
1 
 

Методичний паспорт Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у 

запас військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2020/2021 навчальний рік 

1. Назва ЗП(ПТ)О - Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол Полтавської області 

2. Рік створення - 1950 

3. Професії, за якими здійснюється підготовка 

 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

№ 

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.  7231 

 

8322 

 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

1, 2, 3 10 місяців ТУ 

3.  5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 

4.  5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

3, 4, 5 

2, 3 

3 роки 5 

місяців 

СПТУ 

5.  5122 

5123 

Кухар 

Офіціант 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 

6.  5122 Кухар 3, 4, 5 1 рік 10 

місяців 

ТУ 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

1. 8331 

 

 

7233 

 

 

8322 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

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  

виробництва 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С» 

А1, А2 

 

10 місяців ТУ 

3. 5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

3, 4, 5 

2, 3, 4 

3 роки 10 

місяців 

СПТУ 
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4. ПІБ  в.о. директора - Заєць Віталій Іванович 

 
 
 
Освіта, спеціальність за дипломом   вища, інженер-викладач технічних 

сільськогосподарських дисциплін, магістр (Управління навчальними 

закладами) 

Стаж роботи на посаді директора – 16 років 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації - 2018 

 

 

 

5. ПІБ методиста  

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

                                                  

                                                Мельник Лідія Анатоліївна 

 

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

літератури 

Стаж роботи на посаді методиста – 21 рік 

Атестація (рік та результати) – 2021, відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації – 2017 

 

 

 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 
 

Андрущенко Олена Олександрівна 

 

Освіта, спеціальність за дипломом  - вища, учитель трудового навчання 

та креслення, магістр (Управління навчальним закладом) 

Стаж роботи на посаді методиста – 10 років 

Атестація (рік та результати) – 2017, присвоєно кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії» 

Рік проходження курсів підвищення кваліфікації – 2021 

 

 

6. Наявність та робота веб-сайту закладу освіти 

 

Адреса вебсайту http://hmc.khorol.com.ua 

Рік створення 2014 

На якій платформі CMS розроблено сайт 

ЗП(ПТ)О (Wordpress, Joomla,Ucoz тощо) 

Wordpress 

Відповідальні за наповнення та 

функціонування сайту 

Лаборант Вареник Галина Петрівна 

Оновлення структури вебсайту за 2020/2021 

н.р. 

Оновлено 

Зворотній зв'язок (форуми, особисті сайти, 

блоги педагогів з прив’язкою до сайту 

закладу) 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic 
https://www.facebook.com/Міжрегіональний-
центр-м-Хорол-Полтавської-області-
2307725206112493 

 

 

 

https://sites.google.com/view/hmcinformatic
https://www.facebook.com/
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7. Методичний кабінет. 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

Забезпеченість: 

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

мультимедійний проєктор,  підключення до мережі Інтернет   

-  Електронна база даних за напрямами методичної роботи (перерахувати створені у 

2020/2021 н.р. бази даних відповідно до напрямів методичної роботи): 

Доповнені дані за такими напрямами: діагностика, підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, робота методичних комісій, форми колективної роботи (педради, методичні 

ради, педчитання, семінари), атестація педагогічних працівників,передовий педагогічний 

досвід, робота з обдарованими здобувачами освіти, дуальна форма навчання, звіти педагогів, 

база навчально-методичних посібників та навчальних підручників, листи, накази, якісний склад 

педагогічних працівників, ЗНО, олімпіади та конкурси, планування, виховна робота, 

дистанційне та змішане навчання. 

 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

Забезпеченість: 

- Оргтехніка: персональний комп’ютер, принтер, мультимедійний проєктор,  підключення 

до мережі Інтернет.   

 

 

8. Кількісно-якісний склад педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації, стажування 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 
 

Категорія 

педпрацівників 
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Викладачі ПТП 5 3 2 2021-0 0 - - 

Викладачі ЗОП 7 4 4 2021-4 2 - - 

Майстри в/н 10 8 8 2021-2 2 2021-2 0 
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ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

Категорія 

педпрацівників 
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Викладачі ПТП 6 2 1 2021-1 0 - - 

Викладачі ЗОП 6 2 3 2021-2 1 - - 

Майстри в/н 6 5 5 2021-0 0 2021-0 0 

 

Зведена діагностична карта педагогічних працівників 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 
 

№ 

з/п 

ПІБ викладача, 

майстра в/н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

1. Гречковська С.Д. 

 
              

2. Марусенко О.В. 

 
              

3. Покотило В.М. 

 
              

4. Семенюта О.І. 

 
              

5. Христенко Ю.О. 

 
              

Викладачі загальноосвітньої підготовки 

1. Котенко А.О. 

 
              

2. Кражан О.Д. 

 
              

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. 
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5. Лисенко Т.М. 

 
              

6. Оніпко О.В. 

 
              

7. Приходько В.І. 

 
              

9. Радченко Г.П. 

 
              

10. Федина Т.Г. 

 
              

11. Ярошенко Н.М. 

 
              

 

 

Володію питанням –  

 

Потребую методичної допомоги –  

 

Можу поділитися досвідом –  

  

 

 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

Зведена діагностична карта педагогічних працівників 

 
№ 

з/п 

ПІБ педагогічного працівника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

1. Андрущенко О.О.               

2. Грицай Т.А.               

3. Зайцева О.М.               

4. Калинчій А.А.               

5. Левченко В.І.               

6. Портянник Ю.В.               

Викладачі загальноосвітньої підготовки 

1. Акімова Н.В.               

2. Білик Н.А.               

3. Галізіна С.М.               

4. Стригун В.М.               

5. Радченко М.В.               

6. Фролов Є.В.               
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Майстри виробничого навчання 

1. Бурий С.О.               

2. Дудник Ю.М.               

3. Корніяченко О.М.               

4. Онішко О.М.               

5. Прохоров О.І.               

6. Семченко З.А.               

 

Володію питанням – 

 

Потребую методичної допомоги–  

 

Можу поділитися досвідом –  

 

9. Робота методичних комісій (за 2020/2021 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»  

 

Марусенко О.В., 
викладач 

«Формування життєвих 

і професійних 

компетентностей 

педагогічних працівників 

та учнів при підготовці 

кухарів, кондитерів, 

офіціантів в умовах 

сучасного 

інформаційного 

простору», 2018 

Підвищення цифрових 

компетентностей 

педпрацівників через 

участь в онлайн майстер-

класах. Організація 

проведення конкурсів 

професійної майстерності 

серед здобувачів освіти з 

професій «Кухар» та 

«Кондитер» в умовах 

змішаного навчання. 

Участь педпрацівників в 

огляді-конкурсі 

електронних засобів 

освітнього призначення  

2. МК з 

теоретичної 

та практичної 

підготовки за 

напрямом 

«Сільське 

господарство 

та 

автомобільний 

транспорт» 

Семенюта О.І., 

викладач 

«Формування життєвих 

та  професійних 

компетентностей членів 

методкомісії і учнів при 

підготовці 

кваліфікованих 

робітників за напрямом 

«Сільське господарство 

та автомобільний 

транспорт»»,2018 

 

 

Участь педпрацівників у 

педагогічних читаннях на 

тему «Педагогічні 

стратегії розвитку 

професійних та ключових 

компетентностей в умовах 

сучасного інформаційного 

простору» та семінарі 

«Підвищення професійної 

компетентності педагога в 

умовах сучасного 

інформаційного простору» 
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1 2 3 4 5 

3. МК 

загальноосві-

тніх 

предметів 

Кражан О.Д., 

викладач 

«Формування 

інформаційної 

компетентності учнів 

як складової частини 

життєвих і професійних 

компетенцій при 

вивченні 

загальноосвітніх 

предметів та розвитку 

професійної 

компетентності 

викладачів», 2018 

 
  

Підвищення цифрових 

компетентностей 

викладачів через участь у 

майстер-класах та через 

запровадження елементів 

дистанційного навчання під 

час змішаного навчання. 

Організація здобувачів 

освіти до участі в онлайн-

олімпіадах, конкурсах, 

турнірах. Участь в огляді-

конкурсі електронних 

засобів освітнього 

призначення. Участь 

викладачів в обласних 

робочих групах, 

всеукраїнських вебінарах 

4. 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 в обласному 

конкурсі на кращу 

матеріальну базу військово-

патріотичного та 

фізичного виховання. 

Участь в обласному  

конкурсі на кращу 

організацію правовиховної 

роботи. Участь здобувачів 

освіти в спортивних 

онлайн-змаганнях 

 

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. Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної освіти  

2015 Організація та проведення 

Інститутом підвищення 

кваліфікації педпрацівників 

Центру. Участь 

педагогічних працівників 

Центру в семінарах, 

тренінгах 

У  2020 р.  між 

Міжрегіональним 

центром і БІНПО 

укладено угоду про 

наукову співпрацю 
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1 2 3 4 5 

ІІ Замовники кадрів 

Міжрегіональний центр (м. Хорол) 

1. Кафе «У сестер»                  

с. Лобкова Балка 

Лубенського району 

1999 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. 

Проходження 

виробничої практики 

 

 

 

 

2. ФОП Шайко О.В.                

с. Лобкова Балка 

Лубенського району 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

3. СВК «Андріївський» 

Лубенського району 

1998 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

4. Кафе «Муравейник» 

м. Хорол  

2002 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

5. Кафе «У тещі»                   

с. Лобкова Балка 

Лубенського району                     

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

6. Кафе «Едем»                     

с. Лобкова Балка 

Лубенського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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7. Кафе «У Танюші»               

м. Хорол  

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

8. Кафе «Маєток»  

с. Лобкова Балка 

Лубенського району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

9. СФГ «Світанок» 

(їдальня) с. Заріг 

Лубенського району 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

10. Великоселицька 

ЗОШ (їдальня)  

с. Великоселиця 

Лубенського району 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

11. ДП «ДТ ім. 9 січня» 

с. Ялосовецьке 

Лубенського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

12. ФОП Дворніченко 

кафе «Світанок» 

смт. Оржиця 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

13. СВК 

«Трубайцівський» 

с. Трубайці 

Лубенського району 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

14. ФОП Шеремет 

В.М., кафетерій 

«Каштан» с. 

Шишаки 

Лубенського району 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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15. Криворудська ЗОШ 

(їдальня) с. Крива 

Руда 

Кременчуцького 

району 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

16. СФГ «Гарт»,                            

с. Жуки 

Кременчуцького 

району 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

17. Сільськогосподарськ

е товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Селецька», с. 

Великоселецьке 

Лубенського району 

2011 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

18. ТОВ «Оріон-

Молоко» с. 

Штомпелівка 

Лубенського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

19. ТОВ Баришівська 

зернова компанія 

смт. Баришівка 

Лубенського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

20. Фермерське 

господарство «МІТ» 

м. Хорол 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

21. Селянське 

фермерське 

господарство                       

с. Єньки Лубенського 
району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

22. СФГ «Світанок»               

с. Заріг Лубенського 

району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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23. ФОП М’ясоїд В.А. 

м. Лубни 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

24. ТОВ «Райз-Схід» 

смт. Лохвиця 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

25. ФОП «Сяйво» 

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

26. ТОВ «Агро-Альянс 

АК» Кременчуцький 

район 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

27. Автомайстерня 

П.П. Яценко 

м. Миргород 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

28. ФОП Мальченко 

М.С. м. Хорол 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

29. СВК Хильківський 

с. Хильківка 

Лубенського району 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

30. ФОП Москалець 

М.М. м. Хорол 

2003 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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31. ФГ «Діаночка-

доярочка» 

Лубенський район 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

32. ТОВ «Хорол-Агро» 

м. Хорол 

Лубенського району 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

33. ФГ «Родина-2015» 

Лубенського району 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

34. ТОВ «Колос-

Богодарівка» 

Лубенський район 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

35. ТОВ «Баришівська 

Зернова Компанія» 

смт. Баришівка 

Київської області 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

36. ФОП Бала  М.Г 

Лубенський район 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

37. ФОП Михайленко 

А.М. Лубенський 
район 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 
освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 
 

38. ФГ «Пролісок-2012» 

Кременчуцький 

район 

2017 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 
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39. СВГ «Первоцвіт» 

Лубенський район 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

40. ФГ «Стимул плюс» 

Лубенський район 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

41. ФГ «Дружба»                        

с. Покровська 

Багачка Лубенського 

району 

2006 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

42. СВК «Перемога»      

с. Клепачі 

Лубенського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

43. ФГ «Журавель» 

Лубенський район 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

44. ФОП Стасовський 

С.І. с. Мелюшки 

Лубенського району 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

45. ФГ «Злагода»                     

с. Ковтуни 

Лубенського району 

1999 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

ТВСВ Міжрегіонального центру (с. Войниха) 

1. Кафе «Любава»                 

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 
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2. Кафе «Руставеллі»   

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

3. ФОП Литовка В.А. 

с. Войниха 

Лубенського району 

2000 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

4. Кафе «Оленка» м. 

Лубни 

2018 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

5. ФОП Омельяненко 

кафе «Бонжур»               

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

6. ТОВ «Спецлічмаш»    

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

7. Селянське 

фермерське 

господарство  

«Світанок» 

Лубенський район 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

8. ТОВ 

Стрекаловський 

М.В. (їдальня 

«Хімфарм завод»)     
м. Лубни 

2016 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштування 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

9. ОЗ Вовчинська ЗОШ 

с. Вовчик 

Лубенського району 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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10. ФОП Коломієць С.І., 

кондитерський цех 

м. Лубни 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

11. Кафе «Наталі»               

м. Лубни 

2009 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

12. Ресторан «Мафія» 

м. Лубни 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

13. Їдальня УТОГ, ФОП 

Стрекаловський 

М.В. м. Лубни 

2019 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

14. ЛДСРу «Надія» м. 

Лубни 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

15. Їдальня ФОП 

Литовка В.А.                               

с. Войниха 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

16. ЗАТ «Посулля»           

с. Засулля 

Лубенського району 

2012 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

17. ФОП Кальчевський 

А.В. Лубенський 

район 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 
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1 2 3 4 5 

18. АТ ДПЗКУ 

«Лубенський НОЗ»    

м. Лубни 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

19. ПП 

«Автотехносервіс»  

м. Лубни 

2017 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

20. ФОП Сірик В.М.                

м. Лубни 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

21. ФГ «Куми-2»                      

Лубенський район 

2010 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

22. СВГ «Велес» 

Лубенський район 

2017 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

Проходження 

виробничої практики 

 

23. ФГ 

«Новооріховське»     

с. Нова Оріхівка 

Лубенського району 

2015 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

24. ТОВ «Шершнівське»  

с. Шершнівка 

Лубенського району 

2001 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 
подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

25. ТОВ «Посулля-Агро»  

с. Засулля 

Лубенського району 

2001 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 



17 
 

1 2 3 4 5 

26. СВГ «Вікторія» 

Лубенський район 

2005 Укладання угод про надання 

робочих місць здобувачам 

освіти для проходження 

виробничої практики з 

подальшим 

працевлаштуванням 

 

Проходження 

виробничої практики 

 

ІІІ Соціальні партнери 

1. ТОВ «Мусіївське»      

с. Мусіївка 

Лубенського району 

2009 Надання допомоги на 

розвиток матеріальної 

бази. Надання 

інформаційно-

консультаційних послуг 

Надання матеріальної 

допомоги. Погоджено 

переліки пробних 

кваліфікаційних робіт, 

програми виробничої 

практики 

2. ТОВ «У сестер» 

с. Лобкова Балка 

Лубенського району 

1999 Надання допомоги на 

розвиток матеріальної 

бази. Надання 

інформаційно-

консультаційних послуг. 

Надання робочих місць 

здобувачам освіти, які 

навчаються за дуальною 

формою 

Надання матеріальної 

допомоги. Погоджено 

переліки пробних 

кваліфікаційних робіт, 

програми виробничої 

практики. Підписані 

угоди на надання 

робочих місць для 

здобувачів освіти, які 

навчаються за дуальною 

формою 

 

 

11. Освітні  технології, що використовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2020/2021 н.р. 
 

№ 

з/п 

Назва 

освітньої 

технології 

ПІБ 

педагога(ів), 

які 

впроваджують 

технологію, 

посада 

Предме-  

т(и) 
Професія Результати 

1 2 3 4 5 6 

1.  Технологія 

розвитку 

критичного 

мислення 

Білик Н.А., 

викладач  
Біологія Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Викладачем розроблені 

уроки з розвитку 

критичного мислення 

та завдання для 

здобувачів освіти 

 

 

2.  Проєктні 

технології 

Крохмаль С.Г., 

майстер в/н 

Виробни-

че нав-

чання  

«Кухар» Участь в обласному 

проєкті «Багата кутя 

– на радість життя» 

 

3.  СТЕМ-

технології 

Христенко В.М., 

викладач 

Фізика Навчальні групи 

з усіх професій 

за програмами 

навчання СПТУ 

Розроблені СТЕМ-

проєкти  з фізики 
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1 2 3 4 5 6 

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 2020-2021 н.р. 

випущена група учнів у 

кількості 14 осіб 

5. Технології 

змішаного 

навчання 

Педагогічні 

працівники 

Центру 

З усіх 

предме-

тів ПТП 

та ППП 

В усіх 

навчальних 

групах 

У 2020-2021 н.р. 

здійснювалася освітня 

підготовка в Центрі 

 

12. Новітні виробничі технології, що застосовувалися педагогами ЗП(ПТ)О у 2020/2021 н.р. 

№ 

з/п 
Професія 

Назва, суть 

технології 

ПІБ педагогів, 

які 

впроваджують, 

посада 

Перелік сучасних 

матеріалів, 

обладнання, 

інструментів, техніки, 

що використовується 

Результати 

роботи 

1 2 3 4 5 6 

1.  Кухар Застосування 

новітніх 

кулінарних 

технологій су-

від 

 

Лисенко Т.М., 

Семченко З.А., 

майстри в/н 

Жарова шафа, 

термометр, 

вакуумні пакети 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

2.  Кондитер Застосування 

новітніх 

виробничих 

технологій 

при 

приготуванні 

кремів для 

оздоблення 

тістечок і 

тортів 

 

Радченко Г.П., 

Корніяченко 

О.М., майстри 

в/н 

Курд – сучасний 

десертний крем 

Проведення 

майстер-класів 

3.  Офіціант Сучасні 

концепції 

ресторанного 

обслуговуван-

ня (теорія) 

 

Марусенко О.В., 

Зайцева О.М., 

викладачі 

- Розробка 

навчальних 

посібників 

4.  Слюсар з 

ремонту 
колісних 

транспор-

тних засобів 

Застосування 

сучасного 
обладнання 

діагностуван-

ня двигунів та 

електрооблад

нання 

автомобіля 

 

Покотило В.М., 

викладач, 
Микитенко 

В.В., майстер 

в/н 

Стенд 

діагностики 
карбюраторних 

двигунів 

Розробка 

інструкційно-
технологічних 

карток 
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13. Організація освітнього процесу з елементами дистанційних технологій 

 

№ 

з/

п 

Створення і 

використання 

навчального 

контенту для 

учнів (відеоуроки, 

ігри, тренажери, 

ментальні карти 

тощо) 

Використання 

ресурсів для 

організації 

ефективної 

взаємодії та 

співпраці (для 

колег, учнів, 

батьків) 

Web-ресурси 

для 

системати-

зації і 

оцінювання 

знань учнів 

(тести, 

анкети, 

опитування) 

Персональні сайти/блоги 

педагогічних працівників (адреси) 

1 2 3 4 5 

1. Створено 

відеоуроки: 

Classroom, 

Viber, Skype, 

Zoom, Meet, 

Фейсбук, 

Інстаграм  

На урок, 

Leakhing 

Apps, Google-

форми 

https://sites.google.com/view/hmcinf
ormatic - сайт викладача Кражан 

О.Д. 

 1.1. Майстром в/н 

Фединою Т.Г. з 

теми:  

«Приготування 

дріжджового тіста 

опарним способом 

та виробів з нього: 

пиріжки, булочки, 

ватрушки, 

розтягаї»;  

1.2. Майстром в/н 

Радченко Г.П. з 
тем: 

«Приготування 

соусу майонез», 

«Приготування 

маринаду 

овочевого з 

томатом», 

«Виготовлення 

елементів з 

прісного тіста для 

   

1 2 3 4 5 6 

5.  Тракторист

-машиніст       

с-г в-ва 

Застосування 

широкозахва-

тних 

комбінованих 

агрегатів 

обробітку 

ґрунту 

Приходько В.І., 

Оніпко О.В., 

майстри в/н 

Комбіновані 

агрегати 

«європак» набір 

інструментів 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

6.  Слюсар з 

ремонту с-г 

машин та 

устаткуван-

ня 

Сучасні 

методи 

виконання 

заклепкових 

з’єднань   

Онішко О.М., 

Прохоров О.І., 

майстри в/н 

Набір 

електроінстру-

ментів 

Розробка 

інструкційно-

технологічних 

карток 

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

короваїв та 

обрядового 

хліба»; 

1.3. Майстром в/н 

Ярошенко Н.М. з  

тем: 

«Приготування 

соусу гірчиця», 

«Приготування 

заправки для 

салатів»; 

1.4. Майстром в/н 

Крохмаль С.Г. з 

тем: 

«Приготування 

страв з прісного 

тіста: локшина по-

домашньому, 

пельмені, 

галушки» 

   

 

 

14. Вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду на рівні закладу  

 
 

№ 

з/п 
Тема Анотація досвіду 

ПІБ педагога, 

досвід якого 

вивчається 

(впроваджується) 

Хто вивчає 

(впроваджує) 
Результат 

1 2 3 4 5 6 

ВИВЧЕННЯ 

1. Застосування 

елементів 

змішаного 

навчання під 

час уроків в/н 

з професії 

«Кухар»   

У досвіді 

продемонстровано 

інструменти для 

змішаного 

навчання на уроках 

в\н, зокрема 

сервісів 

YouTube,Google, 

використання 

відеоматеріалів під 

час дистанційного 

навчання, програми 
Zoom, Google meet 

як інструменти 

проведення уроків 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

Федина Т.Г., 

майстер в/н  

Майстри в/н 

метод комісії з 

професії 

«Кухар» 
 

Майстри в/н з 

професії 

«Кухар» 

використовували 

даний досвід 

роботи під час 

змішаного 

навчання 
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1 2 3 4 5 6 

2. Впроваджен-

ня елементів 

СТЕМ-освіти 

при 

викладанні 

загально ос-

вітніх 

предметів 

Розробка 

викладачем 

практико-

орієнтованих 

завдань з 

математики, 

пов’язаних з 

майбутніми 

професіями. 

Використання 

дослідно-проєктної 

діяльності з 

фізики. Розробка 

інтегрованих 

уроків. 

Використання 

елементів СТЕМ-

освіти в 

позаурочній роботі 

Христенко 

В.М., викладач 

Викладачі 

загальноосвітн

іх предметів 

Викладачами 

розробляються 

інтегровані 

уроки з 

можливим 

використанням 

обладнання 

СТЕМ кабінета 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

1. Розвиток 

творчої 

особистості 

учня  шляхом 

залучення до 

науково-

дослідницької 

роботи 

Впровадження 

інтегрованого 

навчання або його 

елементів в 

освітній процес 

навчального 

закладу під час 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників 

Викладач 

історії ПТУ-26 

м. Кременчука 

Павлушенко 

К.В. 

Троян І.П., 

викладач 

Учні постійно 

беруть участь в 

обласних 

науково-

практичних 

конференціях 

«Пізнання 

історичної 

минувшини в 

іменах – 

підґрунтя освіти 

нації» 

2. Формування 

загальноку-

льтурної 

компетент-

ності учнів 

шляхом 

творчого 

вираження 

особистості 

Залучення учнів до 

участі в заходах, 

конкурсах різних 

рівнів, робота над 

проектами, 

створення відео 

презентацій, 

участь у розробках 

сценаріїв 

Бібліотекар 

Міжрегіональ-

ного центру 

Дешева В.А. 

Фенько Л.П., 

бібліотекар 

ТВСВ (с. 

Войниха) 

Бібліотекарем 

розроблені 

власні сценарії 

виховних, 

бібліотечних 

заходів 

3. Застосування 
технології 

розвитку 

критичного 

мислення на 

уроках 

біології 

Впровадження 
даного досвіду на 

уроках біології дає 

можливість 

використовувати 

такі мисленневі 

операції - аналіз, 

синтез, оцінювання 

в роботі з різними 

джерелами 

інформації 

Викладач 
Полтавського 

професійного 

ліцею Шаповал 

О. 

Білик Н.А., 
викладач 

Викладачем 
розроблені уроки 

з розвитку 

критичного 

мислення та 

завдання для 

здобувачів 

освіти 
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15. 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.  Педмінімум для 

викладачів 

спецпредметів 

та майстрів в/н, 

які не мають 

педагогічної 

освіти 

Мельник Л.А., 

методист 

2020-2021 н.р. 12 Основна 

тематика 

засідань – 

організація 

дистанційного 

навчання на сервісі  

GoogleClassroom 

2.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду 

«Створення 

відеоуроків 

виробничого 

навчання з 

професії «Кухар» 

– ефективне 

забезпечення 

освітнього 

процесу в умовах 

дистанційного 

навчання» 

Кулик В.М., 

майстер в/н 

2020 5 Учасниками 

створені 

відеоуроки, які 

успішно 

використовувалися 

під час змішаного 

навчання та ця 

робота буде 

продовжена 

3.  Школа 

передового 

педагогічного 

досвіду «СТЕМ-

проєкт: від ідеї 

до втілення» 

 

Христенко 

В.М., викладач 
2020 5 Розробка СТЕМ-

уроків 
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16. 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 10 

загальноосвітніх 

предметів: українська 

мова і література; 

громадянська освіта; 

англійська мова; історія; 

біологія; географія; 

математика; фізика; 

зарубіжна література; 

інформатика та 2 

конкурсів 

жовтень-

листопад 

2020 

133 особи Викладачі-

предметники 

Переможці 

нагороджені 

дипломами та 

взяли участь в 

обласних 

конкурсах та 

онлайн 

олімпіадах 

2. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Кухар» 

03.03.2021 7 осіб Майстри в/н з 

професії 

«Кухар» 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

3. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Кондитер» 

16.03.2021 9 осіб Майстри в/н 

Корніяченко 

О.М., 

Семченко З.А. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

4. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів» 

17.03.2021 4 особи Майстер в/н 

Микитенко 

В.В. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

5. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Тракторист-машиніст с-

г виробництва» 

20.05.2021 6 осіб Майстри в/н з 

даної професії 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

6. І етап конкурсу 

професійної 

майстерності з професії 

«Водій 

автотранспортних 

засобів категорії «С» 

03.06.2021 8 осіб Майстри в/н 

Кучеренко 

О.В., Бурий 

С.О. 

Учні 

нагороджені 

дипломами 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1. Обласний етап 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

ім. Т. Шевченка 

 

 

28.01.2021 Лемешко Л. Лопата А.Ю. 10 місце 
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1 2 3 4 5 6 

2. Обласні інтелектуальні 

змагання з інфографіки 

«Математика в моїй 

професії» 

09.12.2020 Тилюк Д. 

 

 

 

Лемешко Л. 

Якименко Л.І. 

 

 

 

Кражан О.Д. 

Перемога в 

номінації 

«Креативний 

практик» 

Нагороджена 

дипломом 

учасника 

3. Обласний турнір з 

математики 

 

23.03.2021 Гречіхіна Я. Кражан О.Д. 5 місце 

4. Обласний конкурс 

«Багата кутя – на радість 

життя», організований 

ПУЕТ 

Січень 2021 Коваленко В. Лисенко Т.М. Перемога в 

номінації 

глядацьких 

симпатій 

5. Інтелектуальна онлайн-

гра з охорони праці 

 

27.04.2021 Личковаха Я. Гречка В.О. Сертифікат 

6. Обласний онлайн-

марафон «Біжи, 

Полтавщино, біжи» 

10.10-

25.10.2020 

Пипко Д. Міхненко 

О.Л. 

2 місце 

7. Обласні онлайн-змагання 

з гирьового спорту 

 

 

07.12-

21.12.2020 

Супруненко 

Є. 

Похвала М. 

Котенко А.О. 5 місце 

 

6 місце 

8. Обласний конкурс 

вокалістів «Срібна 

підкова» 

Грудень 2020 Новохатько 

Д. 

Киблик Д. 

Патокіна Т.І. 

 

Рідкобород 

О.В. 

1 місце 

 

Диплом 

учасника 

9. Обласний огляд-конкурс 

художньої 

самодіяльності «Нове 

покоління» 

21.03.2021 Ансамбль 

ложкарів 

«Калина» 

Ансамбль 

«Срібні роси» 

Пипко Д. 

Патокіна Т.І. 

 

 

 

 

Рідкобород 

О.В. 

Диплом 1 

ступеня 

 

Грамота 

 

Диплом 3 

ступеня 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1. ХІІ Всеукраїнський 

конкурс з 

українознавства 

«Патріот» 

17.03.2021 9 осіб Лопата А.Ю. 

викладач 

Сертифікати 

учасників 

2. Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна-2021» 

27.05.2021 Гречіхіна Я. 

 
Лемешко Л. 

 

Перевертайло 

І. 

Лопата А.Ю. 

викладач 

Диплом за 2 

місце 
Диплом за 3 

місце 

Диплом за 3 

місце 

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1. Міжнародний конкурс 

інформатики та 

комп’ютерної вправності 

«Бобер»  

Листопад 

2020 

4 особи Кражан О.Д., 

Христенко 

В.М., 

викладачі 

1 – добрий 

результат 
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1 2 3 4 5 6 

2. Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» взяли участь  

Травень 2021 12 осіб Кражан О.Д., 

Христенко 

В.М., 

викладачі 

3 – добрий 

результат; 8 - 

учасники 

 

17. Участь педагогів у заходах змагальницького характеру 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 
ПІБ учасника(ів) 

Форма участі 

(очна/заочна) 
Результат 

НА РІВНІ ЗАКЛАДУ 

1. Огляд-конкурс 

електронних засобів 

освітнього 

призначення 

19.04.2021 Викладачі та 

майстри в/н 

Центру 

Створення 

електронних 

засобів 

освітнього 

призначення 

Визначені 

переможці: 

Кражан О.Д. 

– 1 місце; 

Троян І.П. – 

2 місце; 

Гречковська 

С.Д. – 3 

місце 

ОБЛАСНОГО, МІСЦЕВОГО РІВНЯ 

1. Конкурс на кращу 

матеріальну базу 

віськово-патріотичного 

та фізичного 

виховання 

Листопад-

грудень 2020 

Колектив 

Міжрегіонального 

центру 

Створено 

презентацію 

2 місце та 

отримання 

грошової 

винагороди 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ 

1.      

МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ 

1.      

 

18. 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.      

2.      
 

19. 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 інтернет-

конференція до 80-річчя з 

дня створення державної 

системи  ПТО 

08.10.2020 Заєць В.І., 

директор  

«Міжрегіональний центр 

професійної 

перепідготовки звільнених 

у запас 

військовослужбовців м. 

Хорол Полтавської 

області: традиції та новації 

закладу-ювіляра» 
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1 2 3 4 5 

2. Засідання обласної 

методичної секції 

викладачів і майстрів в/н 

сільськогосподарського 

напряму 

29.10.2020 Приходько В.І., 

майстер в/н 

«Особливості розробки 

ККЗ з професій 

«Тракторист-машиніст с-г 

виробництва» та «Слюсар з 

ремонту с-г машин і 

устаткування» 

3. Засідання обласної 

методичної секції 

викладачів і майстрів в/н 

професій 

електротехнічного 

профілю 

01.12.2020 Христенко В.М., 

викладач 

«Використання  Flesh–

анімацій в умовах 

дистанційного та 

змішаного навчання» 

4. Засідання обласної 

методичної секції 

викладачів фізики і 

математики 

24.03.2021 Христенко В.М., 

викладач 

«СТЕМ-освіта та 

міждисциплінарні зв’язки в 

освітньому процесі» 

5. Всеукраїнський вебінар 

НМЦ ПТО у Донецькій 

області 

18.05.2021 Троян І.П., 

викладач 

«Військово-історичний 

музей Центру – осередок 

освіти та виховання 

молоді» 

6. Обласний Марафон 

освітніх інновацій 

25.06.2021 Мельник Л.А., 

методист 

«Дієві форми методичної 

роботи в Центрі, що 

спрямовують педагогів на 

активну творчу діяльність» 

 

20. Експериментально-дослідницька робота 
 

№ 

з/п 

Вид Тема дослідження 

(зміст роботи) 

Виконавець 

(автор), ПІБ, 

посада 

Термін 

виконання 

Проміжні або 

кінцеві 

результати 

      

      

 

21. 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. Розробка 

уроку 

Федина Т.Г., 

майстер в/н 
Методична розробка уроку в/н на 

тему «Приготування дріжджового 

тіста та виробів з нього»  

Всеосвіта, 

https://vseosvita.

ua/library/metodi
cna-rozrobka-

uroku-

virobnicogo-

naycanna-

prigotuvanna-

drizdzovogo-

tista-ta-virobiv-z-

nogo-

395270.html   

https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-uroku-virobnicogo-naycanna-prigotuvanna-drizdzovogo-tista-ta-virobiv-z-nogo-395270.html
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1 2 3 4 5 

2. Розробка 

засідання 

гуртка 

Федина Т.Г., 

майстер в/н 

Засідання гуртка на тему: «Здорове та 

правильне харчування» 

Всеосвіта, 

https://vseosvita.

ua/library/zasida

nna-gurtka-na-

temu-zdorove-ta-

pravilne-

harcuvanna-

395323.html  

3. Розробка 

засідання 

гуртка 

Федина Т.Г., 

майстер в/н 

Засідання гуртка на тему: 

«Віртуальна подорож у кулінарію» 

Всеосвіта, 

https://vseosvita.

ua/library/zasida

nna-gurtka-na-

temu-virtualna-

podoroz-u-

kulinariu-

395320.html  

4. Розробка 

уроку 

Гречковська 

С.Д., викладач 

Урок на тему «Машини та механізми 

для подрібнення м’яса та риби» 

На Урок, 

https://naurok.co

m.ua/publ/21698

1  

5. Розробка 

уроку 

Гречковська 

С.Д., викладач 

Урок на тему «Технологія 

приготування пісочного тіста, 

асортимент виробів з нього» 

Методичний 

портал, 

https://metodport

al.com./node/853

92   

6. Розробка 

уроку 

Гречковська 

С.Д., викладач 

Урок на тему «Контроль за якістю 

борошняних кондитерських виробів» 

Методичний 

портал, 

https://metodport

al.com./node/853

94  

7. Розробка 

уроку 

Радченко Г.П., 

майстер в/н 

Презентація «Дотримання вимог 

охорони праці в лабораторії при 

підготовці кухарів» 

На Урок, 

https://naurok.co

m.ua/publ/19746

1  

8. Стаття Мельник Л.А., 

методист 

«Шлях довжиною в 70 років» «Освітній 

простір» 2020, 

№3, 

https://drive.goog

le.com/file/d/1K2

2dWdT5gDqm22

9MiKMIEstn_V-

ueqO3/view  

9. Стаття Демиденко С.В., 

заступник 

директора з 

НВхР 

«Раз добром зігріте серце вік не 

охолоне» 

Газета «Вісті 

Хорольщини» 

від 24.12.2020, 

№ 50 (11525) 

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-zdorove-ta-pravilne-harcuvanna-395323.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://vseosvita.ua/library/zasidanna-gurtka-na-temu-virtualna-podoroz-u-kulinariu-395320.html
https://naurok.com.ua/publ/216981
https://naurok.com.ua/publ/216981
https://naurok.com.ua/publ/216981
https://metodportal.com./node/85392
https://metodportal.com./node/85392
https://metodportal.com./node/85392
https://metodportal.com./node/85394
https://metodportal.com./node/85394
https://metodportal.com./node/85394
https://naurok.com.ua/publ/197461
https://naurok.com.ua/publ/197461
https://naurok.com.ua/publ/197461
https://drive.google.com/file/d/1K22dWdT5gDqm229MiKMIEstn_V-ueqO3/view
https://drive.google.com/file/d/1K22dWdT5gDqm229MiKMIEstn_V-ueqO3/view
https://drive.google.com/file/d/1K22dWdT5gDqm229MiKMIEstn_V-ueqO3/view
https://drive.google.com/file/d/1K22dWdT5gDqm229MiKMIEstn_V-ueqO3/view
https://drive.google.com/file/d/1K22dWdT5gDqm229MiKMIEstn_V-ueqO3/view
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22. Міжнародна співпраця, участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах, програмах 
 

№ 

з/п 
Вид співпраці Результативність 

   

   

 

 

 

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

№ 

з/п 
Назва центру 

Професія 

(професії) 

Рік 

створення 

Результати діяльності за 

2019/2020 н.р. 

     

     

 


