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Додаток 1 

до листа  

13.12.2019 № 063/24-581 

 

Інформація про проведену методичну роботу 

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою 

 та фізичною підготовкою» 

 

1. У звітному періоді заклад освіти працював над методичною проблемою 

«Модернізація змісту, підвищення якості та культури професійної освіти як 

актуальні чинники формування сучасного освітнього середовища». 

Педагогічний 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. 
 

Показники результативності роботи педагогічного колективу коледжу у 

2019 році в межах роботи над методичною проблемою: 

 за результатами роботи в інноваційному освітньому та 

енергозберігаючому проєкті «Сонячний коледж» за ініціативи групи 

розробників з числа педагогічних працівників коледжу до 

Класифікатора професій ДК 003:2010 внесена нова професія 8169 

Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної 

енергетики (Зміна № 8, затверджена наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019 № 259); 

 розроблений групою розробників проєкт кваліфікаційної 

характеристики професії 8169 Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики внесено на 

розгляд до Міністерства соціальної політики України і наразі 

проходить процедуру рецензування та обговорення із профільними 

міністерствами; 

 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; 
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 проект «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; 

 отримано ліцензію на надання освітніх послуг у сфері фахової 

передвищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки з 

ліцензованим обсягом 45 осіб; 

 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); 

 продовжено роботу над впровадженням дуальної форми навчання з 

професій: 8211 Верстатник широкого профілю, 4229 Оператор 

телекомунікаційних послуг; 

 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) 
 

 модернізовані після капітального ремонту навчальні кабінети 

«Біології», «Креслення та інженерної графіки», «Економіки та 

менеджменту»; введена в експлуатацію нова майстерня-лабораторія 

систем відновлювальної енергетики; 

 коледж посів І місце в міському огляді-конкурсі кабінетів біології; 

 коледж атестовано за третім атестаційним рівнем за професією 

7245,7244 “Кабельник-спаювальник, електромонтер лінійних споруд 

електрозв’язку та проводового мовлення”. 
 

Результативність участі у конкурсах, фестивалях тощо: 

 І місце у ІХ Всеукраїнському конкурсі  на кращий веб-сайт закладу 

освіти серед ЗП(ПТ)О;  

 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»; 
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 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.); 

 20-23.04.2019р. 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»; 

 І місце в номінації «Стартап для людини» на ІІІ Київському 

фестивалі стартапів «CLASS Ідея 2019» серед здобувачів освіти та 

педагогічних працівників, 18.04. 2019, всього від Коледжу 

представлено 4 стартап-проекти; 

 Диплом фіналіста ІV Всеукраїнського фестивалю інновацій ІТ 

стартап-проєкт мобільний застосунок для планшетів та смартфонів 

«Смаки України» (гастрономічні фестивалі та свята), 16. 05.2019 р.;  

 ІІ місце у ХVI Міському конкурсі юних поетів «Поетична весна 

#Український контент», 21.03.2019. 

 

2. Участь у реалізації проектів всеукраїнського та міжнародного рівня: 

 

Проекти всеукраїнського рівня: 
Тематика  Рівень виконання Результати Поширення досвіду 

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

 

Проекти міжнародного рівня: 
Тематика  Рівень виконання Результати Поширення досвіду 

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

 

3. Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи: 
 

Наявність наказів 

МОН України 

(реквізити 

наказів) 

Погодження запропонованих тем 

експериментальної роботи з МОН 

України та тематика дослідно-

експериментальної роботи    

результати 

впровадження 

Поширення 

позитивних практик 

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 

Виступ-презентація 

«Сонячний коледж – 

інноваційний освітній 

та енергозберігаючий 

проєкт» на ХІІІ 



4 

 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

«Науково-методичне 

забезпечення 

професійної освіти і 

навчання»  
 

13.11.2019 проведено 

круглий стіл «Шляхи 

та перспективи 

розвитку проєкту 

«Сонячний коледж»: 

зустріч з 

підприємцями та 

партнерами 

 

4. Упровадження сучасних освітніх, психолого-педагогічних, інформаційно-

комунікаційних та виробничих технологій в освітній процес закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: 
 

Вид технологій Тематика Проектні технології Якісні результати  

освітні технології 

Впровадження 

особистісно-орієнтованого 

навчання на уроках з  

української мови та 

літератури 

 

ІІ місце у ХІХ 

Міжнародному конкурсі з 

української мови імені 

Петра Яцика 

 

ІІ місце у ХVI Міському 

конкурсі юних поетів 

«Поетична весна 

#Український контент» 

Застосування пошукового 

методу при вивченні 

історії 

 

ІІ (10кл.) місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади 

з історії 

психолого-

педагогічні 

технології 

Навчання безконфліктного 

спілкування через 

взаємодію учасників 

освітнього процесу з 

метою досягнення 

результату  

Світове кафе 

Застосування методів 

фасилітації під час 

проведення різних форм 

колективної роботи 

методичних комісій, 

учнівського 

самоврядування та 

навчальних занять  

інформаційно-

комунікаційні 

технології 

Інтерактивні та smart–

технології в туризмі ІТ стартап-проєкт 

«Мобільний 

застосунок для 

планшетів та 

смартфонів «Смаки 

України» 
(гастрономічні 

фестивалі та свята) 

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» 
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 «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) 

Предметний сайт 

викладача 

математики 

ІІІ  (11кл.) місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади 

математики 

 
Впровадження технології 

мобільного (електронного) 

навчання на уроках фізики 

та хімії (веб-ресурси 

«Всеосвіта: 
https://vseosvita.ua», «На 

урок: 

https://naurok.com.ua») 

Використання  веб-

ресурсів 

«Всеосвіта:https://vse

osvita.ua», «На урок: 

https://naurok.com.ua» 

для проведення 

предметних олімпіад 

та фізичного 

практикуму 

ІІ (11кл.) місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської олімпіади 

з фізики,  

урізноманітнення та 

активізація освітньої 

діяльності   

виробничі 

технології 

Надання 

телекомунікаційних 

послуг відповідно до 

нових стандартів 

обслуговування 

споживачів (професія 

«Оператор 

телекомунікаційних 

послуг») 

Професійно 

спрямований 

марафон «Гра 

коледжів» Київська 

міська дирекція ПАТ 

«Укрпошта» 

ІІ командне місце за 

результатами 

рейтингового оцінювання 

споживачів 

телекомунікаційних 

послуг ПАТ «Укрпошта» 

 Робота в середовищі 

програми  Sweet Home 3D 

 

 

 

Приведення якості 

професійної підготовки у 

відповідність до вимог 

замовників кадрів 

 

5. Робота з педагогічними кадрами:  

Всього у 2019 році курси підвищення кваліфікації пройшли 20 

педагогічних працівників, стажування – 6 педагогічних працівників. У звітному 

періоді здійснювалась робота по впровадженню нових форм і методів 

підвищення кваліфікації  педагогічних працівників. Наприклад такі як 

Workshop.  В рамках І Всеукраїнської літньої школи «Морський Workshop з 

професійними Хмарами» педагоги коледжу успішно завершили 30-годинний 

навчальний курс «Школа розвитку інформаційно-цифрової компетентності 

педагогічних працівників закладів освіти» за напрямами: цифрова освіта, 

педагогіка партнерства, інклюзивна освіта, ініційований ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». Також педагоги коледжу взяли участь у роботі 

https://vseosvita.ua/
https://vseosvita.ua/
https://naurok.com.ua/
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навчально-практичного семінару «Тренінг тренерів з розроблення професійних 

стандартів», ініційований Європейським фондом освіти.   

Аналіз кадрового забезпечення коледжу свідчить про потребу у майстрах 

виробничого навчання різного професійного спрямування – 4 вакансії та 

викладача математики (з тим, який працює, не планується продовжувати 

контракт після завершення 2019-2020 навчального року). 

6. Організація підвищення кваліфікації та стажування на базі навчально-

практичних центрів галузевого спрямування не здійснювалась. 

7. Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного 

досвіду на рівні м.Києва: 
 

Вивчення позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1   

Впровадження позитивного педагогічного досвіду 

   

№ з/п Автор Тематика 

1 Осіпенко О.М., Кириченко С.В. 
Використання програми-каталогізатора 

Daminion Standalone 4.1 в освітньому процесі 

2 Покровська О.П. 

Мотиваційна система роботи педагогів як 

інструмент підвищення ефективності 

методичної взаємодії 

Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1 Осіпенко О.М., Кириченко С.В. 
Використання програми-каталогізатора 

Daminion Standalone 4.1 в освітньому процесі 

2 Покровська О.П. 

Мотиваційна система роботи педагогів як 

інструмент підвищення ефективності 

методичної взаємодії 

 

8. Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного досвіду на 

всеукраїнському рівні:  

 

Вивчення позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1 Лисенкова С.М. Застосування та вдосконалення технології 

«Виховання успіхом» 

Впровадження позитивного педагогічного досвіду 

   

№ з/п Автор Тематика 

1 

Протопопов В.В. 
Освітній проект «KPC-RoboHUB: створення 

середовища для вивчення напрямку 

робототехніка 

Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1 Осіпенко О.М. Використання програмного засобу SunRav 

BookEditor для створення електронних 

навчальних посібників 
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9. Проведення та участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах, 

конкурсах педагогічної майстерності, майстер-класах тощо: 
Рівень заходів Категорія 

учасників 

Дата Назва 

(тематика) 

заходу 

Форма 

проведення 

заходу 

К-ть  

учасників 

Результат 

 

міський 

(проведення) 

Викладачі 

спеціальних 

дисциплін ЗП 

(ПТ)О м.Києва 

29.11. 

2019 

Конкурс з 

предмета 

«Електро-

техніка» 

конкурс 1 V місце 

всеукраїнський 

(проведення) 

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

міський 

(участь) 
Викладачі 

історії та 

суспільствознав

чих дисциплін, 

методисти 

20.03. 

2019 

Нові стандарти, 

програми й 

підручники – 

нові/старі 

проблеми 

шкільної 

історичної 

освіти 

семінар 2  

 

Викладачі 

ЗП(ПТ)О 

06.06 – 

07.06  

2019 

«Генеруй 

бізнес-ідею»  

у рамках 

Проекту МОП 

«Інклюзивний 

ринок праці 

для створення 

робочих місць 

в Україні» 

тренінг 1 
сертифікат 

учасника 

всеукраїнський 

(участь) 

Науковці, 

педпрацівники 

ЗП(ПТ)О 

18-28 

березня  

2019 

ХІІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Науково-

методичне 

забезпечення 

професійної 

освіти і 

навчання» 

науково-

практична 

конференція 

2 
сертифікати 

учасників 

Педагогічні 

працівники 

закладів освіти 

10-14 

червня 

 2019 

«Школа 

розвитку 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

педагогічних 

працівників 

закладів 

освіти» 

Workshop 1 

сертифікат 

про 

завершення 

навчального 

курсу 

Широке коло, 

учасники різних 

категорій 

27-28 

серпня 

2019 

 «Тренінг 

тренерів з 

розроблення 

професійних 

навчально-

практичний 

семінар 

3 
сертифікат 

учасника 
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стандартів» 

 

10. Участь представників закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

у конкурсах фахової майстерності та їх результативність: 
Рівень конкурсів Назва конкурсу (організатор) Дата 

проведення 

К-ть учасників Результативність 

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

міський конкурс фахової 

майстерності з професії 

«Електромонтер з ремонту 

обслуговування 

електрообладнання» 

02.04.2019 1 ІІ місце 

 І етап Всеукраїнського 

конкурсу професійної 

майстерності «WorldSkills 

Ukraine» за напрямом 

«токарні роботи» 

26.11.2019 1 ІІІ місце 

 І етап Всеукраїнського 

конкурсу професійної 

майстерності «WorldSkills 

Ukraine» за напрямом 

«токарні роботи» 

28.11.2019 1 VІ місце 

галузевий ---------------- --------- ----------------- -------- 

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

 

11. Основні напрями співпраці з закладами освіти різних рівнів, науковими та 

науково-методичними установами, громадськими організаціями, 

об’єднаннями роботодавців: 
Назва закладу 

(установи, 

організації),  

з якими 

укладено угоду 

про співпрацю 

Тематика Основні напрями 

співпраці 

Результати 

діяльності 

перспективи 

Комплекс шкіл 

та закладів 

професійного 

навчання у 

м.Бєлява, 

Республіка 

Польща 

Договір про 

партнерську 

співпрацю 

 

Професійне 

навчання  

здобувачів освіти; 

обміну досвідом у 

сфері професійної 

освіти, у тому числі 

програм 

професійної освіти; 

організації 

стажування 

педагогічних 

працівників та 

здобувачів освіти; 

організація 

семінарів і 

конференцій для 

учнів і викладачів  у 

Стажування 

майстрів 

виробничого 

навчання (5 осіб) 

 

Освітні програми 

сертифікованої 

підготовки 

робітників у сфері 

відновлювальної 

енергетики за 

окремими 

модулями 

(кваліфікаціями) 

Проект з обміну 

молоддю 

(здобувачі 

освіти) 
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сфері 

відновлюваних 

джерел енергії та 

енергоефективності  

Одеська 

національна 

академія зв’язку 

ім. О.О.Попова 

Спільна діяльність 

Реалізація 

ступеневої освіти 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

педагогічних 

працівників 

Навчання 

випускників – 

18 осіб 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) – 

1 викладач 

Реалізація 

спільних 

освітніх 

проектів, участь 

у наукових 

конференціях, 

науково-

практичних 

семінарах 

Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку 

людини 

«Україна» 

Спільна діяльність 

Реалізація 

ступеневої освіти 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Навчання 

випускників – 

24 особи; 

друга вища освіта 

педагогічних 

працівників – 

1 викладач 

Реалізація 

спільних 

освітніх 

проектів, участь 

у наукових 

конференціях, 

науково-

практичних 

семінарах 

Київський 

професійно-

педагогічний 

коледж ім. 

Антона 

Макаренка 

Спільна діяльність 

Реалізація 

ступеневої освіти; 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

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 

Підготовка та 

спільне 

видавництво  

методичних та 

навчальних 

посібників. 

Наукові публікації 

педпрацівників 

коледжу в 

«Наукових записках 

МАН» 

 

Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

загальноосвітньої 

підготовки  у 

STEM–центрі 

МАН-лаб 

Київська 

загальноосвітня 

спеціалізована 

школа – інтернат 

№ 5  

ім. Я.П.Батюка  

Спільна діяльність 
Реалізація завдань 

інклюзивної освіти 

Диплом 

кваліфікованого 

робітника за 

професією 

«Оператор 

комп’ютерного 

набору» отримали 

7 випускників 

школи-інтернату 

Реалізація 

завдань 

інклюзивної 

освіти 

ПАТ «Київський Спільна діяльність Впровадження Стажування Продовжувати 
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завод «Радар» елементів дуальної 

форми навчання 

педагогічних 

працівників – 

2 особи; 

працевлаштування 

випускників – 

2 особи 

співпрацю 

Київська філія 

ПАТ 

«Укрпошта» 

Спільна діяльність 

Впровадження 

елементів дуальної 

форми навчання; 

Стажування 

педагогічних 

працівників 

Стажування 

педагогічних 

працівників – 

2 особи; 

працевлаштування 

випускників – 

36 осіб 

Продовжувати 

співпрацю 

  

12. Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг: 
 

загальна кількість випускників у 2019 році 469 

кількість випускників, що продовжили навчання у закладах фахової передвищої освіти 69 

кількість випускників, що продовжили навчання у закладах   вищої освіти 49 
 

13. Використання можливостей ЗМІ для висвітлення досягнень, інновацій, 

перспектив розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти: 
 

Автор Назва публікації (тематика) Назва ЗМІ 

Протопопов В.В. Сонячний коледж: інноваційний освітній та 

енергозберігаючий проект  

UA: Українське радіо  

Протопопов В.В. Результати Міжнародного конкурсу комп’ютерних 

проектів  INFOMATRIX-2019 

UA: Українське радіо 

UA: Радіо «КУЛЬТУРА» 

UATV  

Чистякова Н.Г. 
Проєкт «Сонячний коледж»: зустріч з підприємцями та 

партнерами 

журнал «Професійна 

освіта» 
 

14. Стратегічні завдання, виклики, перспективи розвитку методичної служби 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти. 

У поточному навчальному році методична служба коледжу працюватиме в 

напрямку розроблення попередніх проектів. В розрізі обраної методичної 

проблеми в коледжі створена робоча група, яка працює над розробкою 

концепції нової професії «Майстер з кіберзахисту». Протягом 2019 року 

ініціативною групою проведена низька заходів та консультації, спрямованих на 

залучення стейкхолдерів та формування єдиної позиції, розроблено проект 

кваліфікаційної характеристики нової робітничої професії. В перспективі 

налагодження конструктивного діалогу з Міністерством соціальної політики 

України. 
 

15. Фотоматеріали: 

 Проект «Сонячний коледж» 

 ІV Всеукраїнський фестиваль інновацій 

 WORLD FINAL Міжнародний конкурс комп’ютерних проектів 

INFOMATRIX-2019,м. Бухарест, Румунія 
 

Директор       Василь ПЕТРОВИЧ 


