О 
 

№ 

з/п 

Назва 

педагогічної 

технології 

ПІБ 

педагога(ів), 

які 

впроваджують 

технологію, 

посада 

Предмет   

(и) 
Професія Результати 

1 2 3 4 5 6 

1.  Технологія 

індивідуаліза-

ції навчання 

Христенко В.М., 

викладач  
Астроно-

мія 

Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Створено «Тестові 

завдання з астрономії», 

рекомендовано до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №12 від 

11.04.2011 

2.  Перспективно

-випереджу-

вальне 

навчання з 

використа-

нням опорних 

схем при 

коментова-

ному 

управлінні 

Христенко В.М., 

викладач  
Астроно-

мія 

Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Створено «Опорні 

конспекти з 

астрономії», 

рекомендовано до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №5 від 

04.01.2014  

3.  Технології 

проблемного 

навчання 

Христенко В.М., 

викладач 

Фізика Навчальні групи 

з професій за 

напрямом 

«Сільське 

господарство 

та 

автомобільний 

транспорт» 

Розроблені задачі з 

фізики з професійним 

спрямуванням та 

сільськогосподарським 

змістом, які 

рекомендовані до 

використання у               

ЗП (ПТ)О Полтавської 

області  навчально-

методичною радою 

НМЦ ПТО у 

Полтавській області, 

протокол №12 від 

11.04.2011 

4. Технологія 

дуального 

навчання 

Методична 

комісія з 

теоретичного 

та практичного 
навчання з 

професії 

«Кухар» 

Спец-

предмети 

та 

виробниче 

навчання 

Навчальні групи 

з професії 

«Кухар» за 

програмами 

навчання ТУ 

У 2018-2019 н.р. 

випущена група учнів у 

кількості 12 осіб 
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12. Новітні виробничі технології, що застосовуються  

 

 

 

 

13. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду на рівні закладу  
 

№ 

з/п 
Тема Анотація досвіду 

ПІБ педагога, 

досвід якого 

вивчається 

(впроваджу-

ється) 

Хто вивчає 

(впроваджує) 
Результат 

1 2 3 4 5 6 

ВИВЧЕННЯ 

1. «Професійне 

спрямування 

при 

викладанні 

загальноосві-

тніх 

предметів»   

Викладачем 

розроблені фізичні 

задачі 

професійного та 

сільськогосподар-

ського змісту, які 

використовуються 

на уроках 

 

 

Христенко 

В.М.,викладач 

фізики  

Васильченко 

Д.М., викладач 

хімії 
 

Розроблені 

задачі 

професійного 

змісту та 

сільськогоспо-

дарського 

змісту з хімії 

№ 

з/п 
Професія 

Назва, суть 

технології 

ПІБ педагогів, 

які 

впроваджують, 

посада 

Перелік сучасних 

матеріалів, 

обладнання, 

інструментів, 

техніки, що 

використовується 

Результати 

роботи 

1.  Кухар Використання 

основ 

молекулярної 

кухні 

Лисенко Т.М., 

майстер в/н 

 

Створення 

емульсій і паст. 

Блендер, міксер, 

шприц. 

Проведення 

майстер-класів, 

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток, 

виготовлення 

експонатів  

2.  Офіціант Застосування 

сучасного 

обладнання 

для 

обслуговува-

ння бенкетів, 

тематичних 

вечорів 

Радченко Г.П., 

майстер в/н 

Використання 

шоколадного 

фонтану 

Проведення 

майстер-класів, 

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

3.  Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспор-

тних засобів 

Застосування 

сучасного 

обладнання 

для 

обслуговуван-

ня автомобілів 

Покоти-                      

ло М.М.,мйстер 

в/н 

Використання 

стенда BOSH для 

регулювання фар 

на автомобілі 

Проведення 

майстер-класів,  

розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 
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1 2 3 4 5 6 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

1. «Інтегроване 

навчання як 

засіб 

досягнення 

цілісної 

системи 

знань учнів 

та запорука 

успішного 

опанування 

професії» 

Впровадження 

інтегрованого 

навчання або його 

елементів в 

освітній процес 

навчального 

закладу під час 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників 

Самченко Н.М., 

викладач 

Решетилів-

ського 

професійний 

аграрного 

ліцею 

Ярошенко 

Н.М., 

Радченко Г.П. 

Майстром в/н 

Ярошенко Н.М. у 

2018-2019 н.р. 

проведено 

відкритий 

інтегрований 

урок-проект в/н 

та обліку, 

калькуляції, 

звітності 

(викладач 

Христенко 

Ю.О.) на тему 

«Шкільне 

харчування: 

міфи та 

реальність»; 

майстром в/н 

Радченко Г.П. у 

2018-2019 н.р. 

проведено 

відкритий 

інтегрований 

урок-турнір в/н 

та англійської 

мови(викладач 

Кушнір Л.Г.) на 

тему «Кулінарна 

подорож від 

України до 

Англії» 

 

14. Робота шкіл на базі ЗП(ПТ)О (авторських, молодого педагога, педагогічної майстерності)  

№ 

з/п 

Назва школи Керівник 

школи, посада 

Початок роботи 

школи 

Кількість 

слухачів 

Результати роботи  

1 2 3 4 5 6 

1.  Школа педагога-

початківця 

Мельник Л.А., 

методист 

2018-2019 н.р. 2 Учасниками школи 

створені робочі 

навчальні плани, 

поурочно-

тематичні плани 

2.  Педмінімум для 

викладачів 

спецпредметів 

та майстрів в/н, 

які не мають 

педагогічної 

освіти 

 

Мельник Л.А., 

методист 

2018-2019 н.р. 12 Розроблені 

формулювання 

ключових 

компетентностей 

для поурочного 

планування 
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1 2 3 4 5 6 

3.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Формування в 

учнівської молоді 

відповідального 

ставлення до 

захисту 

української 

держави, 

побудови 

громадянського 

суспільства» 

Котенко А.О., 

викладач  

2017 5 Створено кімнату 

для зберігання 

зброї  та Центр 

першим серед 

ЗП(ПТ)О області 

отримав 

навчальну зброю  

4.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Створення 

методичних 

рекомендацій для 

молодших 

спеціалістів щодо 

підготовки до 

практичних 

занять з 

дисциплін» 

Мельник Л.А., 

викладач 

2017 5 Учасниками 

створені 

методичні  

рекомендацій для 

молодших 

спеціалістів щодо 

підготовки до 

практичних 

занять з дисциплін 

5.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Підвищення 

майстерності 

організації уроків 

професійно-

теоретичного 

навчання шляхом 

використання 

інноваційних 

технологій» 

Гречков-    

ська С.Д., 

викладач 

2018 3 Учасниками 

створено 

навчальні 

посібники  

6.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Створення міні-

конспектів та 

застосування їх 

на уроках в/н» 

 

Ярошенко Н.М. 2017 6 Учасниками 

створені міні-

конспекти для 

застосування на 

уроках в/н 
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15. Участь учнів у заходах змагальницького характеру  
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника(ів) 

ПІБ 

викладача, 

майстра в/н, 

які 

підготували 

учня 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1. І етапи олімпіад із 

загальноосвітніх 

предметів: українська 

мова і література; 

зарубіжна література; 

англійська мова; історія; 

біологія; географія; 

математика; фізика; 

хімія; інформатика  

жовтень 2018 139 учнів Викладачі-

предметники 

Переможці 

взяли участь 

у ІІ 

(районному) 

етапі 

2. Олімпіада з предмета 

«Технологія 

приготування їжі з 

основами 

товарознавства» 

12.02.2019 36 учнів Викладачі 

Гречковська 

С.Д., 

Марусенко 

О.В. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

3. Олімпіада з предмета 

«Організація 

обслуговування в 

ресторанах» 

19.03.2019 10 учнів Викладач  

Гречковська 

С.Д. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

4. Олімпіада з предмета 

«Спецтехнологія» 

24.04.2019 4 учні Викладач 

Покотило 

В.М. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

5. Олімпіада із 

спецдисциплін 

спеціальності «Харчові 

технології» 

16.04.2019 15 учнів Викладач 

Марусенко 

О.В. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

6. Олімпіада з предмета 

«Охорона праці» 

20.12.2018 12 учнів Викладач 

Гречка В.О. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

7. І етапи конкурсів із 

української мови та 

літератури 

Листопад 

2018 

11 учнів Лопата А.Ю Переможці 

взяли участь 

у ІІІ 

(обласному) 

етапі 

8. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Кухар» 

13.02.2019 12 учнів Майстри в/н з 

професії 

«Кухар» 

Переможець 

взяв участь у 

ІІ 

(обласному) 

етапі 

9. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Офіціант» 

20.03.2019 5 учнів Лисенко Т.М., 

майстер в/н 

Переможець 

взяв участь у 

ІІ 

(обласному) 

етапі 
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1 2 3 4 5 6 

10. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Тракторист-машиніст  

с-г виробництва» 

27.03.2019 6 учнів Майстри в/н з 

професії 

«Тракторист-

машиніст  с-г 

виробництва» 

Переможець 

взяв участь у 

ІІ 

(обласному) 

етапі 

11. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів» 

25.04.2019 4 учні Майстри в/н з 

професії 

«Слюсар з 

ремонту 

колісних 

транспортних 

засобів» 

 

12. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Слюсар з ремонту с-г 

машин та устаткування» 

11.04.2019 6 учнів Майстри в/н з 

професії 

«Слюсар з 

ремонту с-г 

машин та 

устаткування» 

 

 

13. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Водій 

автотранспортних 

засобів категорії «С» 

17.05.2019 5 учнів Кучеренко 

О.В., майстер 

в\н 

 

 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1. Обласний етап 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка 

23.12.2019 Руденко В. Лопата А.Ю. 8 місце 

2. ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності з професії 

«Кухар» 

29.03.2019 Ісак К. Ярошенко 

Н.М., майстер 

в\н 

13 місце 

3. ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності з професії 

«Офіціант» 

07.05.2019 Таран Ю. Лисенко Т.М., 

майстер в\н 

4 місце 

4. ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності з професії 

«Тракторист-машиніст с-

г виробництва» 

01.04.2019 Бабак В. Оніпко О.В., 

майстер в\н 

6 місце 

5. Обласний конкурс 

творчих робіт для 

школярів та юнацтва 

«Громада моєї мрії» 

автори проекту «Арт-

платформа «Хочемо, 

можемо, робимо» 

 

Листопад 

2019 

5 учнів Васильченко 

Д.М. 

Нагороджені 

грамотами 
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1 2 3 4 5 6 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1. Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2018-

2019» із зарубіжної л-ри, 

10 клас 

22.01.2019 Гречіхіна Я.,  

Бутурлім О. 

Кушнір Л.Г., 

викладач 

1-ші місця 

2. Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Зима 2018-

2019» із англійської 

мови, 10 клас 

12.02.2019 Гречіхіна Я.,  

Бутурлім О. 

 

Нечай Ю. 

 

Гроза Т., 

Лантух І. 

Кушнір Л.Г., 

викладач 

1-ші місця 

 

 

2 місце 

 

 

3-ті місця 

3. ІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» із зарубіжної л-ри 

07.11.2018 2 учні Кушнір Л.Г., 

викладач 

Дипломи 

переможців 

4. ІІ Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» із англійської 

мови 

 

07.11.2018 7 учнів Кушнір Л.Г., 

викладач 

Дипломи 

переможців 

5. Всеукраїнський конкурс 

з англійської мови 

«Гринвіч-2018» 

Грудень 2018 10 учнів Кушнір Л.Г., 

викладач 

6 золотих та 4 

срібних 

сертифікати 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1. Міжнародний 

природничому 

інтерактивному конкурсі 

«Колосок осінній-2018»  

29.11.2018 8   учнів Васильченко 

Д.М., 

викладач 

4 учні – 

золоті 

сертифікати, 

4 – срібні 

сертифікати 

2. Міжнародний конкурс 

інформатики та 

комп’ютерної вправності 

«Бобер»  

12.11.2018 24 учні Кражан О.Д., 

викладач 

отримали 

сертифікати 

учасників 

3. Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» взяли участь  

22.02.2019 12 учнів Кражан О.Д., 

Христенко 

В.М., 

викладачі 

1 має добрий 

результат та 

11 отримали 

сертифікати 

учасників 

 

16. Участь педагогів у заходах змагальницького характеру 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ 

учасника(ів) 

Форма участі 

(очна/заочна) 
Результат 

1 2 3 4 5 6 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1. І етап огляду-конкурсу 

електронних засобів 

навчання професійної 

спрямованості 

«Мультимедійний 

простір профільної 

освіти» 

16.11.2018 16 

педпрацівників 

очна Робота 

переможця 

надіслана на 

обласний 

етап конкурсу 
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1 2 3 4 5 6 

2. Огляд-конкурс 

електронних засобів 

навчально-виховного 

призначення 

25.04.2019 21 очна  

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1. ІІ етап огляду-конкурсу 

електронних засобів 

навчання професійної 

спрямованості 

«Мультимедійний 

простір профільної 

освіти» 

10.12.2018 Крохаль С.Г., 

Федина Т.Г., 

майстри в\н 

заочна Навчальний 

фільм 

«Галушки з 

грибною 

підливою» 

зайняв 8 

місце 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1. Конкурс навчальних 

розробок «Вчительська 

десятка» від освітнього 

проекту «На урок» 

01.03.2019 Кушнір Л.Г., 

Христенко 

Ю.О., 

викладачі 

заочна отримали 

дипломи 

учасників 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

      

 

17. Участь учнів ЗП(ПТ)О у роботі Полтавської обласної Малої академії наук учнівської 

молоді 
 

№ 

з/п 
ПІБ учня 

Професія, 

курс 
Тема роботи 

ПІБ 

наукового 

керівника 

Результат 

1. Звірко А. «Кухар. 

Офіціант», 3 

Літературний 

конкурс МАН 

«Відлуння 

заповітів 

земляків», 

присвячений 100-

річчю Олеся 

Гончара 

Лопата А.Ю. 3 місце 

2. Кондратенко А. «Кухар. 

Кондитер», 

2 

Конкурс МАН з 

астрономії 

«Перлини зоряного 

неба» 

Христенко В.М. 2 місце 

 

 

18. Виступи педагогів на обласних, всеукраїнських методичних заходах (семінари, вебінари, 

конференції тощо) 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

ПІБ учасника, 

посада 
Тема виступу 

1 2 3 4 5 

1. Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція 

22.01.2019 Семенюта О.І., 

старший майстер 

Дуальна форма навчання – 

запорука успішної 

підготовки кваліфікованих 

робітників 
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1 2 3 4 5 

2. Засідання обласної секції 

викладачів іноземної 

мови і зарубіжної 

літератури 

04.04.2019 Кушнір Л.Г., 

викладач 

Досвід використання 

інноваційних форм і 

методів роботи з учнями з 

метою посилення 

мотивації до вивчення 

іноземної мови під час 

уроків та виховних заходів 

3. Засідання  навчально-

методичної ради НМЦ 

ПТО у Полтавській 

області 

12.06.2019 Мельник Л.А., 

методист 

Результати впровадження 

елементів дуальної форми 

навчання в освітній процес 

Міжрегіонального центру 

професійної 

перепідготовки звільнених 

у запас 

військовослужбовців 

4. Всеукраїнська інтернет-

конференція  

05.12.2018 Троян І.П., 

викладач 

Історична правда як 

чинник формування 

громадянської 

самосвідомості 

педагогічних працівників 

(до річниці Великого 

терору 1937-1938 рр.) 

5. Регіональний науково-

практичний семінар  

26.04.2019 6 учасників: 

Марусенко О.В., 

Троян І.П., 

Христенко В.М., 

Христенко Ю.О., 

Лисенко Т.М.,                            

Ярошенко Н.М. 

Науково-методична 

діяльність педагога 

професійної школи 

 

19. Експериментально-дослідницька робота 
 

№ 

з/п 

Вид Тема дослідження 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор), ПІБ, 

посада 

Термін 

виконання 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

      

      

 

20. Інформаційно-видавнича діяльність. Інформація про створення педагогами ЗП(ПТ)О 

програмних засобів навчання, посібників, підручників, методичних розробок, написання 

наукових статей та їх публікацію тощо 
 

№ 

з/п 

Вид 

публікації 

ПІБ розробника, 

посада 

Назва творчого напрацювання Результат  

1 2 3 4 5 

1. Навчаль-

ний 

посібник 

Марусенко О.В., 

викладач 

 «Правила подавання солодких страв» протокол 

засідання 

циклової 

комісії, №8 від 

06.03.19 

2. Навчаль-

ний 

Троян І.П., 

викладач 

Навчальний посібник для самостійної 

роботи учнів з дисципліни «Основи 

протокол 

засідання 
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посібник філософських знань» циклової 

комісії, №8 від 

06.03.19 

3. Навчаль-

ний 

посібник 

Гречковська 

С.Д. 

Навчальний посібник з предмета 

«Устаткування підприємств 

харчування» 

протокол 

засідання 

методичної  

комісії, №7 від 

12.02.19 

4. Стаття Падусенко І.М., 

викладач, 

Лисенко Т.М., 

майстер в\н 

«Обдарованість – це дар чи 

натхненна праця над собою?» 

«Освітній 

простір», №3 

2018р., 

https://drive.goog

le.com/file/d/1Q

Lfjysb5jiVEIWx

KwHfJQSE0TTS

MQFtR/view 

5. Стаття Кулик В.М., 

майстер в\н 

«Здатність закладено заздалегідь, але 

вона повинна стати умінням» 

«Освітній 

простір», №3 

2018р., 

https://drive.goog

le.com/file/d/1Q

Lfjysb5jiVEIWx

KwHfJQSE0TTS

MQFtR/view 

6. Стаття Котенко А.О., 

керівник 

фізвиховання 

 «Формування національно свідомої 

особистості, здатної до захисту 

Вітчизни, засобами військово-

патріотичного виховання» 

«Освітній 

простір», №4 

2018р., 

https://drive.goog

le.com/file/d/1g3

VTeHh7lB0F-

FonxMozs9VqW

VbdRcmR/view 

7. Стаття Крохмаль С.Г., 

майстер в\н 

 «Дуальна форма навчання – запорука 

успішної підготовки кваліфікованих 

робітників» 

«Освітній 

простір», №2 

2019р. 

 

 

21. Міжнародна співпраця, участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, програмах 
 

№ 

з/п 
Вид співпраці Результативність 

   

   

 

22. Діяльність навчально-практичних центрів, створених на базі ЗП(ПТ)О 
 

№ 

з/п 
Назва центру 

Професія 

(професії) 

Рік 

створення 

Результати діяльності за 

2018/2019 н.р. 

     

     

https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1QLfjysb5jiVEIWxKwHfJQSE0TTSMQFtR/view
https://drive.google.com/file/d/1g3VTeHh7lB0F-FonxMozs9VqWVbdRcmR/view
https://drive.google.com/file/d/1g3VTeHh7lB0F-FonxMozs9VqWVbdRcmR/view
https://drive.google.com/file/d/1g3VTeHh7lB0F-FonxMozs9VqWVbdRcmR/view
https://drive.google.com/file/d/1g3VTeHh7lB0F-FonxMozs9VqWVbdRcmR/view
https://drive.google.com/file/d/1g3VTeHh7lB0F-FonxMozs9VqWVbdRcmR/view
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