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Виконання регіонального замовлення  

2017-2019 рр

№ п/п

2017 2018 2019

доведено виконано відсоток доведено виконано відсоток доведено виконано відсоток

1 628 549 87,4 578 506 87,5 701 563 80,3



Кадрове забезпечення навчального закладу

 Викладачів – 43 особи (з них 5 за сумісництвом, 

1 декретна відпустка)

 Майстрів виробничого навчання – 59 (з них 2 за 

сумісництвом, 4 декретних відпустки)

 Керівників гуртків та спортивних секцій – 8 (з 

них 3 за сумісництвом)



Загальний контингент на 01.10.19 – 1181 особа

(13 учнів школа-інтернат ім. Батюка)



Загальний контингент на 01.10.2019



Загальний контингент - військові на 01.10.19



Відрахування здобувачів освіти за 1 семестр 

2019-2020 н.р. відповідно по відділенням 



Причини відрахування здобувачів освіти  за 1 

семестр 2019-2020 н.р. 



На 01 лютого 2020 року 

контингент складає 

1155 здобувачів освіти

(13 школа-інтернат)





Загальна кількість випускників – 469 учнів



Отримали дипломів з відзнакою – 38 учнів 

відповідно по відділеннях



Загальна кількість працевлаштованих - 309



Відділення № 1 за 2019 рік:



*

13,6%

54,6%

33,3%

5,2%

Початковий

Середній

Достатній

Високий



2.  Рівень знань здобувачів освіти за результатами ЗНО – 2019

№

п/п

Назва ЗП(ПТ)О Кількість 

учнів,що 

брали участь

предмети Початковий 

1-2-3

Середній 

4-5-6

Достатні

й 

7-8-9

Високий 

10-11-12

ДНЗ «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою та 

фізичною підготовкою

НА ІІ МІСЦІ СЕРЕД 

ЗАКЛАДІВ 

ПРОФТЕХОСВІТИ

273 Українська 

мова 

36 186 47 4

169 Математика 51 77 24 2

105 Історія України - 48 51 6



3. Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  із загальноосвітніх 

дисциплін у 2019р

№ 

п\п

Прізвище, ім’я 

учня
Група Предмет Викладач Зайняте місце

1. Затхей Богдан ВРМ-2 Фізика Савенко Л.А. ІІІ

2. Козік Сергій 16-3 Математика Суділовська В.І. ІІІ

3. Буряк Назарій 14-2 Історія Короп Л.М. ІІ



4. Результативність участі в міських конкурсах

№ 

п\п

Прізвище, 

ім’я учня
Група

Назва 

конкурсу
Викладач Зайняте місце

1.
Смаглюк 

Антоніна
14-2

«Поетична 

весна»

Баранська 

Н.М.
ІІ

2.
Щербанюк 

Лілія 
14-1

Міжнародний 

конкурс з 

української 

мови 

ім.П.Яцика

Залізняк І.В. ІV

3.
Лайко 

Кирил
12-2

Міжнародний 

конкурс з 

української 

мови 

ім.П.Яцика

Залізняк І.В. ІV



Проведення відео- та радіовікторин під час предметних  тижнів 

ГЕОГРАФІЧНА ВІДЕОВІКТОРИНА
«ВГАДАЙ  ДЕСЯТКУ КРАЇН”

1 0

10.



 5. ДИПЛОМ  І СТУПЕНЯ  у конкурсі кабінетів біології





Вікторина «Здоров’я»



Розвиток позитивної мотивації на уроці – це один із засобів розвитку особистості учня, 

атмосфера праці, довіра учня до вчителя і повага вчителя до учня, в оцінюванні - гранична 

чесність і людяність – запорука успішного просування учня в навчанні. 

*Творча співпраця вчителя та учня







ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ЕУ звітному періоді заклад освіти працював над 

методичною проблемою 

«Модернізація змісту, підвищення якості 

та культури професійної освіти 

як актуальні чинники формування 

сучасного освітнього середовища»



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ЕПедагогічний колектив коледжу працював над наступними

творчими проблемами:

модернізація змісту професійної (професійно-технічної)

освіти;

розроблення стандартів професійної (професійно-технічної)

освіти за модульно-компетентісним підходом;

оновлення КМЗ з предметів відповідно до сучасних вимог;

удосконалення змісту навчальних планів та програм

відповідно до розроблених освітніх програм за стандартами

компетенцій.



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Результативність 

участі у конкурсах, 

фестивалях тощо



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ЕІ місце у ІХ 

Всеукраїнськом

у конкурсі  на 

кращий веб-

сайт закладу 

освіти серед 

ЗП(ПТ)О



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е
30.01-01.02.2019р. Всеукраїнський конкурс винахідницьких та раціоналізаторських

проектів еколого-натуралістичного напряму – 2019 серед учнівської молоді до 18 років

закладів освіти всіх типів:

І та ІІ місце в категорії «Інженерні науки»

ІІ та ІІІ місце в категорії «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»;

20-22.02.2019р. Всеукраїнський чемпіонат

з інформаційних технологій «Екософт-2019»:

І місце – категорія «Програмування»

І місце – 2 проекти категорія «Роботи»

ІІ місце в категорії «WEB-розробки»

ІІІ місце категорія «Навчальні»

ІІІ місце 2 проекти категорія «Короткометражний фільм»;

• 18.05.2019р. Хакатон «NOOSPHERE ENGINEERING SCOOL»:

І місце (Мойсеєнко Л.)

І місце (Грицюк П.)



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е20-23.04.2019р. WORLD

FINAL Міжнародний конкурс

комп’ютерних проектів

INFOMATRIX-2019,

м. Бухарест, Румунія:

Срібна медаль в категорії

«Програмування»

Бронзова медаль в категорії

«Робототехніка»

Бронзова медаль в категорії

«Короткометражний фільм»



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е

16. 05.2019

Диплом фіналіста 

ІV Всеукраїнського фестивалю інновацій 

ІТ стартап-проєкт «Смаки України»

мобільний застосунок для планшетів та     

смартфонів



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е
Показники результативності роботи 

педагогічного колективу коледжу 

у 2019 році 

в межах роботи 

над методичною проблемою



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е• отримано ліцензію на надання освітніх послуг

у сфері фахової передвищої освіти за

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки

• продовжено роботу над впровадженням

дуальної форми навчання з професій:

8211 Верстатник широкого профілю,

4229 Оператор телекомунікаційних послуг



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е• педпрацівники коледжу у складі робочої групи

працювали над розробкою стандарту

професійної (професійно-технічної) освіти за

модульно-компетентісним підходом з професії

4229 «Оператор телекомунікаційних послуг»

(СП(ПТ)О 4229 J. 61.00 - 2019, затверджений

наказом Міністерства освіти і науки України

від «12» червня 2019 р. № 824)



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ЕРозроблено та впроваджено освітні програми за 

стандартами компетенцій з професій: 

• Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 

(код  7137);

• Адміністратор (код 4222);

• Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 

(код 4115);

• Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних (код 4121);

• Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів (код 

7231);

• Оператор телекомунікаційних послуг (код 4229)





ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

За результатами роботи в інноваційному освітньому та 

енергозберігаючому проєкті «Сонячний коледж» продовжений 

експеримент

(наказ МОН України від 19.10.2018 № 1141) 

Тема дослідно-експериментальної роботи «Професійна 

підготовка кваліфікованих робітників для сфери 

обслуговування відновлювальних систем сонячної і 

теплової енергетики» 



Фонд «INNOVATIS»

ТзОВ, командитне товариство 

„HEWALEX”

Тернопільське Регіональне 

Відділення Асоціації Міст 

України

Комплекс шкіл і закладів 

професійної освіти 

у м. Бєлява

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

артнери:П
ТОВ «ХАНПЛАСТ СОЛАР» 

виробник фотоелектричних 

модулів 

Інститут професійно-

технічної освіти 
Національної академії 

педагогічних наук України

Національна академія 

педагогічних наук України 



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

езультати констатувального етапу 

експерименту (жовтень 2018-грудень 2018)

Р

 Стажування педагогічних працівників

 Внесення професійної назви роботи до ДК 003:2010 

«Класифікатор професій»

 Розробка проєкту кваліфікаційної характеристики

(професійного стандарту) нової професії



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Р

Організовано 6 навчальних поїздок до Польщі:

 м. Бєлява, Центр «Zero Energy», 

 м. Бєлява, Комплекс шкіл і закладів професійної освіти 

 м. Чеховіце-Джезіце, Завод «HEWALEX»

 м. Бидгощі, Центр професійного вдосконалення 

С



Сертифікати про стажування отримали 

5 педагогічних працівників:

 Захарєнков Є.В.

 Збітнєв І.Г. 

 Кустовський О.І.

 Копил А.П.

 Протопопов В.В.

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ласифікатор професійК

За сприяння Торгово-промислової палати України до

Національного Класифікатора України ДК 003:2010

«Класифікатор професій» внесена нова назва професії

з напряму вироблення та розподілу відновлювальної

енергії 8169 Майстер з монтажу та обслуговування

систем відновлювальної енергетики (Зміна №8,

затверджена наказом Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259)



Листами-клопотаннями Державної Служби зайнятості України та Торгово-промислової

палати України проєкт кваліфікаційної характеристики професії в червні 2019 року внесено

на розгляд Міністерства соціальної політики України і наразі проходить процедуру

рецензування та обговорення із профільними міністерствами

валіфікаційна характеристика професії 
8169 Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики 

К



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

езультати формувального етапу 

експерименту (січень 2019-грудень 2020)

 Створена навчальна майстерня-лабораторія систем 

відновлювальної енергетики

 Розроблений проєкт стандарту СП(ПТ)О за професією

 Розроблений експериментальний робочий навчальний 

план для підготовки кваліфікованих робітників та пакет    

навчально-плануючої документації з професії

Р



Майстерня-лабораторія систем відновлювальної енергетики

ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"



Навчальна майстерня-лабораторія систем відновлювальної енергетики створена з урахуванням сучасних енергозберігаючих технологій. Має три зони 
освітньої діяльності.

Навчально-теоретична зона



Навчально-практична зона



Практично-прикладна зона



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Автономну систему опалення приміщення 

майстерні-лабораторії введено в експлуатацію 

13.12.2018р.



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

світній стандарт СП(ПТ)О:О
Розроблено проєкт освітнього

стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти за професією 8169

«Майстер з монтажу та обслуговування

систем відновлювальної енергетики» на

модульно-компетентнісній основі.



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

кспериментальний робочий навчальний планЕ



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Е• За професією 8169 Майстер з монтажу та обслуговування 

систем відновлювальної енергетики розширено 

провадження освітньої діяльності у сфері професійно-

технічної освіти: первинна професійна підготовка з 

ліцензованим обсягом 60 осіб; перепідготовка – 30 осіб; 

• Здійснено набір здобувачів професійної освіти з числа осіб, 

які мають базову (25 здобувачів) та повну загальну (17 

здобувачів) середню освіту, з терміном навчання  три та 

один роки. 



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

По завершенню першого навчального семестру, 

проведене опитування здобувачів освіти з 

метою моніторингу їх вмотивованості до вибору 

професії, 

задоволення якістю освітніх послуг та освітнього 

середовища, 

готовністю працювати за професією,

повноти змісту та доступності навчальних 

програм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опитування здобувачів освіти  

за результатами навчання за професією широких кваліфікацій 

 8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики» 
             

Ви навчаєтесь за новою професією широких кваліфікацій 8169 «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики». У зв’язку з цим, просимо відповісти на 

деякі питання, спрямовані на подальше вдосконалення змісту навчальних програм та освітнього 

процесу  в цілому. 
 

1. Які фактори були для Вас пріоритетними при виборі нової професії широких 

кваліфікацій «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної 

енергетики» (відмітьте за шкалою від 1-го до 5-ти)? 

№ Можливі фактори, що вплинули на вибір професії 1 2 3 4 5 

1.  Престижність професії      

2.  Очікування більшої оплати праці у порівнянні з іншими 

професіями (видами діяльності) 

     

3.  Здатність швидко адаптуватись до нової ситуації на ринку праці      

4.  Зацікавленість у професійній майстерності      

5.  Прагнення до високого рівня знань та умінь      

6.  Прагнення до територіальної мобільності (у т.ч. міжнародної)       

7.  Інші чинники: 

 
 

2. Дайте відповідь на наступні запитання, проставивши знак «+» проти обраного 

варіанту відповіді (відповідь може бути тільки одна на кожне запитання, а при 

наявності пропозицій чи зауважень, вкажіть їх у колонці «коротке пояснення») 

№ Запитання Так Ні Коротке пояснення 

1.  Чи задовольняє Вас зміст навчальних програм з 

предметів теоретичної підготовки? 

   

2.  Чи задовольняє Вас зміст навчальних програм з 

практичної підготовки? 

   

3.  Чи достатньо часу на оволодіння знаннями, 

вміннями, навичками? 

   

4.  Чи весь програмний матеріал Вам потрібен для 

здобуття відповідного рівня кваліфікації? Який 

матеріал вважаєте зайвим? 

   

5.  Чи потрібно доповнити  навчальні програми 

додатковим змістом? Яким саме?  

   

6.  Чи здатні Ви опановувати нові зміни та 

технології стосовно професійної діяльності? 

   

  

Державний навчальний заклад 

«Київський професійний коледж 

з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» 

В РАМКАХ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ ЩОДО 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У СФЕРІ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ:Ц
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ –

структурний підрозділ коледжу, створений
з метою поширення професійної підготовки

робітників для сфери сонячної та теплової

енергетики за модульно-компетентісним підходом

(надання часткових кваліфікацій за потрібними

модулями), перепідготовки дорослого населення, в

тому числі з числа незайнятих і тимчасово

переміщених осіб, та підвищення кваліфікації

педагогічних працівників, які здійснюють професійну

підготовку за енергетичними професіями



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Навчальний модуль 

«Фотоелектричні установки»

Р    рограми навчальних курсів:П
Навчальний модуль «Монтаж та 

налагодження геліо-систем»

Навчальний модуль «Помпи тепла»



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Протягом жовтня-листопада 2019 року  в Центрі  за окремими модулями 

(кваліфікаціями) пройшли курсове навчання та отримали сертифікати 

26 осіб з числа дорослого населення



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

13 листопада проведено круглий стіл «Шляхи та перспективи

розвитку проєкту «СОНЯЧНИЙ КОЛЕДЖ»: зустріч з підприємцями та

партнерами.

Мета заходу:

• інформувати громадськість про досягнення експерименту

• презентувати вітчизняним підприємцям новостворений навчально-

практичний Центр відновлювальної енергетики та розроблені освітні

пропозиції

• обговорити напрями подальшої співпраці щодо здійснення

професійного навчання за змістовими модулями, перепідготовки та

підвищення кваліфікації робітників.



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

У його роботі взяли участь Нелля Ничкало, доктор пед. наук, професор, академік-секретар

Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; Наталія Кулалаєва кандидат

хімічних наук, доцент завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту

професійно-технічної освіти НАПН України



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

представники фірми HEWALEX 

Вітольд Равскі та Лукаш Белх, 

представники вітчизняного бізнесу

Учасники мали змогу поспілкуватися з 

випускниками та слухачами курсів, 

які проходили навчання за освітнім модулем 

«Монтаж геліосистем» 



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

Інформація 

про 

проведений 

круглий стіл 

розміщена 

у журналі 

професійна 

освіта



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

оширення інформації:П
25.03.019р. Проєкт «Сонячний коледж» та результати дослідно-

експериментальної роботи за темою експерименту були

представлені в рамках ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної

конференції (звітній) “НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ” Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України. Чистякова Н.Г. та Протопопов В.В.

взяли участь у вебінарі «Впровадження проектних технологій у

професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників».



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

роблеми та виклики:П
 Налагодження ефективного взаємозв’язку з      

роботодавцями

 Недостатній рівень фінансування, залучення різних        

джерел та донорів

 Активне залучення та конструктивна співпраця з 

профільними міністерствами



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

ерспективи розвитку проєкту:П

Впровадження 

енергозберігаючих технологій

та ефективного 

енергоменеджменту з метою 

підвищення економічної 

ефективності роботи Коледжу і, 

в подальшому, його 

автономного 
енергозабезпечення

Проект  «Навчально-виробничої сонячної електростанції»  переможець 

щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання грантів 

Київського міського голови у галузі освіти  2019 за напрямом «Заклад 

з ідеєю» у категорії «Комфорт та безпека у закладах освіти



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

нформація щодо проєкту:І
https://pkvfp.kiev.ua/2020/02/12/проект-сонячний-коледж/



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

МІНШІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КОЛЕДЖУ ТА ЗАВДАННЯ НА 2020

Протягом 2019 року ініціативна група працювала над розробкою концепції

нової професії «Майстер з кіберзахисту». Робоча група провела ряд

зустрічей, зокрема з представниками Державної служби спеціального зв’язку і

захисту інформації України, Комісії з питань науки та ІТ Українського союзу

промисловців і підприємців, Інтернет Асоціації України тощо, за результатами

яких до Міністерства соціальної політики були спрямовані листи в підтримку

ідеї проекту. На превеликий жаль ці звернення не знайшли розуміння у

представників Мінсоцполітики.



ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою"

МВ перспективі - проведення низки заходів та консультації,

спрямованих на залучення стейкхолдерів та формування

єдиної позиції, щодо розробленого проєкту нової робітничої

професії та налагодження конструктивного діалогу з

профільними міністерствами.

«Оператор комплексів цифрового виробництва» -

проводимо роботу з рецензування проєкту 

кваліфікаційної характеристики (листи-відгуки) 



 На повному державному утриманні  - 15

 Під опікою  - 24

 Дитячий будинок сімейного типу – 6

Всього - 45 34%

53%

13%
ПДУ

Опіка 

ДБС



 Учні з малозабезпечених родин - 5

 Учні з багатодітних родин – 19

 Учні з неповних сімей - 135 

 Учні з особливими можливостями – 4

























































 За І семестр 2019-2020 н.р. бібліотека 

поповнилась підручниками для закладів 

загальної середньої освіти 

 за 10 та 11 клас в кількості –9 241 

примірників.



І етап – 1 місце

Спартакіада допризовної молоді закладів професійної (професійно-технічної 

освіти) м. Києва. 

ІІ етап – 1 місце

ІІІ етап – 1 місце



Вшанування пам’яті  борців за незалежність

Української Народної Республіки,  козаків Вороньківської сотні, які загинули у бою на 

берегах Трубежу 



Чемпіонат з гирьового спорту м. Києва серед школярів 

та студентів вищих навчальних закладів



Змагання з вогневої підготовки «Влучний стрілець» серед команд закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва



11.04.2019 – виставка сучасної стрілецької зброї для учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва



04 квітня 2019 року бійці полку “Азов” Збройних Сил України провели з курсантами заняття з 

тактичної підготовки. (вул. Гарматна, 10)



“День цивільного захисту” у Київському професійному коледжі з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою



“День цивільного захисту” у Київському професійному коледжі з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою



“День цивільного захисту” у Київському професійному коледжі з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою



Київська міська спартакіада допризовної молоді за програмою військово-

прикладного семиборства



Київська міська спартакіада допризовної молоді за програмою військово-

прикладного семиборства



26.04.2019 – «Ритуал пам’яті з нагоди 33 роковин Чорнобильської катастрофи з 

покладанням квітів до меморіалу жертв Чорнобильської трагедії «Коло пам’яті», «Курган 

Могила»



09.05.2019 – участь у мітингу з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні у селі Велика Бугаївка



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



14.05.2019 – естафета мужності «Я- патріот України» організована спільно з 

Київським молодіжним центром



25.05.2019 – практичні стрільби з автоматичної зброї 

у окремій бригаді охорони та оборони Генерального штабу Збройних Сил України



06.06.2019 – міські навчально-польові збори учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у окремій бригаді охорони та оборони Генерального штабу 

Збройних Сил України 



06.06.2019 – міські навчально-польові збори учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти м. Києва у окремій бригаді охорони та оборони Генерального штабу 

Збройних Сил України 



30.05-02.06.2019 Х Всеукраїнська спартакіада допризовної молоді за програмою 

військово-прикладного семиборства (м. Одеса)



30.05-02.06.2019 Х Всеукраїнська спартакіада допризовної молоді за програмою 

військово-прикладного семиборства (м. Одеса)



Відвідування Національного історико-архітектурного

музею «Київська фортеця»



У військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут



У військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут



Практичні заняття на військовій кафедрі Національного університету біоресурсів та 

природокористування



На заняттях з тактичної підготовки 

у військовій частині А0799 (с. Віта Поштова)



На заняттях з тактичної підготовки 

у військовій частині А0799 (с. Віта Поштова)



Ранкова фізична зарядка під час навчально-польових зборів 

у військовій частині А0799 (с. Віта Поштова)



Інженерна підготовка під час навчально-польових зборів 

у навчальній частині Державної прикордонної служби України



Навчально-польові заняття з курсантами випускного курсу 

у навчальній частині Державної прикордонної служби України



Закінчення навчального року.

Урочисте вручення документів про отримання освіти. 



Підняття Державного прапора  23 серпня 2019 року



2 вересня 2019 року

Урочистий початок нового навчального року



Огляд-конкурс на кращу спортивну базу серед закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва



11 жовтня  І етап Спартакіади допризовної молоді закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва.

ІІ місце 



Заходи з нагоди Дня Захисника України 



ІІ місце у змаганнях з мініфутболу серед військових ліцеїв

«Кубок пам’яті Героя України Андрія Кизило»



Турнір з волейболу серед підприємств та організацій Шевченківського району міста 

Києва, присвячений Дню фізичної культури і спорту. ІІ місце



Спартакіада серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної 

) освіти м. Києва

волейбол (дівчата) – І місце



Спартакіада серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-

технічної ) освіти м. Києва

волейбол (юнаки) – І місце



Спартакіада серед команд вищих навчальних закладів, які розташовані на території 

Шевченківського району м. Києва

Стрільба з пневматичної зброї – І місце



Військово-патріотичний 

та профорієнтаційна робота



Військово-патріотичний конкурс 

“Україна – країна козаків”

І місце



21 грудня 2019 року спортивний комплекс «Гетьман»

змагання зі змішаних бойових мистецтв (ММА).



21 грудня 2019 року спортивний комплекс «Гетьман»

змагання зі змішаних бойових мистецтв (ММА).











Модернізація 

освітнього процесу 

у фото


















































