
Звіт про проведену методичну роботу  

(назва закладу (професійно-технічної) освіти) 

у 2019-2020 навчальному році 

 

1. Колектив закладу освіти у 2019-2020 н.р. працював над науково-методичною 

темою «Модернізація змісту, підвищення якості та культури професійної 

освіти як актуальні чинники формування сучасного освітнього середовища» 

2. Результативність міських оглядів-конкурсів лабораторій, кабінетів, 

майстерень 2019 – 2020 н.р. 

- Коледж посів перше місце у міському огляді–конкурсі на кращу 

спортивну базу серед ЗП(ПТ)О м. Києва; 

3. Участь педагогічних працівників у міському конкурсі «Учитель року - 2019» 

Участь не брали 

4. Розроблено 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) 

5. Ведеться робота над впровадженням дуальної форми навчання з професій  

8211 Верстатник широкого профілю, 4229 Оператор телекомунікаційних 

послуг (2 класу) 

6. У закладі триває робота робочої групи над розробкою СП (ПТ)О за 

модульно-компетентністним підходом з професії 4222 «Офіс-адміністратор»  

7. Коледж успішно пройшов атестаційну експертизу за третім атестаційним 

рівнем з професій 7212 Електрозварник ручного зварювання, 8169 Майстер з 

монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики, 7243 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури; 

радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування (Наказ ДОН № 92 

від 28.05.2020) 

8. Отримано ліцензію на надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої 

освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки з ліцензованим обсягом 22 

особи. 

9. Не брали участі. 

10.  Інші здобутки та досягнення закладу освіти у 2019-2020 н.р.: 

10.1 За результатами роботи в інноваційному освітньому та 

енергозберігаючому проєкті «Сонячний коледж»:  

 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; 

 при коледжі створено навчально-практичний центр відновлювальної 

енергетики, в якому протягом жовтня-листопада 2019 року пройшли 

курсове навчання за окремими модулями (кваліфікаціями) та 

отримали сертифікати 26 осіб з числа дорослого населення;  



 проєкт «Сонячний коледж: Навчально-виробнича сонячна 

електростанція» став переможцем щорічного загальноміського 

конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі 

освіти за напрямом «Заклад з ідеєю» у категорії «Комфорт та безпека 

у закладах освіти 

 відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

23.04.2020 № 544 «Про затвердження переліку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені 

навчально-практичні центри за рахунок коштів державного бюджету 

у 2020 році»  Коледж визнано закладом, якому з державного бюджету 

виділено фінансування на розвиток навчально-практичного центру 

відновлювальної енергетики.  

10.2 Коледж посів І місце у  Х Всеукраїнському конкурсі  на кращий вебсайт 

закладу освіти (09.06.2020).  Нагороджений грамотою освітнього омбудсмена 

України за  прозорість, відкритість та відповідальне висвітлення інформації про 

права учасників освітнього процесу (09.06.2020) 

10.3 Коледж здобув перемогу - І командне місце у Спартакіаді допризовної 

молоді серед команд закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

м. Києва (олімпіада з військової та військо-медичної підготовки), також І та ІІ 

місце за підсумками індивідуальних змагань серед дівчат,  І та ІІ місце за 

підсумками індивідуальних змагань серед юнаків. 

10.4 Стартап-проєкт "IT-help" команди коледжу посів І місце в номінації 

«Стартап у Побуті» на ІV Київському фестивалі стартапів «CLASS Ідея 2020» 

серед здобувачів освіти та педагогічних працівників. 

10.5 25-28 лютого 2020 року ХІХ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 

технологій “ЕКОСОФТ-2020”, ХІ Національний етап Міжнародного конкурсу 

комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 2020: 

 І місце – категорія «Програмування» Проект: UASolar 

 І місце – категорія «Короткометражний фільм» Проект: 

«Сповідь» 

 І місце – категорія «Роботи» Проект: USPEED 

 І місце – категорія «Апаратне управління» Проект: 

«RoboPROFI» 

 ІІ місце – категорія «Роботи» Проект: «Drone-1»   

 ІІ місце – категорія «Навчальні» Проект: «Педагогічно-

програмний засіб “Двигуни внутрішнього згоряння» 

 ІІІ місце 5 проектів  

10.6 18-20 лютого 2020 Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму:   

 

І місце в категорії «РЕСУРСИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» Проект: UASolar 

І місце в категорії «Інженерні науки» Проект: Ukrainian Speed USPEED–D2 

І місце в категорії «Комп’ютерні науки та штучний інтелект» Проект: 

RoboPROFI; 

 

11. Додаткова інформація за зразком (додаток 1). 



Додаток 1 

 

Інформація  

до звіту про проведену методичну роботу закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва у 2019-2020 навчальному році: 
 

1. Участь у реалізації проектів всеукраїнського та міжнародного рівня 

рівень проекту тематика донори 

 

рівень  

виконання 

результати 

всеукраїнський ------------------------ ------------

---- 

------------------ ----------------- 

міжнародний ------------------------ ------------

---- 

------------------- ---------------- 

2. Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 

наявність 

наказів 

(реквізити 

наказів) 

тематика дослідно-експериментальної роботи 

та  погодження  

з МОН України 

результати 

впровадження 

Наказ МОНУ  

№ 1141  

від 19.10.2018 

«Професійна підготовка кваліфікованих 

робітників для сфери обслуговування 

відновлювальних систем сонячної і теплової 

енергетики» 

У стані проведення до 

2021 року. 

Звіт про хід і 

результати 

інноваційної освітньої 

діяльності заслухані 

на засіданні комісії з 

професійної 

педагогіки, психології 

та змісту професійно-

технічної освіти 

Науково-методичної 

ради з питань освіти 

МОНУ 13.02.2020 

3. Упровадження сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних та  

виробничих технологій в освітній процес ( навчально-виробничий процес)  
у закладі професійної (професійно-технічної) освіти (максимум по 2-3) 

вид технологій тематика результати    

впровадження 

освітні технології Створення відеоуроку за темою: 

«Кавові машини» з предмету «Основи 

офіс-менеджменту» з професії «Офіс-

адміністратор» 

https://youtu.be/caVh-

FBN12w 

 

Створення відеоуроку з професії 

«Оператор телекомунікаційних 

послуг» за темою: «Приймання, 

обробка та підготовка до відправки 

міжнародної прискореної пошти»  

https://www.youtube.c

om/watch?v=7ro 

PKkz67VE&feature=s

hare 

Створення серії відеоуроків з 

виробничого навчання за професією 

«Слюсар з ремонту колісних засобів, 

водій категорії «В,С» 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=zLjsi4tTR

jM; 

https://www.youtube.c

om/watch?v=A4Dx5M

JJNJM; 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Jq8Gxd6

https://youtu.be/caVh-FBN12w
https://youtu.be/caVh-FBN12w
https://www.youtube.com/watch?v=zLjsi4tTRjM
https://www.youtube.com/watch?v=zLjsi4tTRjM
https://www.youtube.com/watch?v=zLjsi4tTRjM
https://www.youtube.com/watch?v=A4Dx5MJJNJM
https://www.youtube.com/watch?v=A4Dx5MJJNJM
https://www.youtube.com/watch?v=A4Dx5MJJNJM
https://www.youtube.com/watch?v=Jq8Gxd676Qo
https://www.youtube.com/watch?v=Jq8Gxd676Qo


76Qo, тощо 
Впровадження особистісно-

орієнтованого навчання на уроках з  

української мови та літератури 

ІІ місце у ХІХ 

Міжнародному 

конкурсі з української 

мови імені Петра 

Яцика; 

Всеукраїнські 

інтернет- олімпіади 

на платформах 

Всеосвіта (Весна-

2020), та НаУрок – І 

місце – 9 осіб та ІІІ 

місце – 11осіб   

Застосування пошукового методу у 

вивченні історії 

ІІ (10кл.) місце у ІІ 

етапі Всеукраїнської 

олімпіади з історії; 

Всеукраїнські 

інтернет- олімпіади 

на платформах 

Всеосвіта (Весна-

2020), та НаУрок – І 

місце 

інформаційно-

комунікаційні технології 

Інтерактивні та smart–технології в 

туризмі 

Мобільний 

застосунок для 

планшетів та 

смартфонів «Смаки 

України» 

(гастрономічні 

фестивалі та свята) та 

його застосування 

при підготовці  

здобувачів освіти за 

професією «Агент з 

організації туризму» 

«Е - технології в навчанні: створення 

предметних  сайтів та блогів, 

спілкування через соціальні мережі та 

месенджери з метою створення умов 

для навчання в позаурочний час та 

надання фахової допомоги здобувачам 

освіти з урахуванням індивідуальних 

потреб» (Обмін інформацією 

навчального характеру, консультації) 

ІІІ  (11кл.) місце у ІІ 

етапі Всеукраїнської 

олімпіади математики 

Всеукраїнські 

інтернет- олімпіади 

на платформах 

Всеосвіта (Весна-

2020), та НаУрок: І 

місце – 3 особи, ІІІ-5 

осіб 

виробничі технології Надання телекомунікаційних послуг 

відповідно до нових стандартів 

обслуговування споживачів (професія 

«Оператор телекомунікаційних 

послуг») 

Приведення якості 

професійної 

підготовки у 

відповідність до 

вимог замовників 

кадрів 

Робота в середовищі 

програми  Sweet Home 3D 

 

 

Приведення якості 

професійної 

підготовки у 

відповідність до 

https://www.youtube.com/watch?v=Jq8Gxd676Qo


вимог замовників 

кадрів 

4. Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

4.1 вивчення позитивного педагогічного досвіду 

автор тематика пропозиції для 

вивчення досвіду на 

всеукраїнському рівні 

(максимум по 2-3 

особи) 

Гузик М.П. Науковці України – еліта держави: 

Гузик М.П. 

можливість 

ознайомлення на 

засіданнях фахових 

методичних 

об’єднань та школи 

педагогічного 

становлення 
Авторська школа Гузика М.П. можливість 

ознайомлення на 

засіданнях фахових 

методичних 

об’єднань та школи 

педагогічного 

становлення 
Лисенкова С.М. Застосування та вдосконалення 

технології «Виховання успіхом» 

можливість 

ознайомлення на 

засіданнях фахових 

методичних 

об’єднань та школи 

педагогічного 

становлення 
4.2 впровадження позитивного педагогічного досвіду 

автор тематика пропозиції для 

впровадження 

досвіду на 

всеукраїнському рівні 

(максимум по 2-3 

особи) 

Осіпенко О.М., 

Кириченко С.В. 

Використання програми-каталогізатора 

Daminion Standalone 4.1 в освітньому 

процесі 

через участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 

Покровська О.П. 

Мотиваційна система роботи педагогів 

як інструмент підвищення ефективності 

методичної взаємодії 

через участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 



кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 

Протопопов В.В. 
Освітній проєкт «KPC-RoboHUB: 
створення середовища для вивчення 

напрямку робототехніка 

через участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 

4.3 розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

автор тематика пропозиції для 

розповсюдження 

досвіду на 

всеукраїнському рівні 

(максимум по 2-3 

особи) 

Осіпенко О.М., 

Кириченко С.В. 

Використання програми-каталогізатора 

Daminion Standalone 4.1 в освітньому 

процесі 

через участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 

Покровська О.П. 

Мотиваційна система роботи педагогів 

як інструмент підвищення ефективності 

методичної взаємодії 

через участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 

кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 

Осіпенко О.М. 

Використання програмного засобу 

SunRav BookEditor для створення 

електронних навчальних посібників 

ерез участь у 

вебінарах, 

конференціях, 

виїзних заняттях для 

слухачів курсів 

підвищення 



кваліфікації при 

обласних НМЦ, 

ЦІППО ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту освіти» 

тощо 
5. Участь у конкурсах фахової майстерності та їх результативність 

рівень 

конкурсів 

категорія 

учасників 

дата назва конкурсу к-ть 

учасник

ів 

результат 

міський      

всеукраїнський майстер в/н 

26.11.  

2019 

І етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності 

«WorldSkills 

Ukraine» за 

напрямом 

«токарні роботи» 

1 ІІІ місце 

 майстер в/н 

26.11. 

2019 

І етап 

Всеукраїнського 

конкурсу 

професійної 

майстерності 

«WorldSkills 

Ukraine» за 

напрямом 

«токарні роботи» 

1 VІ місце 

галузевий      

міжнародний      

6. Проведення та участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах,  

конкурсах педагогічної майстерності, майстер-класах тощо 

рівень заходів категорія 

учасників 
дата назва (тематика) 

заходу 

форма 

проведе

ння 

заходу 

к-ть 

учасників 

міський 

(проведення) 

педпрацівники, 

підприємці, 

науковці, 

соціальні 

партнери 

13.11. 

2019 

Круглий стіл 

«Шляхи та 

перспективи 

розвитку проєкту 

«Сонячний 

коледж»: зустріч з 

підприємцями та 

партнерами» 

Круглий 

стіл 

20 

міжнародний 

(проведення) 

педпрацівники 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

 Напрямок 7 

Професійна 

(професійно-

технічна) 

І Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Шляхи 

Інтернет

-

конфере

нція 

 

2 



удосконалення 

професійних 

компетентностей 

фахівців  

в умовах 

сьогодення» 

міський (участь)      

всеукраїнський 

(участь) 

педпрацівники 

закладів освіти 
14.03. 

2020 

«Інтернет-ресурси 

у навчальному 

процесі» 

Інтернет

-

конфере

нція 

7 

всеукраїнський 

(участь) 

педпрацівники 

закладів освіти 
27.04. 

2020 

Розвиток уяви в 

різні вікові 

періоди 

вебінар 2 

всеукраїнський 

(участь) 

педпрацівники 

закладів освіти 

22.04. 

2020 

Друге дихання в 

дистанційному 

навчанні: 

узагальнення та 

нові ідеї  

вебінар 6 

всеукраїнський 

(участь) 
педпрацівники 

закладів освіти 
22.04. 

2020 

Форми та методи 

подання матеріалу 

в умовах 

дистанційного 

навчання 

вебінар 8 

всеукраїнський 

(участь) 

педпрацівники 

закладів освіти 
12.05. 

2020 

Проведення 

виховної роботи 

класним 

керівником в 

умовах карантину 

вебінар 7 

всеукраїнський 

(участь) 
педпрацівники 

закладів освіти 
20.05. 

2020 

Як організувати 

дистанційне 

узагальнення 

знань та підбити 

підсумки 

навального року 

вебінар 9 

всеукраїнський 

(участь) 

педпрацівники 

закладів освіти 
05.05. 

2020 

 Інтернет-

олімпіада – 

сучасний 

інструмент 

дистанційного 

навчання та 

контролю знань 

вебінар 6 

всеукраїнський 

(участь) 
педпрацівники 

закладів освіти 
23.03. 

2020 

Практичні поради 

щодо організації 

дистанційного 

навчання під час 

карантину 

вебінар 5 

всеукраїнський педпрацівники 

закладів освіти 
22.04. 

2020 

Онлайн-тести: 

принципи 

успішної 

взаємодії під час 

дистанційного 

навчання 

вебінар 4 

всеукраїнський 

(участь) 
педпрацівники 

закладів освіти 
29.04. 

2020 

Скринкасти, або 

форми і методи 

вебінар 5 



подачі 

навчального 

матеріалу під час 

дистанційного 

навчання 

міжнародний 

(участь) 
педпрацівники 

закладів освіти 
28-29. 

05. 

2020 

І Міжнародна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 

«Шляхи 

удосконалення 

професійних 

компетентностей 

фахівців  

в умовах 

сьогодення» 

конфере

нція 

5 

7. Співпраця з закладами освіти, освітніми та науковими установами,  

громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців  
назва закладу, 

(установи, 

організації),  

з якими 

укладено угоду 

про співпрацю 

тематика результати перспективи 

Комплекс шкіл 

та закладів 

професійного 

навчання у 

м.Бєлява, 

Республіка 

Польща 

Договір про партнерську співпрацю 

 

Стажування 

майстрів 

виробничого 

навчання (5 

осіб) 

 

Освітні 

програми 

сертифікован

ої підготовки 

робітників у 

сфері 

відновлюваль

ної 

енергетики за 

окремими 

модулями 

(кваліфікація

ми) 

Проєкт з обміну 

молоддю 

(здобувачі освіти) 

Одеська 

національна 

академія 

зв’язку ім. 

О.О.Попова 

Спільна діяльність 

Навчання 

випускників – 

18 осіб 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

– 

1 викладач 

Реалізація 

спільних освітніх 

проектів, участь у 

наукових 

конференціях, 

науково-

практичних 

семінарах 

Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку 

Спільна діяльність 

Навчання 

випускників – 

24 особи; 

друга вища 

Реалізація 

спільних освітніх 

проектів, участь у 

наукових 



людини 

«Україна» 

освіта 

педагогічних 

працівників – 

1 викладач 

конференціях, 

науково-

практичних 

семінарах 

Київський 

професійно-

педагогічний 

коледж ім. 

Антона 

Макаренка 

Спільна діяльність 

Навчання 

випускників – 

8 осіб; 

навчання 

майстрів 

виробничого 

навчання – 1 

особа 

Реалізація 

спільних освітніх 

проектів, участь у 

наукових 

конференціях, 

науково-

практичних 

семінарах 

Національний 

центр «Мала 

академія наук 

України» 

Спільна діяльність  

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

загальноосвітньої 

підготовки  у 

STEM–центрі 

МАН-лаб 

Київська 

загальноосвітн

я 

спеціалізована 

школа – 

інтернат № 5  

ім. Я.П.Батюка  

Спільна діяльність 

Диплом 

кваліфіковано

го робітника 

за професією 

«Оператор 

комп’ютерног

о набору» 

отримали 7 

випускників 

школи-

інтернату 

Реалізація 

завдань 

інклюзивної 

освіти 

ПАТ 

«Київський 

завод «Радар» 

Спільна діяльність 

Стажування 

педагогічних 

працівників – 

2 особи; 

працевлаштув

ання 

випускників – 

2 особи 

Продовжувати 

співпрацю 

Київська філія 

ПАТ 

«Укрпошта» 

Спільна діяльність 

Стажування 

педагогічних 

працівників – 

2 особи; 

працевлаштув

ання 

випускників – 

36 осіб 

Продовжувати 

співпрацю 

8. Використання можливостей ЗМІ, радіо- і телепередач для популяризації 

професійної освіти 

автор назва публікації, радіо- телепередачі  назва ЗМІ, 
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