
 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

атестаційної експертизи у сфері загальної середньої освіти 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Криворізький навчально-виробничий центр» 

 
14.11.2016 

  

 Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 16.09.2016 № 612/0/212-16, робочої програми атестаційної експертизи з 25 

жовтня 2016 року здійснено атестаційну експертизу Державного професійно-

технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» 

(далі – КНВЦ, центр) у сфері загальної середньої освіти комісією у складі 9 

осіб: 

голова комісії – Олійник Наталія Миколаївна – заступник начальника 

управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальник 

відділу загальної середньої освіти департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації; 

заступник голови комісії – Кузнецова Галина Іванівна – начальник 

відділу професійно-технічної освіти та ресурсного забезпечення департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації; 

 члени комісії: 

 Артюх Віктор Михайлович – депутат Криворізької міської ради, директор 

з побуту та соціальних питань приватного акціонерного товариства 

«Центральний гірничо-збагачувальний комбінат»; 

Кіріченко Галина Антонівна – голова Криворізької міської організації 

Всеукраїнської профспілки працівників і підприємств торгівлі, громадського 

харчування та послуг; 

 Керницька Тамара Василівна – методист Криворізького кабінету 

навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Дніпропетровській області; 

Кичук Світлана Євгенівна – методист Криворізького кабінету навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області 

Пухальська Тетяна Василівна – головний спеціаліст відділу вищої, 

професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи 

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради; 

Сапіга Віталій Олексійович – заступник голови Дніпропетровської 

асоціації працівників профтехосвіти; 

Додаток   

до наказу департаменту освіти і 

науки  облдержадміністрації 

від 28.11.2016 р.  № 796/0/212-16 
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Семенюк Тетяна Тодорівна – головний спеціаліст відділу вищої, 

професійно-технічної освіти, профорієнтації, охорони праці та кадрової роботи 

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради. 

 Атестаційну експертизу у сфері загальної середньої освіти проведено на 

підставі законів України „Про загальну середню освіту”, „Про професійно-

технічну освіту”, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 30.01.2015 № 67, наказу департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 01.09.2015 № 561/0/212-15 „Про затвердження Плану 

державної атестації у сфері загальної середньої освіти професійно-технічних 

навчальних закладів Дніпропетровської області на 2015 – 2016 навчальний рік”.  
 

У результаті проведення атестаційної експертизи встановлено: 
 

Загальні відомості про навчальний заклад 
 

Керівник Легун Віктор Трохимович, 1962 р.н., 

вища (1984 р., Кіровоградський  державний  

педагогічний  інститут, 1984 р.; спеціаліст 

вищої кваліфікаційної категорії; «викладач-

методист». Нагрудні знаки: «Відмінник 

освіти України» (1990 р.), «Серце віддаю 

дітям» (2011 р.); «За вагомий внесок у 

розвиток професійної освіти України» 

(2010 р.); Диплом лауреата обласної 

педагогічної премії (2009 р); Почесна 

грамота Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України (2012 р.).                         

Стаж педагогічної роботи – 33 роки, стаж 

керівної роботи – 32 роки. (в т.ч. на посаді 

– 10 років)  

  

Заступники керівника з навчально-виробничої роботи – Гринчак 

Світлана Миколаївна, 1969 р.н., вища  

(1992 р., Київський технологічний інститут 

легкої промисловості; спеціаліст першої 

категорії (2015р.). 

Стаж педагогічної роботи – 9 років, стаж 

керівної роботи – 4 роки (в т.ч. на посаді – 

4 роки); 

 

з навчальної роботи – Нечипоренко Тамара 

Леонідівна, 1962 р.н., вища (1984 р., 

Криворізький державний педагогічний  

інститут, викладач хімії та біології); 

спеціаліст вищої кваліфікаційної  категорії; 



3 

 

«викладач-методист». 

Стаж педагогічної роботи – 33 роки, стаж 

керівної роботи – 6 років (в т.ч. на посаді – 

6 років) 

 

з навчально-виховної роботи – Кісліченко 

Володимир Миколайович, 1975 р.н., вища 

(2003 р., Криворізький державний 

педагогічний університет, вчитель 

трудового навчання, креслення і безпеки 

життєдіяльності); спеціаліст; стаж 

педагогічної роботи – 2 роки, стаж керівної 

роботи – 13 років (в т.ч. на посаді – 2 роки) 

Рік заснування закладу 1974 рік 

Тип закладу навчально-виробничий центр 

Приміщення типове        

Площа будівель (кв.м.) загальна – 7900 м
2 

Кількість навчальних 

класних кімнат для 

загальноосвітньої 

підготовки, з них навчальних 

кабінетів 

 

16  

 

16 

Ідентифікаційний код 02549581 

Організаційно - правова 

форма 

Державна організація (установа, заклад) 

Форма власності державна 

Статут затверджено та 

зареєстровано 

Затверджено та зареєстровано МОН 

України від 31.12.2015 №1432 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію юридичної особи 

Довідка АБ № 560306 видана виконавчим 

комітетом Криворізької міської ради, 

Дніпропетровської області      17.12.2012  

Державний акт на право 

постійного користування 

земельною ділянкою 

Рішення  виконавчого комітету 

Криворізької міської ради № 160 від 

12.05.1994 (І корпус): №575 від 

16.04.2003(ІІ корпус)  

Акт готовності навчального 

закладу до нового 

навчального року 

в наявності 

Проектна потужність 

закладу 

1290 осіб 

Фактично учнів: 

всього 

 на I курсі  

 на ІІ курсі  

 

715 

332 

247 
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В навчальному закладі 

працюють: 

педагогічних працівників 

технічного персоналу 

медичних працівників 

інших 

 

 

77 осіб 

25 особа 

- 

42осіб 

В навчальному закладі 

забезпечують 

загальноосвітню підготовку: 

педагогічних працівників 

 

 

 

18 осіб 

Мова навчання українська 

Наявність ліцензії, №  видана 03.10.2014 серія АЕ № 527376 

Повна юридична та поштова 

адреси 

юридична – 50106, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг,  вул. Фабрична, 5, 

фактична – 50106, Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг,  вул. Фабрична, 5, 

Телефон (код) (056)404-89-02 

Факс  (056)404-89-02 

Е-mail pty7.knvc@ukr.net 

 
І. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення професійно-

технічного навчального закладу 

 
1.1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу 

У Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» у наявності є Акт готовності 

закладу до 2016 – 2017 навчального року та Паспорт готовності закладу до 

роботи в опалювальний період.  

На І корпусі  було видано реєстраційне посвідчення №1831 на будівлю у 

1998 році: 

– блок теоретичних занять: рік забудови – 1974, 4-х поверхова панельна 

будівля, загальна площа – 2 876 м², покрівля м'яка рубероїдна, оснащена 

водопроводом та каналізацією, опалення централізоване. 

– суспільно-побутовий блок: рік забудови – 1974, загальна площа 1926,6 м², 

стіни збірні залізобетонні, покрівля рубероїдна. 

– учбова майстерня:  рік забудови – 1974, загальна площа – 2 236 м², стіни – 

збірні, залізобетонні, покрівля рубероїдна (не використовується,  потребує 

капітального ремонту) 

На ІІ корпусі був виданий технічний паспорт, відповідно якому на балансі 

КНВЦ знаходиться: 

– майстерня: рік забудови – 1966, загальна площа – 1423,5м², 2-х поверхова 

цеглова будівля. 

– учбовий корпус: рік забудови – 1966, загальна площа – 1771,7 м², 3-х 

поверхова цеглова будівля, дах шиферний. 
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– учбовий корпус: рік забудови – 1966, загальна площа – 1359,9 м², 3-х 

поверхова цеглова будівля, дах шиферний. 

– їдальня: рік забудови – 1982, 1-х поверхова панельна будівля, загальна 

площа – 978,8 м², дах рубероїдний. 

– гуртожиток: рік забудови – 1966, загальна площа – 1366,9 м²,  3-х 

поверхова цеглова будівля,  дах шиферний. 

Технічний стан будівель задовільний. Обстеження будівлі проводиться 2 

рази на рік. Результати обстеження фіксуються в актах. Приміщення 

відноситься до типового. Покрівля рубероїдна, в деяких місцях потребує 

капітального ремонту (І корпус, ІІ корпус). Частково замінені вікна на 

металопластикові. 

Опалення централізоване, щорічно проводиться промивка, продувка 

системи в присутності представника Державного підприємства 

«Криворіжтеплоцентраль» і «Криворіжтепломережа» 

Господарчо-питне постачання – централізований водопровід. Гаряче 

водопостачання відсутнє, але є в наявності автономні водонагрівальні прилади 

встановлені в майстернях, санвузлах, їдальні, спортивній залі, медпункті. 

Водовідведення централізоване, знаходиться в задовільному стані. 

Харчування учнів організоване в їдальнях І і ІІ корпусу. Обідні зали двох 

корпусів становлять загальну площу 480 м².  Їдальня оснащена столами та 

стільцями на 240 посадкових місць кожна.  

У навчальному закладі є медичний пункт площею 28 м². 

Спортивні зали двох корпусів загальною площею 433,6 м² пристосовані 

для проведення занять, оснащені спортивним інвентарем. У наявності 

роздягальні, вбиральні кімнати. Вікна та світильники мають захисну 

конструкцію.  

Стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог до земельної ділянки, 

основних приміщень, природного та штучного освітлення, повітряно- 

теплового режиму, вентиляції та опалення, водопостачання та каналізації, 

обладнання основних приміщень, організація навчально-виховного процесу 

відповідає вимогам Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), що затверджені Постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.08. 2001 № 63. 

Будівлі та споруди навчального закладу забезпечують оптимальні умови 

для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів.  

1.2. Забезпечення закладу навчальними кабінетами, обладнаними 

відповідно до вимог 

Під час огляду приміщення встановлено, що заняття в ліцеї проводяться в 

обладнаних відповідно до нормативних вимог кабінетах. Загальноосвітня 

підготовка здійснюється  в 16 кабінетах:  

- природничо-математичної підготовки – 10; 

- суспільно-гуманітарної підготовки – 6. 
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Для організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального 

середовища навчального закладу обладнання кабінетів здійснюється відповідно 

до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20.07.2004 № 601; 

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 14.12.2012 № 1423, Положення про кабінет інформатики 

та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 20.05.2004 № 407.  

Кожен кабінет забезпечений  паспортом комплексно-методичного 

забезпечення та планом кабінету, які постійно оновлюються і доповнюються. 

Паспорти кабінетів містять: загальні відомості про кабінет, перелік 

навчально-методичної літератури та нормативних документів, літератури для 

учнів, плакати,  технічні засоби навчання, дидактичний матеріал, наочні 

посібники, натуральні зразки, які знаходяться в кабінеті. У паспортах містяться 

інструкції з охорони праці, затверджені наказом директора від 11.01.2013 № 17  

року та інвентаризаційний опис основних засобів по кожному кабінету. 

Викладач, завідуючий кабінетом, планує роботу на навчальний рік, яка 

відображена в плані роботи кабінету. У кінці навчального року наказом 

директора створюється  комісія, яка  проводить перевірку забезпеченості 

навчальних кабінетів, оновлення КМЗ, санітарний стан. На кожен кабінет 

складається акт-дозвіл (від 29.08.2016) на проведення занять, яким 

підтверджується відповідність робочих місць учнів та викладача нормам  

охорони та безпеки праці, вимогам виробничої санітарії та віковим 

особливостям учнів, наявність інструкції з безпеки праці. У ході перевірки 

встановлено, що адміністрацією КНВЦ не вірно визначено склад комісії, яка 

робить висновки про дозвіл на проведення занять.  

Кабінети в КНВЦ просторі, світлі, чисті. У більшості кабінетів 

встановлені пластикові вікна та сонцезахисні жалюзі. Частково оновлено робочі 

місця учнів, замінено лінолеум. У кожному кабінеті є куточок з символікою та 

патріотичні куточки. Наочність, інформаційні та тематичні стенди мають 

сучасний вигляд. Кабінети мають необхідне обладнання, частково забезпечені 

технічним оснащенням для виконання лабораторних та практичних робіт, 

навчальними таблицями, приладами, муляжами, препаратами та реактивами.  

У коридорах навчального закладу розміщені загальні правила з техніки 

безпеки, план евакуації, режим роботи, правила для учнів тощо. 

1.3. Наявність бібліотеки, забезпечення підручниками та  

навчальними посібниками 
Криворізький навчально-виробничий центр має 2 бібліотеки, які є 

обов’язковим структурним підрозділом і здійснюють бібліотечно-

інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного 

процесу як під час навчальних занять, так і в позаурочний час.  
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Відповідно до штатного розкладу в бібліотеках КНВЦ працюєть 2 

працівника: бібліотекар  Дробишева Н.М., яка має вищу педагогічну освіту, 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» та Савранська А.Д., яка 

має вищу освіту, кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  

Бібліотеку на І корпусі засновано в 1974 році. Розташована вона на 1 

поверсі навчального закладу. Загальна площа становить 144м
2
. А саме: 

читальний зал  60 м
2
, розрахований на 30 читацьких місць; абонемент – 18 м

2
 та  

книгосховище площею 72 м
2
. Бібліотека ІІ корпусу заснована в 

1963році.Розташована на першому поверсі навчального закладу Загальна площа 

105 м
2
:  читальний зал  50 м

2
, розрахований на 25 читацьких місць; абонемент-

11 м
2
; книгосховище 44 м

2
. Всі підручники та книжки розміщуються на 

окремих полицях спеціальних стелажів за галузями відповідно до таблиць 

бібліотечно-бібліографічної класифікації, відокремлені поличковими 

розподільниками. 

Основна частина бібліотечного фонду придбана за рахунок державних 

коштів, зараз поповнюється книгами, подарованими читачами, замінами замість 

загублених, а також за спонсорські кошти. 

Бібліотеки працюють за затвердженим графіком роботи. 

Всю роботу бібліотека проводить згідно з річним планом, виходячи з 

основних документів про професійно-технічну освіту, Концепції Державної 

цільової програми підтримки та розвитку читання, Закону України «Про 

бібліотеку та бібліотечну справу» та Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу.  

Документація бібліотеки ведеться на належному рівні відповідно до 

вимог. У наявності: книги інвентарного обліку художньої літератури (28 штук- 

1 корпус та 32 штуки-2 корпус), картка обліку підручників, щоденник роботи 

бібліотеки, журнал реєстрації книг, отриманих від читачів замість загублених 

чи пошкоджених, журнал реєстрації подарункових видань, журнал реєстрації 

надходження періодичних видань, картотеки підручників та навчальних 

посібників, художньої  та просвітницької літератури, сумарна книга обліку 

бібліотечних документів. 

У наявності документація щодо регламенту діяльності бібліотеки: 

Положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу, 

правила користування бібліотекою, паспорт бібліотеки, посадові інструкції; 

планово-звітна документація; акти та списки вилученої з обігу літератури за 

результатами інвентаризації, та  такими, що не відповідають програмному 

матеріалу, а також зношених; накладні надходжень; підписні документи на 

періодичні друковані  видання. 

 Основний бібліотечний фонд станом на 01.01.2016 :  

І корпус становить 25883 примірників. З них: художня література – 9399;  

навчальна література – 14484.  Загальна кількість відвідувань читачами 

бібліотеки за рік – 1466; книговидач -  2367; 
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ІІ корпус – 12127 примірників. З них художня література - 6488 

примірників, навчальна література - 4639 примірників. Загальна кількість 

відвідувань читачами бібліотеки за рік-1485  ; книговидач - 2206.  

Забезпеченість підручниками для загальноосвітньої підготовки складає  

40 % 10 клас: правознавство 10кл.– 80 %, географія 10 клас – 70 %, українська 

мова  10 клас  – 45 %, українська література 10кл. – 10 %, фізика 10 клас – 10 %, 

біологія       10 клас – 30 %, світова література – 37 %, математика – 10 %, хімія  

10кл – 40 %, інформатика – 30 %. 

11клас 25 %: Біологія 11кл.20%,Геометрія 11кл.-20%,укр..мова 11кл.-

30%,фізика 11кл.-15%,світова література 11кл.-15% Недостатність  підручників 

компенсується за рахунок наявності їх на електронних носіях в бібліотеці та в 

учнів, та придбання  викладачами та учнями за власні кошти. 

Підручники  загальноосвітніх предметів для 10 кл. та 11 кл. є в 

електронному варіанті,  що дає змогу учням їх використовувати.  А також 

недостатність підручників із загальноосвітніх предметів компенсується через 

МБА (міжбібліотечний абонемент) з бібліотек інших систем . Навчальний 

заклад по МБА отримує підручники з бібліотек СЗШ 

№113,119,42,55,природничо-математичного ліцею міста,міської бібліотеки 

№23,26,25. 

Бібліотеки забезпечені комп’ютерами, сканером, магнітофоном, 

мультимедійною установкою , телевізором, DVD. Комп’ютери підключені до 

мережі Інтернет. Проводяться дні інформації про нові  надходження та  про 

матеріали з періодичних видань. Оформлені  тематичні картотеки: 

- організація виховного процесу в сучасному навчальному закладі; 

- методичні матеріали; 

- педагогічна література.  

Систематично надаються довідки  бібліографічно-тематичного характеру. 

Запроваджено довідково-бібліографічне обслуговування «вебліографія» - 

анотований путівник сайтами для вчителів,учнів,батьків та за спеціальностями 

закладу. Створено довідник для випускників закладу «Інтернет пропонує 

випускникам навчального закладу». Регулярно надаються індивідуальні 

інформації адміністрації закладу, молодим спеціалістам за індивідуальними 

темами.  

Для задоволення потреб педагогічного колективу створено інформаційно-

довідковий  куточок «Інформаційна культура вчителя як вектор освітнього 

простору». 

Бібліотеки тісно співпрацюють з бібліотеками загальноосвітніх 

навчальних закладів,міськими бібліотеками.  

Одним з найважливіших завдань роботи бібліотеки є якісне і своєчасне 

забезпечення учнів закладу навчальною літературою. Для виконання цього 

завдання забезпечено якісне комплектування, облік, збереження фонду, 

зменшення неповернення і псування книжок. 

Важливим напрямком діяльності бібліотеки є пошук нових шляхів 

комплектування фонду. Щорічно проводиться акція «Подаруй книгу 
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бібліотеці», «Випускник-бібліотеці», поповнюється база електронних носіїв 

інформації, що дає змогу розширити можливості надання інформаційно-

довідкових послуг користувачам бібліотекою. 

Робота бібліотеки КНВЦ перебуває під постійним контролем з боку 

адміністрації навчального закладу. На педрадах (пр..№ 2 від 15.10.2015 «Роль і 

місце бібліотеки у навчально-виховному процесі»), методичних нарадах (пр.№ 

10 від 11.05.2016 «Аналіз роботи бібліотеки, забезпечення підручниками на 

новий навчальний рік»)  розглядаються питання забезпеченості учнів 

підручниками, заслуховуються звіти про роботу бібліотеки, проводиться 

моніторинг читацького попиту, складаються  замовлення на отримання 

необхідної літератури, що чітко простежується в протоколах і наказах. 

Здійснюється  передплата на  фахові видання:  «Позакласний час», 

«Завуч», «Профтехосвіта», «Шкільний бібліотекар», «Безпека Придніпров’я», 

«Безпека життєдіяльності» . 

В 2015-2016р.р вивчався досвід роботи бібліотеки навчально-методичним 

центром професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Досвід 

роботи  бібліотекаря  Дробишевої Н.М. був надрукований в журналі 

«Методичний вісник ПТО Дніпропетровщини» №3(2015р.) 

1.4.  Використання інформаційно-комунікаційних технологій  

у  навчально-виховному процесі 

В Криворізькому навчально-виробничому центрі  наявні 2 кабінети для 

проведення занять з предмету «Інформатика». 

Кабінет № 35 (І корпус) площею 57,8 м
2
 розташований на третьому 

поверсі  навчального закладу . В кабінеті встановлено 12 комп’ютерів, принтер, 

сканер, проекційний переносний екран, мультимедійний проектор, веб-камера. 

Усі 12 комп’ютерів об’єднані в локальну мережу і мають вихід в мережу 

Інтернет (тип підключення – дротове). Також у кабінеті розміщено Wi-Fi 

роутер, підключений до локальної мережі з виходом до мережі Інтернет, який 

використовується педагогічними працівниками при проведенні виховних, 

інформаційних, і навчальних заходів для підключення ноутбуків та інших 

пристроїв. 

Кабінет № 10 (ІІ корпус) площею 66,2 м
2
 розташований на другому 

поверсі навчального закладу. У кабінеті встановлено 12 комп’ютерів, 

мультимедійна проекційна техніка. Усі 12 комп’ютерів об’єднані в локальну 

мережу і мають вихід у мережу Інтернет (тип підключення – дротове). Також у 

наявності ноутбук, мультимедійний проектор, сканер, принтер. 

Комп’ютери були придбані у 2007 році відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20.08.2003 № 1300 «Про затвердження Державної 

програми інформатизації та комп’ютеризації професійно-технічних навчальних 

закладів на 2004 – 2007 роки. 

Стан кабінетів (освітлення, ремонт), меблі (столи, стільці, полиці) та 

додаткове обладнання  знаходяться у доброму стані.  

По периметру кабінетів розташовані 15 комп’ютерних столів для учнів. 
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У середині кабінетів розташований круглий стіл на 30 посадкових місць, 

що в поєднанні з технічним комп’ютерним забезпеченням кабінету дозволяє 

проводити теоретичні заняття на високому рівні, виховні, інформаційні, 

адміністративно-управлінські заходи. 

Всі кабінети мають навчальне-методичне забезпечення, наочні посібники, 

інструкційні карти, роздатковий матеріал, навчальну літературу. 

Також у наявності:  

- затверджені паспорти кабінетів; 

- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці; 

- інструкції з охорони праці під час роботи в комп’ютерному класі; 

- інструкції з охорони праці, пожежної безпеки під час проведення 

занять в комп’ютерному класі; 

- інструкції з користування персональним комп’ютером; 

- графіки проведення уроків з комп’ютерною підтримкою. 

У вищезазначених кабінетах учні вивчають курс з предметів 

«Інформатика», «Інформаційні технології» та предмети для здобуття 

професійно-технічної освіти, які потребують комп’ютерної підтримки. 

 

Навчальний заклад використовує інформаційно-комунікаційні технології 

в адміністративній діяльності, а саме: у веденні бухгалтерського обліку закладу, 

поточної, плануючої, адміністративної, методичної документації, у роботі 

бібліотеки та у навчально-виховному процесі (уроки, виховні заходи, 

інформаційні заходи з використанням інформаційно-комунікативних 

технологій). 

КНВЦ використовує ліцензійне програмне забезпечення корпорації 

Microsoft.  

В навчальному закладі існує офіційний сайт - http://kr-nvc.edukit.dp.ua. 

В КНВЦ в наявності 52 стаціонарних комп’ютера, 6 ноутбуків, 5 

мультимедійних проекторів, 15 багатофункціональних пристріїв (принтер, 

ксерокс, сканер), 2 веб-камери,  2 LCD-телевізори. 

Усі стаціонарні комп’ютери та ноутбуки об’єднані в локальну мережу і 

мають вихід в мережу Інтернет. Локальна мережа побудована як дротова 

мережа з використанням витої пари, активного мереженого обладнання та 2 

сервера. Дротова локальна мережа дубльована точками доступу до бездротової 

мережі Wi-Fi, для зручності використання ноутбуків, переносних 

мультимедійних проекторів та інших пристроїв на всій території навчального 

закладу. Доступ до мережі Інтернет, побудований за допомогою оптико-

волоконної лінії та має безлімітний тарифний план. 

Адміністративно-управлінським складом, бухгалтерією КНВЦ 

використовується 15 стаціонарних комп’ютерів, 3 ноутбука, 8 

багатофункціональних пристріїв (принтер, ксерокс, сканер), 2 веб-камери. Усі 

кабінети адміністративно-управлінського складу навчального закладу – 

кабінети директора, головного бухгалтера, заступників директора, старших 

майстрів, інспектора по кадрам, інспектора по харчуванню, приймальня, 
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приміщення навчальної частини, бухгалтерії, інформаційно-методичний 

кабінет оснащені комп’ютерною технікою. 

У навчально-виховному процесі використовується 37 стаціонарних 

комп’ютерів, 3 ноутбука, 5 мультимедійних проекторів, 7 

багатофункціональних пристріїв (принтер, ксерокс, сканер), 2 LCD-телевізори. 

У гуртожитку КНВЦ в наявності 2 комп’ютера для самопідготовки та 

роботи. Учні  використовують комп’ютери для виконання самостійної роботи 

та доступу до мережі Інтернет на безоплатній основі. 

В актовій залі КНВЦ в наявності: 1 мультимедійний проектор, 2 ноутбуки 

для проведення різноманітних виховних або інформаційних заходів. 

У бібліотеці училища в наявності стаціонарний комп’ютер, 

мультимедійний проектор  та екран - для проведення різноманітних 

навчальних, виховних або інформаційних заходів та  для самопідготовки та 

роботи в мережі Інтернет та лазерний багатофункціональний пристрій 

(принтер, ксерокс, сканер) на робочому місці бібліотекаря. 

Використання мультимедійного устаткування дають можливість 

презентувати проекти в електронному варіанті, а також залучити учнів до 

дослідницької діяльності, вміння самостійно здобувати знання та передавати 

його іншим, підвищити ефективність сприймання, поданого матеріалу.  

Аналіз інноваційної діяльності викладачів КНВЦ показує, що у 

навчально-виховному процесі використовуються авторські електронні 

посібники, які є ефективними формами засвоєння навчального матеріалу та 

успішно застосовуються викладачами при вивченні спеціальних дисциплін. Так 

електронний посібник з професії «Флорист» розроблений викладачем 

використовується для проведення уроків теоретичного та виробничого 

навчання. В ньому багато ілюстративного матеріалу, завдань, тестів, таблиць, 

що розкривають зміст елементів навчального курсу.  

Електронний посібник «Лабораторні роботи з професії «Контролер-

касир» повністю охоплюють навчальний матеріал. Інструкції і завдання 

забезпечують оволодіння професійними знаннями з даної теми, сприяють 

ефективному засвоєнню учнями навчального матеріалу. Лабораторні роботи 

призначені для самостійної роботи та закріплення знань учнів професійно-

технічних навчальних закладів, які отримують професію «Контролер-касир». 

Навчальний електронний посібник «Математика і професія» містить 

залікові роботи з математики за курс старшої школи (рівень стандарту). 

Цінність даного посібника полягає у професійному спрямуванні математики 

відповідно до професій, за якими здійснюється підготовка учнів у ДПТНЗ 

«КНВЦ». Матеріали посібника охоплюють теоретичний і практичний курс як 

математики, так і спецдисциплін, які узгоджені між собою, відповідають 

вимогам діючих програм з математики і спецдисциплін, головному завданню 

загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах: 

застосування набутих навичок і вмінь у професійній діяльності.   

«Тригонометричні функції» – це електронний посібник практичних, 

самостійних, контрольних і тестових різнорівневих завдань з математики для 
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учнів І курсу  ПТНЗ (розділ «Тригонометрія»).   Електронний посібник  

доповнює  звичайний підручник з математики практичними завданнями, і є 

особливо ефективним, тому що, забезпечує практично миттєвий зворотний 

зв'язок; допомагає швидко знайти необхідну інформацію, пошук якої у 

звичайному підручнику утруднений, перевірити знання з певного розділу. 

Використання у посібнику гіпертекстової технології задовольняє таким, що 

ставляться до підручниками вимогам, як структурованість, зручність в 

зверненні. 

Під час навчання окремих дисциплін використовується спеціалізоване 

програмне забезпечення, наприклад, мультимедійні підручники, електронні 

практикуми з загальноосвітніх предметів, які розроблені 

висококваліфікованими спеціалістами видавництва «Розумники» та мають гриф 

Міністерства освіти і науки України.  

        Це електронне видання, що містить: 

-    набір мультимедійних компонентів – текстів, малюнків, фотографій, аудіо- та 

відеоматеріалів, тестових завдань до усіх тем;  

-    програвач мультимедійних компонентів; 

-    простий у використанні конструктор уроків, що дозволяє вчителю сформувати 

набори необхідних наочних матеріалів для окремого уроку. 

Питання використання ІКТ в навчально-виховному процесі  розглядалось 

на інструктивно-методичних нарадах:  «Про використання ІКТ в навчально-

виробничому та виховному процесах» (протокол № 3 від 15.10.2015) та 

засіданнях навчально-методичної ради (протокол № 5 від 13.04.2016). 

1.5. Створення безпечних умов для учасників  
навчально-виховного процесу 

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» згідно з чинним 

законодавством керується відповідними нормативно-правовими документами з 

питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту задля  

створення безпечних умов учасникам навчально-виховного процесу.  

Відповідно до вимог чинного законодавства в освітньому закладі 

створена і функціонує система управління охороною праці, служба з охорони 

праці (накази закладу від 06.10.2016 №23-аг; від 05.10.2016 № 344-од), визначено 

відповідальних осіб, які відповідають за організацію роботи з охорони праці, 

пожежну безпеку й електробезпеку. Керівник служби охорони праці –                   

Романова А.О. (інженер з охорони праці, має посвідчення державного зразка щодо 

проходження навчання з охорони праці). 

У закладі освіти між адміністрацією та трудовим колективом укладено 

колективний договір на 2014 – 2018 роки, який відповідає вимогам Закону 

України «Про колективні договори і угоди» та містить питання з організації 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Не виконання та порушення угод не 

виявлено.  

 Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу здійснюється  

відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і 
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перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 

Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15 та Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.04.2006 №304.  

Директор навчального закладу (Легун В.Т.) та посадові особи, які 

відповідають за пожежну безпеку, електробезпеку, охорону праці мають 

посвідчення державного зразка, що дозволяє займатися даним видом діяльності 

та здійснювати внутрішній аудит. Викладачі навчального закладу, які 

викладають травмонебезпечні предмети фізику, хімію, інформатику, фізичну 

культуру, захист Вітчизни, охорону праці, майстри виробничого навчання 

проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності з наступною здачею заліку у межах навчання на базі ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр», відповідна документація наявна. 

У річному плані закладу передбачено заходи з охорони праці та 

протипожежної безпеки. 

Комплексні заходи з безпеки життєдіяльності, охорони праці на 2015/2016 

та 2016/2017 навчальні роки  та 2016 календарний рік розроблені, охоплюють 

необхідні напрями діяльності з урахуванням різних форм просвітницько-

профілактичної роботи. Освітній заклад є активним учасником міських заходів 

з питань профілактики і запобігання дитячому дорожньо-транспортному 

травматизму. У 2015/2016 навчальному році команда КНВЦ – загін Юних 

інспекторів руху, стала призером змагань міського рівня і посіла почесне ІІ 

місце.  

Забезпечується проведення представницьких педагогічних заходів серед 

дітей на основі здоров’язберігаючих технологій та безпечної життєдіяльності 

під час навчально-виховного процесу і дозвілля. Здійснюють постійний зв’язок 

з органами  виконавчої влади та громадськими організаціями щодо запобігання 

травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, з обов’язковим 

залученням батьківської громадськості.   

Положення щодо побудови системи охорони праці, інструкції з охорони 

праці за посадами та за видами діяльності складено згідно з Положенням про 

розробку інструкцій з охорони праці та погоджено з профспілковим комітетом 

навчального закладу.  

 Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного  

процесу проводяться відповідно до Типового положення. Інструктажі з питань 

безпеки життєдіяльності, що містять питання охорони здоров’я, пожежної, 

радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні 

ситуації, безпеки у побуті тощо проводяться з учнівською молоддю відповідно 

до Положення про навчання.  

Схема функціональної підпорядкованості з охорони праці всіх 

структурних підрозділів навчального закладу розроблена. 
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Адміністрація закладу здійснює суворий контроль за проведенням всіх 

видів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед учнівської 

молоді та працівників закладу освіти. Оформлено стенди з наочними 

матеріалами щодо попередження випадків травматизму та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Журнали реєстрації нещасних випадків серед учнів й працівників 

виробничого і побутового характеру ведуться відповідно до вимог чинного 

законодавства. За звітній період не зареєстровано випадків травмування під час 

навчально-виховного процесу серед дітей. Звіти з травматизму серед учасників 

навчально-виховного процесу за квартали і рік – наявні. 

До початку навчального року оформлюються всі необхідні акти-дозволи 

на проведення навчальних занять у кабінетах та приміщеннях підвищеної 

небезпеки (паспорт готовності та акти прийому на 2016/2017 н. р.), дозвіл 

Державної СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно-технічного 

стану навчального закладу, а також здійснюється ревізія опалювальної та 

водопровідної систем, складається паспорт готовності закладу до 

опалювального сезону. Постійно здійснюється контроль за системами 

забезпечення життєдіяльності будівель освітнього об’єкту.  

У наявності схеми евакуації у разі виникнення надзвичайної ситуації, 

евакуаційні виходи не захаращені та функціонують. Згідно з вимогами 

законодавства укомплектовані електричні щитові в корпусах №№1,2, які 

відповідають вимогам техніки безпеки, оснащені вогнегасниками. На усіх 

розетках змінної напруги є маркування, у наявності акти заміру опору 

захисного заземлення та ізоляції електромереж на 2016/2017 навчальний рік. 

Заклад забезпечений необхідною кількістю вогнегасників, що розташовані на  

поверхах, зареєстровані в журналі обліку первинних засобів пожежогасіння, 

перезаряджені відповідно до графіку.  

Автоматичної пожежної сигналізації в закладі немає, але постійно 

ведеться робота щодо шляхів вирішення даного питання. 

У навчальному закладі здійснюється триступеневий адміністративно-

громадський контроль за станом безпеки праці на робочих місцях. Результати 

перевірки вносяться до журналу адміністративно-громадського контролю 

відповідно до ступеню та обговорюються на нарадах різних рівнів, 

заслуховуються відповідальні особи зі звітами щодо дотримання вимог чинного 

законодавства. 

Усі працівники навчального закладу вчасно проходять медичний огляд. 

Учні навчального закладу проходять медичний огляд відповідно до 

затвердженого графіку. 

Коридори і кабінети освітнього об’єкта відповідають санітарно-

гігієнічним нормам, естетично оформленні, мають озеленення.  

Нормативно-правова база з цивільного захисту відпрацьовується. 

Навчальний заклад має загальний інформаційно-довідковий куточок з 

цивільного захисту. Особовий склад навчального закладу систематично 



15 

 

здійснює евакуаційні заходи у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного 

характеру, про що свідчить журнал реєстрації відпрацювання евакозаходів.  

Перевірені документи керівника і посадової особи з цивільного захисту 

потребують корегування відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту 

України. 

Систематично здійснюється обстеження внутрішнього і зовнішнього 

периметру об’єкта освіти на відповідність вимогам безпеки життєдіяльності.  

Проводиться системна робота з благоустрою закладу та прилеглої території. 

 

ІІ. Організація роботи щодо забезпечення навчального закладу 

педагогічними кадрами та їх професійного розвитку 
 

2.1 Освітній та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників, які 

забезпечують загальноосвітню підготовку 

В закладі працює 18 викладачів загальноосвітнього циклу. Викладачі 

призначаються на посади відповідно до фахової вищої освіти. Серед 

педагогічних працівників, що викладають предмети загальноосвітнього циклу 5 

мають звання «Викладач-методист». За кваліфікаційними категоріями: 7 (38%) 

– «спеціаліст  вищої категорії», 3 (17%) – «спеціаліст  першої  категорії», 5 

(28%) – «спеціаліст  другої категорії», 3 (17%) – «спеціаліст». Вакансій серед 

викладачів загальноосвітнього циклу немає. За останні 3 роки плинність кадрів 

серед викладачів становить: звільнено –7, прийнято – 4. 

Штатний розпис закладу затверджено у грудні 2015, внесено зміни у 

вересні 2016. Посадові інструкції працівників розроблені та затвердженні 

керівником. З посадовими інструкціями працівники  ознайомлені під підпис. 

Заяви-згоди на обробку персональних даних знаходяться у відділі кадрів в 

особових справах. 

В закладі в наявності статистична звітність «Про якісний склад», 

«Укомплектованість кадрами».   

Особові справи працівників оформлено відповідно до вимог. Інформація 

про працівників в особовій справі накопичується та оновлюється вчасно  та у 

повному обсязі. Копії посвідчень про проходження курсової перепідготовки 

(стажування) та копії атестаційних листів  зберігаються у відділі кадрів, але не 

в особових справах, а окремих папках.  

Трудові книжки працівників ведуться відповідно до Інструкції про  

порядок ведення трудових книжок працівників, записи проводяться вчасно. 

Трудові книжки зберігаються у сейфі, в наявності журнал обліку та руху 

трудових книжок. 

Накази з кадрового діловодства ведуться відповідно до Інструкцій з 

ведення ділової документації. Накази розділено за термінами зберігання на 

довго та короткотривалого зберігання. В наявності Книги реєстрації наказів. 

Оригінали наказів накопичуються протягом року та формуються у справи. Але 

не на всіх наказах є підпис працівників про ознайомлення з наказом. 

Атестація викладачів проводиться у відповідності до Типового 

Положення про атестацію педагогічних працівників. Щорічно своєчасно і в 
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повному обсязі у закладі готується пакет документів, передбачених Типовим 

положенням про атестацію. Ведеться перспективний план атестації та курсової 

перепідготовки педпрацівників. Атестаційні матеріали (накази «Про створення 

атестаційної комісії», «Про  затвердження списків для проведення атестації», 

«Про підсумки атестації»; списки працівників, що атестуються; графік роботи 

атестаційної комісії, протоколи засідань атестаційної комісії) в наявності. 

Терміни  видачі наказів, затвердження списків, засідань атестаційної комісії 

відповідають Положенню. Питання атестації розглядаються на засіданнях 

Методичної ради, Педагогічної ради закладу, інструктивно-методичних 

нарадах, циклових методичних комісій відповідно до плану. Протоколи 

засідань у наявності. Атестація вчителів здійснюється на основі комплексної 

оцінки професійної діяльності і загальної культури педагогів. Порушень, 

конфліктів і скарг під час проведення атестації педагогічних працівників не 

було.  

2.2. Проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічними 

працівниками 
В наявності накази від 19.09.2016 №234–к/тр «Про склад атестаційної 

комісії та проведення атестації педагогічних працівників ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» у 2017 році», від 17.10.2016 № 

263-к/тр «Про затвердження списків на участь в  атестації педагогічних 

працівників ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» у 2017 році 

та графіка роботи атестаційної комісії». Подання директора до атестаційної 

комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій, педзвань 

педагогічним працівникам, які атестуються в 2017 році, список педагогічних 

працівників, щодо яких буде прийматись рішення атестаційною комісією ІІІ 

рівня. Протокол першого засідання атестаційної комісії: №1 від 17.10.2016. 

Перспективний графік атестації та курсів ПК педагогічних  працівників до 2021 

року.  

Згідно з наказом від 17.10.2016 № 263-к/тр «Про затвердження списків на 

участь в  атестації педагогічних працівників ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничий центр» у 2017 році та графіка роботи атестаційної комісії» в цьому 

році атестується 8 педагогічних працівників, з них таких, що забезпечують 

загальноосвітню підготовку – 4 особи.  

Вивчення педагогічної діяльності педпрацівників, що атестуються, 

здійснюється членами атестаційної комісії, шляхом відвідування уроків, 

позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмету, 

ознайомленням з навчальною документацією щодо виконання педагогічних 

працівників своїх посадових обов’язків, його участі в роботі методичних 

об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах.  Графік відвідування уроків 

планується щомісяця.  

Моніторинг навчальних досягнень учнів знаходить своє відображення в 

порівняльних таблицях, які заслуховуються на засіданні педагогічної ради. 

Інформація по предметам (якісні показники та цифрові), по викладачам – якісні 

показники, кількість н/а учнів та по рівням навчальних досягнень. Участь 
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викладачів, що атестуються в заходах передбачена річним планом, звіт про 

виконання надається головами методичних комісій. Роботи викладачів, які 

надаються на розгляд навчально-методичної ради обласного НМЦ ПТО 

розглядаються на засіданнях методичних комісій та на засіданнях педради, де 

ставиться питання про доцільність їх використання у роботі.  

За минулі роки є накази, що стосуються організації та проведення 

атестації педагогічних працівників, протоколи засідань, атестаційної комісії. 

Під протоколами підписи членів комісії та викладачів, що атестуються. Графік 

засідань атестаційної комісії та питання, які розглядаються на засіданнях – 

складається щороку Перспективний графік атестації та підвищення кваліфікації 

оновлюється щороку та складено на 5 років. Атестаційні листи зберігаються у 

відділі кадрів.. 

У закладі створено умови для підвищення фахової майстерності вчителів, 

забезпечено системне управління їх самоосвітньою діяльністю у міжкурсовий 

період. Докурсові та після курсові завдання викладачів, які атестуються 

зберігаються в методичному кабінеті закладу.  

Курсову перепідготовку викладачі загальноосвітніх дисциплін проходять 

в Дніпропетровському обласному інституті ППО. Заявка подається в травні на 

наступний календарний рік. В вересні список уточнюється та узгоджується.  

2.3. Методична робота з педагогічними кадрами  

та її результативність 

Методична робота навчального закладу ґрунтується на Положенні про 

методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 22.12.2000 №582) спрямовується на 

підвищення рівня професійної майстерності педагогів, активізацію 

педагогічних напрацювань, посилення інноваційної складової фахового 

зростання педагогів.  

Згідно з річним планом роботи, рекомендаціями навчально-методичного 

кабінету ПТО, педагогічний колектив училища продовжив роботу над єдиною 

методичною проблемою «Інноваційно-педагогічні технології  як основа 

ефективності організації навчально-виховного процесу». Ця проблема 

актуальна, оскільки дозволяє розвинути педагогічний інформаційний простір 

викладача, внести якісні і кількісні зміни у зміст загальної і професійної 

підготовки учнів, органічно поєднувати із запровадженням у практику роботи 

інтерактивних методів навчання.  

Методична робота закладу спрямована на висвітлення єдиної проблеми, 

активізацію роботи методичних об’єднань, організацію наставництва, 

консультацій для молодих спеціалістів та впровадження в педагогічну 

діяльність новітніх технологій. Саме ця проблема спонукала колектив до 

пошуку, дослідництва і застосування на уроках теоретичного, практичного 

навчання, виховних годинах нетрадиційних технологій. 

Центром методичної роботи у ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничого центр» є методичний кабінет. Відповідне оснащення та 

оформлення методичного кабінету створює всі умови для ефективної 
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підготовки педагогів до уроків та позаурочних заходів, для здійснення 

самоосвітньої діяльності. 

У методичному кабінеті впорядковані та систематизовані матеріали, які 

висвітлюють методичну роботу кожного члена колективу, скоординовано 

роботу методичних комісій, які створені з урахуванням фахової підготовки 

викладачів, створена і діє модель системи методичної роботи КНВЦ.  

В наявності узагальнений перспективний досвід роботи кращих 

викладачів та майстрів виробничого навчання КНВЦ. Розроблені методичні 

рекомендації та поради щодо впровадження цього досвіду у практику роботи 

інших. 

Це досвід роботи: 

– викладача математики Євтушенко О.В. «Роль математики в 

професійному становленні учнів»; 

– викладача української мови та літератури Сергієнко Є.В. «Роль 

української мови у формуванні професійної майстерності у підготовці фахівців 

сфери послуг»; 

– викладача спецдисциплін Марушевої Л.С. «Використання 

інноваційних виробничих технологій у підготовці сучасного робітника через 

співпрацю з роботодавцями». 

Діють школи перспективного досвіду Євтушенко О.В., Сергієнко Є.В., 

Юрової О.Л., Марушевої Л.С.  

Досвід роботи викладачів Євтушенко О.В. та Сніжинської С.В. широко 

представлений у матеріалах періодичної преси (ж-ли «Профтехосвіта», «Все 

для вчителя»). Інтелектуальна продукція викладачів з реалізації обраної 

проблеми «Використання педагогічних інновацій у формуванні творчої 

особистості майбутнього кваліфікованого робітника» знаходить досить широке 

відображення у системі всієї методичної роботи навчального закладу.  

Наказом від 29.08.2016  №271-од «Про організацію роботи методичних 

комісій у 2016/2017 навчальному році» створено 8 методичних комісій, в т.ч 

природничо-математичного циклу, гуманітарних дисциплін та класних 

керівників, призначено голів цих комісій. Голови методкомісій планують свою 

роботу на навчальний рік. Засідання комісій відбуваються один раз на місяць, 

згідно єдиного плану методичної роботи. Вся робота  методкомісій фіксується в  

Журналі роботи методичної комісії, де вказано склад комісії, план роботи на рік 

та протоколи засідань. Серед питань, які виносяться на розгляд методичної 

комісії такі: 

- вивчення нормативних документів, розгляд та погодження 

плануючої документації; 

- погодження завдань для контролю знань учнів, завдання для 

олімпіад та конкурсів; 

- погодження методичних розробок, рекомендацій, організації і 

проведенні відкритих уроків, впровадження інноваційних технологій у 

навчальний процес; 

- планування предметних тижнів, конкурсів, екскурсій, виставок; 
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- взаємовідвідування уроків та виховних заходів; 

- вивчення методичних рекомендацій до викладання предметів; 

- підготовка до ДПА, ЗНО тощо 

Журнали роботи та матеріали засідань методичних комісій є в наявності, 

зберігаються в викладача-голови методичної комісії. Протоколи засідань 

ведуться в довільній формі та відображають зміст роботи методкомісії 

впродовж навчального року. В кінці року кожна методична комісія звітує про 

свою роботу на засіданні педагогічної ради та складає перспективний план на 

наступний навчальний рік.  

Методична комісія природничо-математичного циклу тісно співпрацює з 

науковими установами: Інститутом профтехосвіти Національної академії 

педагогічних наук України, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний 

університет». Методична комісія природничо-математичного циклу у співпраці 

з іншими методичними комісіями є по суті творчою майстернею з розробки 

інноваційних технологій. 

2.4. Участь педагогічних працівників у  інноваційній діяльності, 

конкурсах, виставках 
Викладачі загальноосвітніх дисциплін щорічно приймають участь в 

обласному конкурсі «Віртуальний фестиваль методичної майстерності», який 

розміщається на сайті «Ваш особистий методист» (автор сайту методист НМЦ 

ПТО О.Гришаєва). Викладач математики Євтушенко О.В. зайняла І місце 

(вересень 2013 року) в обласному віртуальному конкурсі «Урок математики». 

В конкурсах викладач року перемогу отримали: 

викладач математики Євтушенко О.В.   - І місце (2013р.) 

викладач іноземної мови Сафронова І.О.  – ІІІ місце (2016р.) 

Викладачі КНВЦ Євтушенко О.В. та Мірошниченко Н.О. приймають 

активну участь в засіданнях клубу творчого педагога «Вулик» 

Річний план роботи ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

розглянутий на засіданні педагогічної ради, протокол №1 від 31.08.2016, та 

затверджений директором. Річний план  містить ґрунтовний аналіз роботи за 

попередній навчальний рік та 13 розділів за різними напрямками. В розділах 

«Теоретичне навчання», «Методична робота», «План роботи педради», «План 

роботи методичної ради», «План роботи інструктивно-методичних нарад», 

«План роботи школи молодого спеціаліста», «План роботи школи передового 

досвіду» заплановані заходи для реалізації актуальних питань теорії і практики 

навчання і виховання, методики викладання предметів, шляхи упровадження 

інноваційних педагогічних технологій, здійснюється вивчення та обговорення 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

План роботи педради затверджується на навчальний рік в серпні на 

першому засіданні. Проведення педрад сплановано один раз на два місяці. На 

момент перевірки, згідно плану, проведено два засідання. Протоколи педрад 

ведуться в книзі, яка прошита та затверджена печаткою. Матеріали педрад 

(доповіді, таблиці, аналітичні матеріали) зберігаються в окремій папці.  
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Робота методичної ради спланована на рік в плані роботи (в плані роботи 

навчального закладу). Методична рада проводиться один раз на два місяці. 

Протоколи проведення методичних рад в наявності.    

Робота інструктивно-методичних нарад спланована на рік (в плані роботи 

навчального закладу), але в разі потреби розглядаються поточні питання, 

ознайомлення з нормативними документами, інструкціями. Протокол ведеться 

в довільній формі, де названі опрацьовані документи.  

Наказ  від 02.09.2016  №290-од «Про закріплення наставників»  

регламентує роботу з молодими педагогами. Матеріали, які розглядаються на 

засіданні Школи молодого викладача зберігаються в методичному кабінеті в 

окремій папці.  

Аналіз інноваційної діяльності педагогів свідчить про те, що в закладі 

проводяться системні методичні заходи, спрямовані на розвиток інноваційної 

складової. 

У 2014-2015 навчальному році проведено 6 міських методичних секцій: 

викладачів інформатики, природознавчих дисциплін, словесних дисциплін; 

викладачів спецпредметів професій легкої, харчової промисловості, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування; школи професійної 

майстерності та класних керівників.  

У 2015-2016 навчальному році проведено 4 міських методичних секції: 

1. Секція бібліотечних працівників. Семінар-тренінг бібліотекарів, 

темою якого було «Виховання патріотизму та активної громадської позиції 

учнів ПТНЗ». На заході були присутні бібліотекарі міста, воїни-участники АТО 

(звільнені в запас), керівник координаційного центру допомоги учасникам АТО 

та їх сім’ям Самойленко В.А.  

2. Секція заступників директорів з навчально-виховної роботи. 

Круглий стіл «Виховання громадянина-патріота демократичної держави. 

Інтеграція виховних впливів освітянського середовища ПТНЗ». Проведення 

відкритого виховного заходу, з методичною метою «Шляхи формування 

громадянина-патріота». 

3. Секція професій легкої, харчової промисловості, торгівлі, 

громадського харчування, побутового обслуговування та охорони праці. 

Презентація системи роботи методичного об’єднання торгівельних дисциплін. 

4. Секція викладачів фізики. Педагогічна майстерня «Оновлення 

змісту освіти як процес формування освітньо-пізнавальних та патріотичних 

якостей учнів». 

Олімпіади з загальноосвітніх дисциплін проводяться згідно наказів МОН 

«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів». Щороку в І турі олімпіад беруть участь близько 90 учнів. Про 

проведення та підсумки олімпіад складено накази.  

Перемогу в обласній олімпіаді з математики в 2013-2014 навчальному 

році принесли учениця І курсу Гудзь Олеся (І місце) та учениця ІІ курсу 

Яскіляніна Ілона (ІІ місце). 
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Перемогу в обласній олімпіаді з фізики в 2015-2016  навчальному році 

отримали учениця ІІ курсу Оперман Діна (І місце) та учениця І курсу 

Бершацька Єлизавета (І місце); з історії – учениця І курсу Сахно Юлія (І місце) 

та учениця Черкас Валентина (ІІ місце). В міській олімпіаді перемогу отримали 

учні КНВЦ з української мови та правознавства. 

Питання навчально–методичної роботи, атестації педагогічних 

працівників регулярно розглядаються на засіданнях педагогічної ради 

(протоколи від 12.11.2014 №2, від 10.04.2015 №7, від 19.11.2015 № 2, від 

05.01.2016), нарадах при директору (протоколи від 25.12.2014 №3, від 

04.03.2015 №5, від 07.10.2015 №3, від 11.11.2015 № 4, від 11.01.2016 №6, від 

10.03.2016 №8, від 14.09.2016 №2, від 13.10.2016 № 3) 

Педагогічні працівники є постійними учасниками Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій. 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Львів 9-10 

жовтня 2013 року) – викладач Євтушенко О.В. «Роль математики у 

професійному становленні учнів» 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  23-24 

квітня 2015 року) – заступник директора з НВР Гринчак С.М. «Теорія і 

практика формування професійно-мобільного фахівця в умовах євро 

інтеграційних процесів у суспільстві» 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  23-24 

квітня 2015 року) – директор КНВЦ Легун В.Т. «Створення іміджу 

інноваційного сучасного навчального закладу через систему ефективного 

управління» 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ 26 березня 

2015 року) – викладач Євтушенко О.В. «Інтеграція загальноосвітньої та 

професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів» 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  26 березня 

2015 року) – директор КНВЦ Легун В.Т. «Формування професійної культури 

особистості майбутніх кваліфікованих робітників» 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  26 березня 

2015 року) – методист Юрова О.Л. «Інноваційні технології розвитку 

обдарованої молоді в закладах професійно-технічної освіти»  

7. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  28 березня 

2016 року) – викладач Євтушенко О.В. «Використання інформаційного 

простору у вихованні почуття патріотизму при вивченні математики учнями 

ПТНЗ» 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  28 березня 

2016 року) – викладач Сніжинська С.В. «Професійна спрямованість на заняттях 

з фізики для майбутніх кваліфікованих робітників легкої промисловості та 

сфери побуту» 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  28 березня 

2016 року) – методист Юрова О.Л. «Використання козацьких навчально-

виховних традицій у ПТНЗ» 
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10. Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Київ  28 березня 

2016 року) – директор КНВЦ Легун В.Т. «Сучасна концепція створення 

закладів нового типу». 

Матеріали з досвіду роботи увійшли до збірників матеріалів конференцій. 

Колектив ДПТНЗ «Криворзький навчально-виробничй центр» є 

постійним учасником міжнародних виставок та форумів: «Сучасні заклади 

освіти», «Інноватика в сучасній освіті», «World Edu». 

В березні 2014 року в місті Києві відбулася V Міжнародна виставка 

"Сучасні заклади освіти - 2014". На виставці були представлені роботи: 

«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес» 

(методист Юрова О.Л.), «Соціальне партнерство в професійно спрямованому 

навчанні кваліфікованих робітників» (викладач Марушева Л.С.),«Опис 

передового педагогічного досвіду викладача» (викладач Євтушенко О.В.) 

Криворізький навчально-виробничий центр нагороджений Золотою медаллю. 

В жовтні 2014 року в місті Києві відбулася VІ Міжнародний форум-

презентації «Інноватика в сучасній освіті». На виставці були представлені 

«Робочий зошит для учнів ПТНЗ з предмету «Організація підприємств та 

обслуговування» (викладач Теплова І.П.), «Методичний посібник з англійської 

мови для учнів ПТНЗ» (викладач Сафронова І.П.), «Формування професійної 

культури кваліфікованого робітника» (заступник директора з виховної роботи 

Скрипник О.О.). Криворізький навчально-виробничий центр нагороджений 

Золотою медаллю. 

В жовтні 2015 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся  

Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті – 2015» та Друга 

Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu». Проект 

організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної 

академії педагогічних наук України, компанії «Виставковий Світ». На виставці 

були представлені роботи: «Інноваційні підходи до формування професійної 

компетентності кваліфікованих робітників у сучасному професійно-технічному 

навчальному закладі» (методист Юрова О.Л.), «Міжпредметні зв’язки та 

професійна спрямованість на заняттях з фізики для майбутніх кваліфікованих 

робітників легкої промисловості та сфери побуту» (викладач Сніжинська С.В.). 

Під час форуму Криворізький навчально-виробничий КНВЦ прийняв участь у 

семінарі департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки 

України та державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України за темою:«Інноваційна модель розвитку 

професійно-технічного навчального закладу як чинник забезпечення високої 

якості підготовки фахівців». За підсумками участі у виставці Криворізький 

навчально-виробничий КНВЦ отримав диплом «Лауреат І ступеню», Золота 

медаль. 

В березні 2015 року в місті Києві відбулася VІ Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти – 2015». На виставці були представлені роботи: 

«Професійне спрямування  викладання хімії в професійно-технічних 

навчальних закладах» (викладач Нечипоренко Т.Л.), «Формування європейської 
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свідомості серед молоді» (викладач Сафронова І.О.), «Технології і моделі 

навчання, підтримки, розвитку обдарованої молоді» (викладач Сніжинська 

С.В.). Криворізький навчально-виробничий центр нагороджений Гран-При. 

В березні 2016 року в місті Києві відбулася VII Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти - 2016». На виставці були представлені роботи: збірник 

із аудіювання та творчих завдань «Мова і професія» (викладач Сергієнко Є.В.) 

та «Термінологічний словник з професії «Кравець» (викладач Марушева Л.С.) у 

номінації «Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень 

для підвищення якості освіти»; творчий наробок «Вивчаємо математику – 

виховуємо патріотів» (викладач Євтушенко О.В.) у номінації «Пошуково-

дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах 

становлення інформаційного суспільства». Криворізький навчально-

виробничий центр нагороджений Золотою медаллю виставки. Педагоги 

Криворізького навчально-виробничого центру були учасниками семінарів та 

круглих столів, проведених Інститутом модернізації змісту освіти МОН, 

департаментом професійно-технічної освіти МОН України. 

Досвід роботи викладачів широко представлений у матеріалах 

періодичної преси: 

1. Конкурс «Кращі методичні розробки уроків, сценаріїв виховних і 

позаурочних заходів, присвячених Дню професії в журналі «Профтехосвіта»: ІІІ 

місце – виклад української мови та літератури Сергієнко Є.В., ІІІ місце – 

викладач математики Євтушенко О.В., ІІІ місце – викладач фізики Сніжинська 

С.В.(10.06.2013р.) 

2. Журнал «Все для вчителя» (№1 2013р.) – розробка уроку «Роль 

математики у професійному становленні учня», «Математика в сузір’ї професій 

і наук»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

3. Журнал «Все для вчителя» (№12 2013р.) – творчий доробок 

«Приготування каші»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

4.  Журнал «Все для вчителя» (№11 2014р.) – творчий доробок 

«Похідна та її застосування»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

5. Журнал «Все для вчителя» (№11 2014р.) – творчий доробок 

«Похідна та її застосування»  (методист Юрова О.Л.) 

6. Журнал «Все для вчителя» (№11 2014р.) – творчий доробок 

«Похідна та її застосування»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

7. Журнал «Все для вчителя» (№11 2014р.) – творчий доробок 

«Похідна та її застосування»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

8. Журнал «Все для вчителя» (№3 2016р.) – творчий доробок «Заочна 

мандрівка «Україна у відсотках»  (викладач математики Євтушенко О.В.) 

9. Сайт видавництва «Шкільний світ» (29.03.2016р.) розміщено 

матеріал «Інтегрований урок «Секрети приготування борщу» (викладач 

математики Євтушенко О.В.) 

10. Журнал «Все для вчителя» (№5 2016р.) – творчий доробок 

«Кольоровий світ», «Внесок українських вчених у розвиток космонавтики  

(викладач фізики Сніжинська С.В.)) 
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11. Сайт видавництва «Шкільний світ» (27.05.2016р.) розміщено 

матеріал «Моя професія – моя гордість» (викладач математики Євтушенко О.В., 

майстер в/н Буряк О.В.) 

Викладачами КНВЦ були створені та апробовані  авторські методичні 

посібники: 

Євтушенко О.В.(викладач математики)   «Збірник прикладних задач з 

математики», «Залікові роботи з математики за курс старшої школи за 

професійним спрямуванням «Математика і професія», посібник «Навчаємо, 

виховуємо, розвиваємо». 

Сергієнко Є.В. (викладач української мови та літератури) 

«Термінологічні словники з професії Кухар, Перукар, Кравець», «Збірник з 

аудіювання та творчих завдань «Мова і професія» 

Юрова О.Л.(методист) «Посібник з алгебри та початків аналізу. 

Практичні і тестові завдання з тригонометрії», «Тестові завдання з 

інформатики» 

Швець В.А. (викладач правознавства, методист) «Посібник з 

правознавства» 

Сафронова І.О.(викладач іноземної мови) «Методичний посібник з 

англійської мови за спеціальністю «Перукар», «Методичний посібник з 

англійської мови за спеціальністю «Кухар» 

Нечипоренко Т.Л.(викладач хімії, заст..директора з НР) «Професійне 

спрямування хімії» 

Сніжинська С.В.(викладач фізики) «Міжпредметні зв’язки та професійна 

спрямованість на заняттях з фізики для майбутніх кваліфікованих робітників 

легкої промисловості та сфери побуту» 

На базі  КНВЦ в 2013-2015 р. під керівництвом інституту професійно-

технічної освіти НАПН України та Криворізького кабінету навчально-

методичного центру ПТО у Дніпропетровській області працювали дві 

експериментальні лабораторії з теми: «Оновлення змісту професійної 

підготовки через впровадження сучасних виробничих технологій за галузевим 

спрямуванням та «Система роботи ПТНЗ з формування професійної 

мобільності кваліфікованих робітників» 

В 2016-2017 н.р. В Криворізькому навчально-виробничому центрі під 

керівництвом навчально-методичного центру ПТО у Дніпропетровській області 

розпочала працювати експериментальна лабораторія з теми: «Новітні підходи 

до розвитку козацтва в системі роботи професійно-технічного навчального 

закладу в рамках реалізації концепції національно-патріотичного виховання»  

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу та забезпечення прав і 

законних інтересів його учасників 
 

3.1. Стан виконання окремих завдань щодо організації навчально-

виховного процесу 
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Навчально-виробнича діяльність в центрі організована згідно з  

«Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах», яке  затверджене наказом Міністерством 

освіти України №419 від 30.05.2006 р.,із змінами,внесеними згідно з Наказами 

МОН №731 від 05.08.2008, №1019 від 10.11.2008р. «Про затвердження 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах» та змінами до положення, згідно наказу МОН 

10.07.2015 №746, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 29 липня 

2015р. за №913/27358 і дозволяє реалізувати зміст освіти на відповідному 

кваліфікаційному  рівні, у відповідності до Державних стандартів професійно-

технічної освіти; у відповідності зі Статутом навчального закладу (наказ МОН 

України №1432від31.12.2015р.),  Наказом №32од від 20.09.2016р. «Про 

внутрішній трудовий розпорядок ліцею»,  відповідно до Типових та робочих 

навчальних планів. 

Навчально-виховний процес здійснюється згідно з планом роботи 

педагогічного колективу на навчальний рік(розглянутий на засіданні 

педагогічної ради, протокол № 1 від 30.08.2016 та затверджений директором). 

Річний план роботи охоплює основні напрямки діяльності навчального закладу 

і спрямований на реалізацію змісту і завдань професійно-технічної освіти 

відповідно до Державних стандартів ПТО та  загальноосвітньої підготовки. 

Робочі навчальні плани виконуються в повному обсязі. Є  відповідні 

накази та протоколи засідань педагогічної ради та нарад при директорі 

(протокол №5 від 04.03.2015,пр.№5 від 10.12.2015,  №8 від 30.08.2016). 

Навчальний процес в  КНВЦ здійснюється  за розкладом занять, який 

складається на підставі діючих робочих навчальних планів та наказу про 

педагогічне навантаження викладачів,  затверджується директором і не 

суперечить вимогам нормативно-правової документації. Тижневе  

навантаження учнів відповідає навчальним планам і не перевищує 35-36 годин. 

Тривалість навчального року не перевищує 40 навчальних тижнів. В розкладі 

враховано чергування загальноосвітніх, загально-технічних, професійно-

теоретичних та занять професійно-практичної підготовки, згідно з робочими 

навчальними планами. 

У навчальному закладі ведеться  журнал замін уроків. Всі заміни 

обґрунтовані: хвороби педагогічних працівників, відрядження, участь в 

семінарах, курсах підвищення кваліфікації. Інформація про заміни  уроків 

доступна для викладачів та учнів. 

Журнали теоретичного навчання заповнюються якісно та своєчасно з 

дотриманням  Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного навчання 

учнів професійно-технічних навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України №59 від 26 січня 2011 року. Ведення 

журналів контролюється адміністрацією центру (накази №376-од від 28.12.15 

№142-од від19.05.15р.,№112-од від21.03.16р.).  



26 

 

В кінці журналу фіксуються зауваження щодо порушень вимог до 

ведення журналу. Перевіркою встановлено,що є  незначні виправлення та 

користування коректором. 

Оцінювання загальноосвітньої підготовки здійснюється згідно критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів. Порушень не виявлено. 

Контроль за відвідуванням занять учнями ведеться щоденно на першому 

та останньому уроках, дані фіксуються у журналі «Сигнал» і розглядаються на 

нарадах при директорі, інструктивно-методичних нарадах, на батьківських 

зборах, Раді профілактики (протоколи  №7 від 10.04.2015,№4 від 11.11.2015,№8 

від 10.03.2016). 

За ухилення від навчання, пропуски занять без поважних причин на 

внутрішньому обліку у 2016-2017 перебувають 6 учнів. 

3.2. Дієвість внутрішнього моніторингу у сфері загальної середньої освіти, 

рівень навчальних досягнень  
Навчально-виховний процес в КНВЦ здійснюється згідно з планом 

роботи педагогічного колективу на навчальний рік. Річний план роботи містить 

аналіз роботи за попередній навчальний рік, охоплює основні напрямки 

діяльності навчального закладу, спрямовані на реалізацію змісту і завдань 

професійно-технічної освіти відповідно до Державних стандартів, ґрунтується  

на спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, 

колективів підприємств, установ та організацій.  

У річному плані роботи навчального закладу є розділ ,,Контроль за 

організацією навчально-виховного процесу ”, в якому передбачено 

відвідування уроків викладачів та визначено мету відвідування, а саме: базовий 

рівень знань учнів І курсу з загальноосвітніх дисциплін, стан викладання 

предмету, рівень виховної роботи на уроках, засоби активізації учнів, робота зі 

здібними учнями, виховання мовної культури, ефективність використання 

технічних засобів навчання, робота з учнями, які мають початковий рівень 

навчальних досягнень, система підготовки до ДПА, аналіз домашніх завдань, 

патріотичне виховання учнів, організація самостійної роботи, систематизація і 

повторення матеріалу на уроці, робота з підручником. 

Контроль за веденням навчальної документації передбачає  перевірку 

плануючої документації, виконання методичних рекомендацій щодо вивчення 

навчальних дисциплін, планування, правильність ведення  журналів 

теоретичного навчання,  зошитів, паспортів кабінетів, виконання навчальних 

планів і програм, об’єктивність оцінювання знань учнів відповідно до критеріїв 

оцінювання. Результати перевірки розглядалися на засіданні педагогічної 

ради(пр.№ 2 від 19.11.2015р), нарадах при директорі (№6 від 11.01.2016), 

відображаються у відповідних наказах. 

Відвідування уроків планується заступником директора з навчальної 

роботи на кожен місяць. За результатами відвіданих уроків членами  

адміністрації ведуться  журнали  внутрішнього контролю. В наявності довідки, 

накази: №232-од від 02.10.2014 «Про стан викладання предмету «Захист 
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Вітчизни», №56-од від 15.02.2016 «Про стан викладання фізичної культури», 

№99-од від 12.03.2016 «Про стан викладання математики» тощо. 

Моніторинг навчальних досягнень учнів передбачається річним планом 

роботи навчального закладу. Результати перевірочних контрольних робіт 

вивчаються, аналізуються, що  знаходить своє відображення в наказах «Про 

підсумки проведення контрольних робіт із загальноосвітніх предметів» 

№№364-од від 10.12.2014,144-од19.05.2015, наказ №197-од від27.05.2016р. 

«Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів за 2015-2016н.р.» 

Аналіз  успішності учнів за І та ІІ семестр розглядається на засіданнях 

педагогічної ради, методичних комісій. Робиться  аналіз  якості навчальних 

досягнень  учнів, який подається  в формі діаграм, порівняльних таблиць (в 

порівнянні з минулим роком, або порівнюються показники навчальних 

досягнень  учнів двох викладачів за спорідненими предметами).  

У  навчальному закладі створено систему внутрішнього контролю, якій 

притаманні риси структурованості, цілеспрямованості, результативності.  

Усі види контролю спрямовані на отримання очікуваних результатів 

діяльності, надання практичної допомоги усім учасникам навчально-виховного 

процесу.  

3.3 Результативність контрольних випробувань 

Для визначення рівня навчальних досягнень учнів за результатами 

контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової 

навчального плану були проведені контрольні роботи з української мови, 

математики, історії України  у шести групах ІІ курсу. Роботу з української мови 

виконали 132 учні (98,5 %), з математики  - 132 учні (98,5 %), з історії України  

- 134 учні (100 %). 

За результатами контрольних випробувань встановлено: 

 
Груп

и 

К-кість 

учнів/ 

писало 

роботи 

Мають рівень навчальних досягнень (осіб/%) 

За результатами  річного 

оцінювання  

за 2015-2016 н.р. 

(чол./%) 

За результатами експертних 

контрольних робіт 

(чол./%) 

П. С. Д. В. П. С. Д. В. 

Українська мова 

Разо

м: 
134/132 

0 80/59,7 47/35,1 7/5,2 0 74/56,1 51/38,6 7/5,3 

Математика 

Разо

м: 
134/132 

0 95/70,9 35/26,1 4/3 4/3 87/65,9 36/27,3 5/3,8 

Історія України 

Разо

м: 
134/134 

0 56/41,8 71/53 7/5,2 0 67/50 66/49,3 1/0,7 

 

Аналіз письмових робіт показав, що 43,9 % учнів ІІ курсу засвоїли 

навчальний матеріал з української мови, 31,1 %  - з математики, 50 % -  з історії 

України на високому та достатньому рівнях. Оцінки учнів, які виконували 

роботи, порівнювалися з річними показниками за  2015 – 2016 навчальний рік.  
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Отже, розбіжності в оцінюванні знань учнів складають: 

- з української мови – +3,6 

- з математики – +2 

- з історії України - -8 

Виявлені  розбіжності в оцінюванні знань окремих учнів з трьох 

предметів. Отже, викладачами не в повному обсязі забезпечується 

об’єктивність оцінювання знань окремих учнів з української мови,  математики 

та історії України.  Адміністрації КНВЦ необхідно вивчити систему роботи 

викладачів та спланувати заходи щодо усунення виявлених недоліків щодо 

об’єктивного оцінювання учнів. 

Виходячи з вищевикладеного, якість загальної середньої освіти у 

Криворізькому навчально-виробничому  центрі забезпечується на достатньому 

рівні. 

3.4. Результативність участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, 

роботі МАН, конкурсах 
Педагогічним колективом ліцею здійснюється плідна робота у напрямку 

підвищення мотивації учнів щодо участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, 

гуртках за інтересами тощо. Щороку в І турі олімпіад беруть участь близько          

200 учнів.  

Протягом трьох останніх років учні брали активну  участь у предметних 

олімпіадах з базових дисциплін. 

Заклад має певні досягнення щодо у конкурсах, олімпіадах. 
 

Навчаль 

ний рік 

Участь в міських, районних 

та обласних олімпіадах 

Результат 

2013- 

2014  

Міська олімпіада: 

  з фізики 

 з правознавства 

Обласна олімпіада: 

 математики 

 

І місце 

ІІ місце  

 

І,ІІ місце 

2014- 

2015  

Міська олімпіада: 

  з математики 

Обласна олімпіада: 

 фізики 

 

І місце 

 

ІІ місце 

2015- 

2016  

Міська олімпіада: 

  української мови 

 правознавства 

Обласна олімпіада: 

 фізики 

 історія 

 

І місце 

І місце 

 

І місце 

І ,ІІ місце 

 

Учні закладу беруть участь у творчих конкурсах різних рівнів: 

,,Об’єднаймося ж, брати мої ”, Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнському 
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конкурсі з української мови ім. П.Яцика, міському конкурсі знавців 

інформатики тощо.  

Результати участі учнів центру  в олімпіадах і конкурсах узагальнюються, 

що знаходить своє відображення у відповідних наказах. 

Слухачем Дніпропетровського відділення Малої академії наук України є 

учениця  І курсу Крюкова Яна, яка навчається на відділенні «Історія» секція 

«Історичне краєзнавство». 

3.5. Створення умов для навчання дітей з особливими потребами, 

у тому числі дітей-інвалідів 

У Криворізькому навчально-виробничому центрі (далі - центр) навчається 

686 учнів, з них на обліку перебуває: 75 учів соціально незахищених категорій: 

20 дітей-сиріт (9 -  під опікою,11 – на повному державному забезпеченні ), 6 

дітей-інвалідів, 28 учнів з  багатодітних родин, 4 дитини з малозабезпечених 

родин, ,9 учнів з числа  вимушених переселенців та 6 учнів з родини учасників 

АТО, 2-діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.  

6 дітей-інвалідів навчаються за програмою загальноосвітньої школи та 

відвідують заняття класно-урочної форми. 93,4 % учнів вищезазначених 

категорій охоплені позаурочною діяльністю, є активними учасниками виховних 

заходів різного спрямування. 

Зміст та основні завдання участі соціально-психологічної служби з питань 

впровадження інклюзивного навчання визначено низкою нормативно-правових 

документів. 

Робота практичного психолога Котко Валентини Дмитрівни фіксується в 

журналі корекційно-розвивальної та відновлюваної роботи, журналах 

щоденного обліку роботи, протоколах індивідуального діагностичного 

обстеження, протоколах індивідуальних консультацій, статистичному та 

аналітичних звітах. Діти-інваліди включені до банку даних дітей «зони» 

ризику, відповідно заведені картки та розроблено плани індивідуального 

психологічного супроводу учня.  

Посилено увагу щодо проблем психологічного і соціального супроводу 

всіх учасників навчально-виховного процесу, що сприяє адаптуванню 

освітнього середовища до потреб дитини-інваліда з урахуванням її 

особливостей та можливостей, забезпеченню соціальних запитів. З цією метою 

проводиться вивчення індивідуальних особливостей учня, його можливостей, 

рівня сформованості пізнавальних процесів і дій. 

Діагностична робота практичного психолога закладу спрямована на 

вивчення співвідношення рівня розумового розвитку дитини і вікової норми; 

рівня розвитку когнітивної сфери; особливості емоційно-вольової сфери; 

індивідуально-типологічних особливостей; рівня сформованості мотивації до 

навчання; рівня розвитку комунікативних здібностей; розумової працездатності 

та темпу розумової діяльності.  

Під час вивчення рівня психічного розвитку дитини психолог виявляє 

фактори, які зумовлюють труднощі пізнавальної діяльності, спілкування та 
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соціальної адаптації, а також ті резерви, які можна використовувати у 

корекційно-розвиваючій та відновлюваній роботі.  

Практичний психолог формує психологічну готовність учасників 

навчально-виховного процесу (учнів, батьків, вчителів, представників 

адміністрації) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами. Така 

психологічна готовність формується через проведення занять з елементами 

тренінгу, лекторіїв, семінарів, консиліумів, практикумів тощо, зміст яких 

спрямований на подолання упередженого ставлення до дітей з особливими 

потребами, руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та дискримінації. 

Система занять з учнями спрямовується на формування у них вміння 

бачити та цінувати відмінності, враховувати різні точки зору, висловлювати 

свою думку, поважаючи думку інших, оволодівати навичками співпраці з 

іншими дітьми. При проведенні індивідуальної роботи практичний психолог 

працює безпосередньо з дитиною з особливими потребами щодо збереження її 

здоров’я, пошуку та реалізації її всебічного розвитку, формування позитивної 

мотивації до навчання. 

Щорічно майстрами виробничого навчання та класними керівниками 

ведеться контроль за умовами утримання дітей-інвалідів в родинах та 

організацією їхнього навчання. Складаються акти обстеження умов 

проживання, ведеться картка обліку роботи з дітьми, надаються консультації 

дітям та батькам. 

В навчальному закладі працює  2 їдальні, розраховані на 240 місць кожна. 

Організація гарячого харчування здійснюється на підставі наказу від 20.09.2016 

№308-од «Про здійснення заходів щодо організації харчування учнів КНВЦ у 

2016-2017 навчальному році». Харчуванням  охоплено 100% учнів за рахунок 

батьківської спонсорської допомоги. Діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування та особи з їх числа харчуються за рахунок державних 

коштів відповідно до норм чинного законодавства.  В закладі ведеться контроль 

за організацією харчування (накази: від 20.09.2016 № 309-од «Про створення 

бракеражної комісії», від 20.09.2016 №  310-од «Про контроль якості 

приготування їжі», від20.09.2016 №311-од «Про затвердження заходів щодо 

ефективного використання бюджетних коштів на придбання продуктів 

харчування»). 

Для здійснення профілактичних заходів в центрі обладнані 2  медичні 

пункти, забезпечені медикаментами згідно з вимогами. База медпункту: 

маніпуляційний кабінет, кабінет амбулаторного прийому, ізолятор. В  

медичних пунктах центру в наявності документація щодо організації медичного 

обслуговування учнів, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та осіб з їх числа. На час перевірки медичний 

працівник був відсутній (звільнений за власним бажанням). 

В закладі забезпечений безперешкодний доступ до будівель та приміщень 

осіб з вадами опорно-рухового апарату та вадами зору.  

3.6. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів 



31 

 

Відповідно до штатного розпису ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничий центр» (далі - центр) передбачено посаду практичного психолога 

(1,0 ставки), та соціального педагога (1,0 ставки). Відповідно до нормативної 

потреби заклад забезпечений фахівцями соціально-психологічної служби у 

складі практичного психолога Катко В.Д. та соціального педагога Тютько Л.Л. 

Провідною метою соціально-психологічно служби є збереження і 

зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців та учнів, створення 

оптимальних умов для їх особистісного зростання, соціалізації, активізації 

творчості та розвитку на всіх вікових етапах, підвищення адаптивних 

можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх 

учасників навчально-виховного процесу. Практичний психолог та соціальний 

педагог здійснюють діагностичну, консультаційну, корекційно-розвивальну та 

відновлювану, просвітницько-профілактичну, організаційно-методичну 

діяльність. Центр співпрацює з комітетами у справах сім’ї та молоді, службою у 

справах дітей виконкомів Покровського та Тернівського  районних у місті рад, 

сектором поліції  у справах дітей, з Криворізьким міським центром соціальних 

служб дітей, сім'ї та молоді. З цими службами складено спільні плани роботи.  

Документація заступника директора з навчально-виховної роботи, 

практичного психолога та соціального педагога відповідає вимогам чинного 

законодавства. Згідно з даними соціального паспорту в ліцеї навчається 686 

учнів. З них на обліку перебуває 75 осіб соціально незахищених категорій: 20 

дітей-сиріт (9 - під опікою,11 – на повному державному забезпеченні), 6 дітей-

інвалідів, 28 учнів з  багатодітних родин, 4 дитини з малозабезпечених родин, 9 

учнів з числа вимушених переселенців та 6 учнів з родини учасників АТО, 2 - 

діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Належним чином ведуться плани роботи психолога та соціального 

педагога, щоденний облік роботи, є журнали індивідуальних та групових 

консультацій, журнали корекційно-розвивальної та відновлювальної роботи, 

протоколи консультацій; журнал обліку сімей, що опинились в СЖО. Постійно 

оновлюється банк даних дітей та родин пільгових категорій, ведуться особові 

справи. На постійному контролі питання про стан утримання дітей в родинах, 

двічі на рік складаються акти із даного питання. Щорічно складаються 

статистичний та аналітичний звіти. У своїй діяльності практичний психолог 

керується Положенням про психологічну службу в закладах освіти та 

посадовими інструкціями. 

Особові справи дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  

та осіб з їх числа оформлені відповідно до вимог чинного законодавства. За 

учнями цієї категорії наказами по ліцею закріплені шефи-наставники з числа 

педагогічних працівників; ведуться щомісячні плани індивідуальної роботи; 

складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання  з метою 

ознайомлення з кліматом, в якому проживають діти; підтримується постійний 

зв'язок з опікунами учнів. Навчальний заклад співпрацює зі органами опіки 

міста.  
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В ліцеї надається матеріальна допомога дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа,  дітям з 

малозабезпечених, багатодітних сімей згідно чинного законодавства. 

Систематично педагогами проводиться робота з батьками та опікунами з 

питань соціального захисту дітей різних категорій, їх прав та обов’язків. 

У закладі ефективно здійснюється консультаційна робота з батьками, 

педагогами, учнями. Робочий кабінет практичного психолога оформлений 

відповідно до нормативних документів. 

Одним з важливих аспектів соціально-психологічного супроводу 

навчання та виховання учнів є робота з педагогами. У ліцеї проводяться 

психолого-педагогічні семінари, консиліуми з метою формування у педагогів 

практичних умінь і навичок щодо подолання конфліктних ситуацій, виявлення 

проблем розвитку й соціальної адаптації учнів. 

В ході перевірки встановлено, що в центрі проводиться моніторинг 

роботи з питань охорони  дитинства. Питання охорони дитинства 

розглядаються на нарадах при директорі, нарадах класних керівників, 

засіданнях батьківського комітету, батьківського всеобучу, батьківських 

зборах, раді профілактики: «Формування соціально-активної особистості 

вихованця через розвиток лідерства та організацію учнівського 

самоврядування», «Форми та методи роботи з обдарованими дітьми», «Стан 

дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу», «Стан роботи із 

запобігання правопорушень та негативних проявів в учнів ліцею»,  «Стан 

роботи з профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу 

життя вихованців (ст.56 ЗУ «Про освіту»)» тощо.  

Моніторинг роботи ліцею з питань охорони дитинства показав, що 

завдяки співпраці, налагодженій між соціально-психологічною службою та 

КМЦСССДМ, ССД, громадськими організаціями протягом двох останніх років 

відсутні випадки скоєння учнями злочинів та правопорушень. У 2015-2016 н.р. 

зменшилась кількість підлітків, які пропускають заняття без поважних причин. 

Значно зменшився відсоток сімей, які знаходяться під супроводом в 

КМЦСССДМ та родин, які перебувають на внутрішньому обліку. Дітей, що 

перебувають на обліку в наркологічному кабінеті немає. Учні, що скоїли 

злочини та правопорушення відсутні. Учнів, які пропускають заняття без 

поважних причин, взято на внутрішній облік,за ними закріплені шефи-

наставники з числа майстрів виробничого навчання та класних керівників. На 

кожного з цих учнів заведена облікова картка, де фіксується вся профілактична 

та виховна робота.  

Робота соціально-психологічної служби ліцею є дієвою та 

систематичною. 

3.7. Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах 

позаурочної навчально-виховної роботи 
У Криворізькому навчально-виробничому центрі створено належні умови 

для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної роботи та 

організації навчально-виховного процесу. 
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Система виховної роботи центру побудована на взаємодії адміністрації, 

соціально-психологічної служби ліцею, класних керівників, майстрів 

виробничого навчання, органів учнівського самоврядування, батьків, 

громадських організацій, позашкільних закладів. 

Виховна робота спрямована на виховання учнівської молоді як 

громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально 

компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати 

відповідальні рішення у життєвих ситуаціях. Створені належні умови для 

навчання та змістовного дозвілля учнів. Здійснюється контроль за виконанням 

режиму навчального закладу, спрямованого на збереження і зміцнення 

здоров’я, пропаганду здорового способу життя. 

Основні принципи та напрямки виховання відображаються в річному 

плані роботи центру, що спланований за відповідними розділами  і 

затверджується на педагогічній раді в серпні місяці. Виховна діяльність – 

цілісне динамічне формування, яке складається з урочної діяльності та 

позаурочної  виховної роботи і носить системний характер. Завдання, які 

ставляться адміністрацією, відображені у річному плані центру та планах 

виховної роботи класних керівників.  

У центрі налагоджена чітка співпраця класних керівників, майстрів 

виробничого навчання  та учнівського  колективу. Класні керівники залучають 

до активної співпраці представників різних служб і організацій, учнівське 

самоврядування.  

Самоврядування в КНВЦ спрямоване на розвиток ініціативи, можливості 

розкриття організаторських здібностей, підготовку та проведення 

різноманітних заходів у відповідності до потреб та інтересів. Планом роботи 

передбачено участь самоврядування в різних  соціальних проектах, акціях, 

флешмобах. 

В наявності щомісячні плани навчально-виховної роботи, на основі яких 

здійснюється планування навчально-виховної роботи класними керівниками у 

навчальних групах. Класні керівники навчальних груп ведуть журнали виховної 

роботи відповідно до положення. 

Створена система методичної роботи з класними керівниками. 

Щомісячно відбуваються засідання методичного об’єднання класних 

керівників, про що свідчать протоколи засідань. Працює школа молодого 

класного керівника. 

 В наявності накази з організації навчально-виховного процесу з  усіх 

напрямків роботи  за три останні роки. Документація ведеться відповідно до 

Інструкції з ведення ділової документації. 

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі та 

профілактики шкідливих звичок (тютюнокуріння, наркоманії, токсикоманії, 

профілактики СНІДу) в навчальному закладі створені та працюють Рада 

профілактики правопорушень та наркопост (накази №397-од від 03.11.2016, 

№396 – од від 03.11.2016).  
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На засіданнях Ради профілактики  розглядаються питання 

правопорушень, питання відвідування учнями занять, порушень дисципліни в 

навчальному закладі, зайнятість в позаурочний час. КНВЦ співпрацює з 

комітетом сім’ї та молоді, службою у справах дітей виконкому Покровського та 

Тернівського  районних у місті рад, сектором поліції  у справах дітей, з 

Криворізьким міським центром соціальних служб дітей, сім'ї та молоді. З цими 

службами складено спільні плани роботи по попередженню правопорушень. 

Навчальний заклад співпрацює з наркологічним кабінетом району. Один раз на 

квартал проводиться звірка з метою виявлення учнів, які перебувають на 

обліку. В  навчальному закладі таких учнів не виявлено. 

Учнів, які пропускають заняття без поважних причин, взято на 

внутрішній облік,за ними закріплені шефи-наставники з числа майстрів 

виробничого навчання та класних керівників. На кожного з цих учнів заведена 

облікова картка, де фіксується вся профілактична та виховна робота.  

Цілеспрямована робота в даному напрямку дає свої позитивні результати: 

відсутні  випадки скоєння злочинів. Навчальний заклад брав участь у проекті  

«Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями». Як результат,   

створений тренінговий кабінет з розвитку професійних навиків для надання 

психологічної підтримки вимушеним переселенцям та приймаючим громадам. 

Організація гурткової роботи в ліцеї відбувається на основі відповідного 

Положення. При плануванні виховної роботи враховуються інтереси та 

захоплення учнів. Для організації змістовного відпочинку та забезпечення 

зайнятості учнів у позаурочний час в центрі працює: 3 гуртки художньої 

самодіяльності;  15 предметних гуртків; 2 гуртки технічної творчості;  Клуби 

«КВК», «Фотосправа», «Прес-центр». На  базі центру діє 4 спортивні секції 

(«Настільний теніс», «Баскетбол», «Волейбол», «Танцювальна аеробіка»). 

Всього в гуртках та секціях задіяні  79% учнів.  

Керівниками гуртків ведуться  журнали гурткової роботи, підсумки 

розглядаються на нараді при директорі, інструктивно-методичних нарадах, 

педагогічній раді. Ведення журналів гурткової роботи відповідає нормативним 

вимогам та чинним інструкціям. Учні  мають можливість обирати гуртки 

відповідно до їхніх інтересів та нахилів. 

Учні центру є активними учасниками міського літературного конкурсу 

«Струни серця». В обласному фестивалі художньої самодіяльності 

«Фестивальний дивограй профтехосвіти» протягом п’яти  років здобували гран-

прі.  

До роботи у гуртках залучаються учні соціально незахищених категорій.  

Проводиться робота з виявлення обдарованих дітей, поповнюється банк 

даних обдарованої молоді. Досягнення  вихованців висвітлюються в засобах 

масової інформації, застосовується моральне заохочення обдарованих дітей. До 

виховної  роботи  активно залучаються батьки вихованців та громадськість.  

 Навчальний заклад став центром козацького руху. Тісно  співпрацює з 

Криворізькою паланкою Січеславського козацтва Запорізького. На базі центру 

створено Дубівський курінь, двічі на рік тут проводяться загальноміські заходи 
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«Козацькому роду нема переводу». Функціонує  Музей козацької слави, на базі 

якого проводиться системна робота з відродження національної свідомості 

учнів та патріотичного виховання. 

Учні групи «Агент організації туризму» розробили туристичний маршрут 

«Місцями козацької слави». Проект викладача історії Мірошниченко Н.О. 

«Козацькими стежками Криворіжжя» відзначений на Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти» у  2016році. 

Традиційним у закладі є проведення тематичних місячників, тижнів, виховних 

годин, відзначення річниць пам’ятних дат та видатних історичних подій, до 

участі у яких залучаються учнівський, педагогічний та батьківський колективи. 

Результативність виховної та просвітницько-профілактичної роботи в 

закладі підтверджується відсутністю за два останні роки скоєних злочинів.  

Планування і здійснення методичної роботи з класними керівниками 

проводиться на діагностичній основі, застосовуються різні методики 

моніторингу діяльності класних керівників: анкета-самоаналіз, співбесіди, 

аналіз планів виховної роботи, рейтингова оцінка діяльності класних 

керівників.  

Питання виховної роботи та позаурочної зайнятості постійно 

розглядаються на педрадах(протоколи №7 від 10.04.2015,№2 від 19.11.2015,№7 

від 01.04.2016), нарадах при директорі(протоколи №3 від 25.03.2014,№2 від 

09.09.2015, №4 від 11.11.2015, №7 від 11.02.2016, №8 від 10.03.2016, №2 від 

14.09.2016), засіданнях методичних комісій класних керівників, батьківських 

зборах, про що складені відповідні протоколи. 

Книга наказів з основної діяльності КНВЦ відповідає вимогам щодо 

оформлення ділової документації. У наявності усі необхідні накази, що 

регламентують виховну й профілактичну діяльність центру. 

Виховна робота з учнями КНВЦ сприяє ствердженню принципів 

загальнолюдської моралі, формуванню умінь міжособистісного спілкування, 

екологічної культури, працелюбності тощо . 

ІV. Забезпечення якості управлінської діяльності 

4.1. Керівництво професійно-технічним навчальним закладом 

Центр діє згідно Статуту, погодженого на загальних зборах колективу від 

22.012.2015 (протокол № 8), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.02.2016 № 1432.  

Керівництво діяльністю КНВЦ здійснює директор. Вищим колегіальним 

органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори та, 

відповідно до Статуту, можуть утворюватися й інші органи громадського 

самоврядування. 

Адміністрація закладу здійснює організаційно-управлінську діяльність 

управління персоналом на засадах науковості та компетентності.  

 У КНВЦ розроблений річний план роботи, в розділах якого відображена 

робота і взаємодія між підрозділами закладу та органами учнівського 

самоврядування, батьківського комітету. 
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З метою оптимальної організації адміністративно-управлінської 

діяльності та контролю за роботою всіх підрозділів навчально-виховного 

процесу керівництвом розподілено посадові функціональні обов’язки між 

членами адміністрації з урахуванням їхніх професійних та ділових якостей. 

 Управлінські рішення з питань організації та удосконалення навчально-

виховного процесу приймаються педагогічною радою та директором, 

відповідають діючим нормативним документам. 

У КНВЦ створено систему внутрішнього контролю за навчально-

виховним процесом, який здійснюється відповідно графіку. 

Використовуються різноманітні методи контролю: вивчення навчальної 

документації, відвідування уроків, позакласних заходів. Результати контролю 

фіксуються у книзі обліку наслідків внутрішнього контролю.  

Результати контролю заслуховуються на засіданні педагогічної ради, 

інструктивно-методичних нарадах, відображаються в наказах. В основі 

організації внутрішнього контролю закладу є особисто-правовий підхід, що 

базується на забезпеченні та повазі всіх прав та свобод учасників освітнього 

процесу в рамках встановлених норм. 

Основними складовими змісту контролю в КНВЦ є виконання 

організаційно-педагогічних завдань загальної середньої освіти, професійно-

технічної освіти, якість виконання освітніх програм і державних освітніх 

стандартів, рівень навчальних досягнень учнів, стан викладання навчальних 

дисциплін, організації виховної та позакласної роботи, фінансово-господарська 

діяльність, виконання нормативних документів і прийнятих рішень. 

 У навчальному закладі розроблені посадові інструкції працівників, 

затвердженні директором, узгоджені з профспілковим комітетом училища. 

Працівники ознайомлені з посадовими інструкціями під підпис. Книга наказів з 

основної діяльності ліцею ведеться відповідно Інструкції з ведення ділової 

документації. 

Книга реєстрації наказів КНВЦ з основної діяльності розпочата 

04.01.2016, відповідає Інструкції з ведення ділової документації.  

Особові справи працівників знаходяться у відділі кадрів ліцею. Особові 

справи працівників оформлено, проте, є зауваження щодо форми оформлення 

особових справ та оновлення інформації.  В особових справах зберігаються 

копії паспортів, документи про освіту та атестаційні листи, свідоцтва про курси 

підвищення кваліфікації, автобіографія.  

Трудові книжки працівників ведуться відповідно до Інструкції  про  

порядок ведення трудових книжок працівників, записи проводяться вчасно. 

Збереження трудових книжок працівників навчального закладу відповідає 

Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах 

і організаціях». На всіх працівників училища заведені особові справи. Книги 

обліку особових справ, обліку та руху трудових книжок ведуться згідно 

Інструкції. Вони прошиті, нумеровані, скріплені підписом директора та 

печаткою закладу освіти 
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Накази з кадрового діловодства ведуться відповідно до Інструкцій з 

ведення ділової документації. Накази розділено за термінами зберігання на 

довго та короткотривалого зберігання. У наявності книги реєстрації наказів. 

Оригінали наказів накопичуються протягом року та формуються у справи.  

Директор ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» Легун 

Віктор Трохимович щорічно звітує перед педагогічним колективом та 

громадськістю на батьківських зборах про роботу навчального закладу. У звіті 

зазначає про досягнення у навчально-виховному процесі, стан матеріально-

технічної бази, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, 

дотримання вимог техніки безпеки, з питань охорони дитинства та надання 

соціальної допомоги дітям-сиротам. Звіт оприлюднюється на веб-сайті закладу.  

4.2. Забезпечення доступу до публічної інформації 

З метою створення позитивного іміджу та інформування громадськості 

про основні напрямки діяльності навчального закладу та організації навчально-

виховного процесу створено веб-сайт www.kr-nvc.edukit.dp.ua, інформація на 

якому викладена українською мовою. Сайт закладу має заголовок, єдиний стиль 

оформлення всіх сторінок, чіткість тексту. Він функціональний у користуванні: 

зручна навігація, швидкий доступ до інформації будь-якого розділу, наявна мапа 

сайту.  

Дизайн продуманий як у кольоровому виконанні, так і у відношенні 

різних інтерактивних елементів: наявність обговорень, віртуальних екскурсій, 

фотогалерей, відеотеки.  

На сайті розміщено наявні посилання на інші сайти установ та органів 

управління освітою, Дніпропетровської обласної ради, рекламу освітнього 

порталу педагогічної преси. 

 Всі розділи сайту заповнені відповідною інформацією, виставляються 

фотоматеріали, проводиться постійне оновлення інформації з матеріалів.  

Крім того, виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» забезпечується шляхом оприлюднення інформації на стендах у 

навчальному закладі (графік особистого прийому адміністрацією закладу, 

розклад занять, роботи гуртків, режим роботи, робота психолого-педагогічного 

консиліуму, тощо).  

4.3. Робота зі зверненнями та заявами громадян 

У навчальному закладі наявна система роботи зі зверненнями та заявами 

громадян. Наявний журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян 

(розпочато 20.01.2014), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою 

навчального закладу та підписом директора навчального закладу.  

Затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом КНВЦ, 

який оприлюднений на інформаційному стенді. У 2014 році на прийомі було 6 

громадян, у 2015 – 5, 2016 – 3. Звернення стосуються видачі довідок про 

навчання, про самостійне працевлаштування, характеристики, видачі дублікату 

диплому. 

У навчальному закладі на інформаційному стенді та на веб-сайті не 

оприлюднена інформацію про номери урядової гарячої лінії та гарячої лінії 
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голови обласної державної адміністрації, на які батьки та учні можуть 

звертатися зі зверненнями щодо організації навчально-виховного процесу в 

училищі. 
4.4. Планування та організація діяльності навчального закладу 

Роботу в навчальному закладі регламентовано відповідно до Правил 

внутрішнього розпорядку. Колективний договір КНВЦ на  2014 - 2018 роки 

прийнятий на загальних зборах трудового колективу 13.11.2014 (протокол № 1) 

та зареєстрований виконкомом Жовтневої районної у місті ради 04.08.2015 за № 

31 та набув чинності 13.08.2015. 

Програма розвитку КНВЦ на 2015 – 2020 роки розглянута та схвалена на 

загальних зборах колективу навчального закладу (протокол № 1 від 13.11.2015), 

затверджена директором. Програма має розділи: 

- аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз; 

- навчально-виробнича робота; 

- фінансовий аналіз; 

- навчально-виховна робота; 

- навчально-методична робота. 

Річний план складено на основі Програми розвитку, відповідно до 

науково-методичної проблемної теми навчального закладу, аналізу роботи за 

попередній рік, з урахуванням моніторингу та діагностики, затверджено на 

засіданні педагогічної ради 30.08.2016 (протокол № 1). 

Річний план закладу має розділи: 

- Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 2016 – 2017 

навчальний рік. 

- Організаційні заходи. 

- Теоретична підготовка. 

- Професійно-практична підготовка. 

- Охорона праці та безпека життєдіяльності. 

- Контроль за організацією навчально-виховного та навчально- 

виробничого процесів. 

- Методична робота. 

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

- План роботи педагогічної ради. 

- План виховної роботи з учнівським колективом. 

- Удосконалення навчально-матеріальної бази. 

- Професійно-орієнтаційна робота. 

Вступ річного плану містить аналіз роботи навчального закладу та 

педагогічного колективу за попередній рік, досягнення та результати та 

окреслює коло пріоритетних питань на поточний.  

Відповідно до річного плану здійснюють планування своєї роботи ограни 

громадського самоврядування: піклувальна рада, батьківська рада. Таким 

чином забезпечується реальність планування, його дієвість та результативність. 

Така система планування, що відпрацьована в навчальному закладі і заснована 

на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, 
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забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та 

взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та 

вдосконаленню навчально-виховного процесу і забезпечує планомірний 

розвиток навчального закладу. Питання щодо виконання річного плану 

заслуховується на інструктивно-методичних нарадах при директорові, 

педагогічній раді, при необхідності оформлюються відповідними наказами. 

Тематика засідань педагогічної ради ліцею відповідає завданням 

реалізації науково-методичної проблемної теми закладу. З метою підготовки до 

проведення засідань створються творчі групи, плануються заходи, видаються 

відповідні накази. 

На педагогічних радах КНВЦ розглядаються питання аналізу виконання 

навчальних планів та програм, окремі питання функціонування закладу, 

дотримання вимог ведення журналів, удосконалення виховної роботи, 

координації діяльності педагогічного та учнівського колективів, виконання 

рішень попереднього засідання. 

Рішення педради є обов’язковими для всіх членів педагогічного 

колективу та приймаються більшістю голосів присутніх. 

Простежується системність в роботі педагогічної ради, конкретність 

рішень та позитивний вплив на вирішення освітніх завдань та проблем. 

У закладі створена система контролю за станом організації навчально-

виховного процесу. У річному плані роботи сплановано контроль за станом 

викладання предметів, за рівнем навчальних досягнень учнів, за діяльністю 

майстрів виробничого навчання, здійсненням професійної підготовки, веденням 

учнівських зошитів, здійсненням календарного та поурочного планування  

тощо. Наслідки контролю узагальнюються у довідках, наказах, заслуховуються 

на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах.  

4.5. Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків 

у роботі, виявлених під час попереднього заходу державного контролю 
Згідно з наказом Державної інспекції навчальних закладів України від 

15.05.2015 №01-13/15 з 18.05.15-22.05.15 було здійснено перевірку дотримання 

законодавства про професійно-технічну освіту колективом Криворізького 

навчально-виробничого центру. 

Перевіркою встановлено наявність деяких питань, що не відповідають 

вимогам нормативної бази. А саме: відсутність свідоцтва про атестацію 

загальної середньої освіти; порушення співвідношення кількості професій; 

порушення порядку розробки правил прийому до навчального закладу; 

порушення щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері професійно-

технічної освіти. 

Комісією були надані рекомендації, які враховані при організації 

навчально-виховного процесу в Криворізькому навчально-виробничому центрі. 

Висновки експертної комісії: 
Експертною комісією було встановлено що: 

- ефективність управлінських рішень у закладі прослідковується через 

чітку систему навчально-виховної діяльності педагогічного колективу; 
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- методична робота органічно пов’язана з іншими ланками діяльності 

закладу та позитивно впливає на рівень кваліфікації викладачів, сприяє їх 

творчості; 

- в закладі сформовано базу для створення єдиного інформаційного 

освітнього простору; 

- щорічно зміцнюється навчально-матеріальна та матеріально-технічна 

бази закладу; 

- забезпечується дотримання прав і свобод учасників навчально-

виховного процесу та соціальна підтримка учнів соціально вразливих категорій. 

 Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Криворізький навчально-

виробничий центр» проводить виховну роботу, яка сприяє розвитку активної 

громадянської позиції учнів, співпрацює з батьківською громадськістю, 

забезпечує соціальну підтримку дітей з особливими потребами. 

Експертна атестаційна комісія вважає за необхідне рекомендувати: 
1. Продовжити роботу щодо забезпечення учнів підручниками із 

загальноосвітніх дисциплін. 

2. Удосконалювати роботу з охорони праці і виконання заходів, спрямованих 

на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників й учнівської 

молоді. 

3. Продовжувати впровадження інтерактивних форм організації роботи з 

питань безпеки життєдіяльності на основі здоров’язбережувальних технологій 

та життєвих компетенцій, з обов’язковим залученням батьківської 

громадськості. 

4. Відпрацювати нормативно-правові документи керівника ЦЗ і посадової 

особи з ЦЗ навчального закладу відповідно до Кодексу цивільного захисту 

України, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.09.2010 №814 «Про 

Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної 

державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру».  

5. Поступово здійснити заходи щодо функціонування пожежної сигналізації у 

навчальному закладі. 

6. Забезпечити ведення кадрової документації відповідно до вимог чинного 

законодавства (провести оновлення особових справ, вчасно вносити 

доповнення та зміни). 

7. З метою попередження виникнення конфліктних ситуацій в закладі 

працівників ознайомлювати під підпис з документами, які їх стосуються 

(характеристиками в атестаційних листах, з аналізом відвіданого уроку, з 

наказами по особовому складу). 

8. В Протоколі засідання педради ухвалу(рішення) виносити після кожного 

питання, яке розглядається.  

9. Викладачам у процесі діяльності ширше використовувати засоби 

інформаційного простору з метою підвищення рівня навчальних досягнень 

учнів та їх зацікавленості до вивчення предметів загальноосвітнього циклу. 
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10. Презентувати кращі конкурсні роботи учнів та розміщувати їх на сайті з 

метою популяризації та заохочення учнів до творчості. 

11. Адміністрації закладу та педагогічному колективу вивчати та 

впроваджувати інноваційні підходи до  моделювання та планування системи 

контролю. 

12. Робота щодо узагальнення результатів навчальних досягнень учнів потребує 

удосконалення в частині проведення ефективного порівняльного аналізу 

моніторингу результатів навчальних досягнень учнів.  

13. Покращити роботу з обдарованими дітьми з підготовки до участі в ІІ та ІІІ 

етапі Всеукраїнських олімпіад. 

14. Активізувати роботу щодо підготовки учнів центру до участі у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України, а  також у конкурсах, турнірах, обласного  та 

Всеукраїнського рівнів. 

15. Продовжувати роботу соціально-психологічної служби зі збереження і 

зміцнення фізичного і психічного здоров’я учнів, створення оптимальних умов 

для їх особистісного зростання. 

16. Посилити роз’яснювальну роботу з батьками-вихователями, діти яких 

навчаються у закладі з питань матеріального забезпечення вихованців дитячих 

будинків сімейного типу. 

17. Посилити роботу з дітьми із внутрішньо переміщених сімей внаслідок 

конфлікту в Україні, дітьми учасників АТО. 

18. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства в частині ведення 

звітної документації закладу з метою охорони прав дитини. 

19. Укомплектувати штатну одиницю медичного працівника. 

20. Надавати постійну соціально-психологічну підтримку учасникам 

навчально-виховного процесу щодо роботи з дітьми, які мають особливі освітні 

потреби.   

21. Комплексно вивчати потреби і можливості дітей даної категорії в межах 

навчально-виховного процесу. 

22. Продовжити співпрацю з позашкільними і культурно-мистецькими 

закладами району та міста з метою змістовної організації дозвілля учнів. 

23. Здійснювати постійний моніторинг з питання залучення учнів для гурткової 

та позакласної діяльності. 

Атестаційний висновок: атестаційна експертиза показала, що 

педагогічний колектив Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр»  забезпечує реалізацію державної 

політики в галузі загальної середньої освіти, виконання Державних стандартів 

освіти. 

 Для здобуття учнями якісної загальної середньої освіти адміністрацією 

проведена належна робота. Колектив працює над впровадженням нового змісту 

засобів і технологій навчання та виховання, які забезпечують  стабільність 

навчальних досягнень учнів та конкурентоздатність випускників закладу. 
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Педагогічний колектив навчального закладу реально й об’єктивно оцінює свою 

діяльність, розуміє проблеми й працює над їх вирішенням.  

На підставі результатів атестаційної експертизи, експертна атестаційна 

комісія одноголосно пропонує визнати Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Криворізький навчально-виробничий центр» атестованим 

у сфері загальної середньої освіти (повна загальна середня освіта). 
 

Акт укладено в трьох примірниках: 

  1, 2 примірники – департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації; 

 3 примірник – директору ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 

центр». 

 

 

Голова експертної  комісії                __________________ Н.М.Олійник 

 

Заступник голови __________________ Г.І.Кузнецова 

 

Члени експертної комісії                   __________________ В.М.Артюх 

 

 __________________ Г.А.Кіріченко 

 __________________ Т.В.Керницька 

 

 __________________ С.Є.Кичук 

 

 __________________ Т.В.Пухальська 

 

 __________________ В.О.Сапіга 

 

 __________________ Т.Т.Семенюк 

 

   

З актом ознайомлений, викладене не заперечую та один примірник отримав 

  

Директор ДПТНЗ  

«Криворізький навчально- 

виробничий центр»                                    ________________  В.Т.Легун  

  

      М.П. 
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