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Додаток 

до листа ДНЗ «Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» 

від 17.12.2021  №063/24-609 

 

Результати діяльності  

методичної служби ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» у 2021 році 

 

1. Вступ 

У звітному періоді основними завданнями методичної роботи в коледжі 

були визначені такі: 

 оновлення змісту професійної освіти з урахуванням нових 

суспільних реалій та освітніх трендів 

 робота в напрямку стандартизації та оновлення змісту професійної 

(професійно-технічної) освіти  

 провадження дослідно-експериментальної роботи 

 методичний супровід організації освітньої комунікації за 

змішаною/дистанційною формами 

 формування цифрових компетентностей педагогів 

 робота по створенню відеоматеріалів для використання під час 

дистанційного навчання 

Дієва система методичної роботи забезпечувала науково-методичний 

супровід інноваційної та дослідно-експериментальної діяльності, 

координування роботи залучених 11 методичних комісій над єдиною науково-

методичною проблемою «Модернізація змісту, підвищення якості та культури 

професійної освіти як актуальні чинники формування сучасного освітнього 

середовища». З вересня 2021 року педагогічною радою закладу освіти на 

наступні три роки обрана нова єдина науково-методична проблема 

«Стандартизація та оновлення змісту як способи підвищення якості та 

престижу професійної освіти». 

В коледжі започатковані інноваційні проєкти з розроблення професій 

широких кваліфікацій. Проваджувана робота з модернізації змісту професійної 

освіти та розробки нових професій розглядається педагогічним колективом як 

ефективний інструмент підвищення мотивації вступників. Педагогічні 

працівники коледжу в складі авторських колективів працювали над розробкою 

проєктів професійних стандартів з професій 8169 «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики» та 4113 «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення». Наразі проєкти професійних 

стандартів пройшли процедуру громадського обговорення: з професії           

8169 «Майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної 

енергетики» при інноваційному аерокосмічному кластері «Мехатроніка» 

Галузевої ради  з розроблення та розвитку системи професійних кваліфікацій та 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB#w1_7
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0582290-00?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB#w1_7
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професійних стандартів у аерокосмічній галузі, з професії 4113 «Оператор з 

обробки інформації та програмного забезпечення» при кафедрі безпеки 

інформаційних технологій Національного авіаційного університету. 

В 2021 році тривала робота над розробкою проекту Державного 

освітнього стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Майстер готельного обслуговування». Проєкт стандарту пройшов громадське 

обговорення на сайті Міністерства освіти і науки України. 

Педагогічні працівники працювали у складі робочих груп з розробки 

освітніх програм з професій 5129 «Майстер готельного обслуговування» та  

4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», що 

розроблялися в межах проєкту «EU4Skills: кращі навички для сучасної 

України». Також, педагогічні працівники у складі творчих груп взяли участь у 

розробці інтерактивних навчальних матеріалів EU4Skills за наступними 

професіями «Майстер готельного обслуговування» та «Агент з організації 

туризму». 

У звітному періоді проєкт «Навчально-виробничий програмно-апаратний 

комплекс на базі сонячної енергії та системи теплових насосів» став 

переможцем щорічного загальноміського конкурсу «Ґрант Київського міського 

голови 2021» у галузі освіти за напрямом «Заклад з ідеєю» у категорії 

«Комфорт та безпека у закладах освіти». За рахунок фінансування проєкту 

придбані навчально-виставкові стенди для вивчення характеристик, 

можливостей та економічної складової впровадження низькотемпературних 

систем опалення; моделювання аварійних ситуацій та вивчення захисних 

функцій обладнання; вивчення характеристик, можливостей та економічної 

складової систем утеплення будинків тощо та навчальний програмно-апаратний 

комплекс на базі системи теплових насосів для поглиблення розуміння фізики 

процесів, що відбуваються у системі, для майбутньої оптимізації 

енергоефективності систем опалення будівель та максимізації економії 

енергоресурсів. 

Методичні комісії продовжували працювати над розробкою завдань для 

комп’ютерного онлайн-тестування з професійно-теоретичної підготовки для 

проведення Державної підсумкової атестації випускників з конкретних 

професій.  

Проводилася робота з рецензування навчальної літератури. Голова 

методичної комісії Товстенко М. В., який є членом комісії з професій 

«Машинобудування, обробки, електротехнічного виробництва» Інституту 

модернізації та змісту освіти, склав рецензію на навчальний посібник 

«З’єднання деталей». 

На базі Міжрегіонального центу професійно-педагогічної майстерності 

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою» з 25.10.2021 по 05.11.2021 проведене навчання за програмою 

підвищення кваліфікації «Цифрова грамотність для педагогічних працівників 
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закладів професійної (професійно-технічної) освіти» для 17 педагогічних 

працівників ЗП(ПТ)О м. Києва. 

Здобувачі освіти коледжу здобули ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з інформаційних технологій серед здобувачів освіти Шевченківського 

району. 

Здобувачі освіти коледжу здобули призові місця у районному етапі ХХІІ 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:  

І місце серед здобувачів освіти 10 класів 

ІІ місце серед здобувачів освіти 11 класів 

 

Для організації змішаної/дистанційної форми навчання на платформі 

Мoodle 3.0 удосконалено функціонал та оновлено навчальний контент єдиного 

ресурсу закладу освіти «Електронний кабінет» з авторизованим доступом 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/.  

 

2.  Участь у реалізації проєктів всеукраїнського та міжнародного рівня: 
Проєкти всеукраїнського рівня: 

Тематика Рівень виконання Результати Поширення досвіду 

    

                 Проєкти міжнародного рівня: 
Тематика Рівень виконання Результати Поширення досвіду 

    

3.  Методичний супровід дослідно-експериментальної роботи 
 

Наявність 

наказів 

(реквізити 

наказів) 

Тематика дослідно-

експериментальної 

роботи та  

погодження  

з МОН України 

Результати впровадження Пропозиції щодо 

поширення 

досвіду 

Наказ МОНУ  

№ 1141  

від 19.10.2018 

«Професійна 

підготовка 

кваліфікованих 

робітників для сфери 

обслуговування 

відновлювальних 

систем сонячної і 

теплової енергетики» 

Звіт про завершення 

дослідно-експериментальної 

роботи 02.12.2021 

заслуханий та схвалений на 

засіданні науково-

методичної комісії з 

інноваційної діяльності 

сектору дошкільної, 

загальної середньої, 

професійної (професійно-

технічної), позашкільної 

освіти та виховання 

Науково-методичної ради 

МОНУ  

Опублікована 

стаття Петрович 

В.С., Наливайко 

К.М. Освіта та 

«зелена» 

енергетика  

в журналі 

«Оборонний 

вісник» №1, 2021; 

підготовлено 

публікацію до 

збірника 

Інституту 

модернізації 

змісту освіти 

МОНУ; 

У навчально-

повністю введено в 

експлуатацію навчально-

практичний комплекс: 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/
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навчально-практичний центр 

відновлювальної енергетики, 

майстерню-лабораторію 

систем відновлювальної 

енергетики, майстерню-

лабораторію монтажу та 

обслуговування інсталяцій 

ВДЕ, навчально-виробничу 

сонячну електростанцію – 

що забезпечило належні 

умови для мультиплікації 

актуального освітнього та 

практичного досвіду серед 

закладів освіти м. Києва та 

регіонів, сприятиме 

формуванню 

енергоефективної 

компетентності здобувачів 

освіти та представників 

широких кіл населення 

столиці 

практичному 

центрі пройшли 

перепідготовку за 

новою професією 

та отримали 

свідоцтво 

державного 

зразку 15 слухачів 

з числа 

педагогічних 

працівників 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти з 

п’яти регіонів 

України 

(Сумська, 

Полтавська, 

Запорізька 

області, м.Дніпро 

та м.Київ). 

 

 

 

 

проведена значна робота по 

вдосконаленню навчально-

методичного комплексу для 

забезпечення професійної 

підготовки кваліфікованих 

робітників за професією 8169 

«Майстер з монтажу та 

обслуговування систем 

відновлювальної 

енергетики» 

проведена низка заходів 

щодо поширення та 

упровадження результатів 

експериментальної 

діяльності 

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

комунікаційних та виробничих технологій у освітній процес закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Вид технологій Тематика Проектні технології Якісні результати 

освітні  Впровадження 

особистісно-

орієнтованого 

навчання на уроках 

іноземної мови 

 ХI Всеукраїнська 

інтернет-олімпіада «На 

Урок» з англійської мови: 

ІІ місце (за 10 клас) 

ІІІ місце (за 11 клас) 

 Інтерактивні методи 

навчання 

Метод проектів Міський квест 

«Козацькими стежками»-  

І місце 

Всеукраїнська онлайн – 

олімпіада «На Урок»- 
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історія –І місце (1 

здобувач), ІІ місце (4 

здобувачів), ІІІ місце (5 

здобувачів) 

 Ігрові та тренінгові 

технології в навчанні 

фінансової 

грамотності  

Гра-тренінг Cash-

Flow  

Підвищення фінансової 

культури здобувачів 

освіти для їх кращої  

інтеграції у суспільство та 

планування свого 

майбутнього. 

 Впровадження 

проєктного навчання 

на уроках 

теоретичного та 

практичного 

навчання з 

обов’язковою 

презентацією 

проєктів здобувачами 

освіти, що формує 

інтелектуальне 

компетентісне 

зростання  

 

відсоток успішності з 

професійної та практичної 

підготовки за професією 

«Електрозварник ручного 

зварювання» зріс на 3,6% 

 

 

Психолого-

педагогічні 

Впровадження 

інноваційних 

педагогічних 

технологій в освітній 

процес з метою 

формування 

позитивної мотивації 

до навчання 

 Розроблення тестів з 

професійної придатності 

для здобувачів освіти 

перших курсів. 

Адаптування до обраної 

професії. 

Інформаційно-

комунікаційні  

Створення онлайн-

тестів на платформі 

«НаУрок» з 

англійської мови 

 Проведення контролю 

знань під час 

дистанційного та 

змішаного навчання 

 Технології створення 

анімованих 

презентацій та відео 

уроків з англійської 

мови 

 Відеоуроки на тему: 

-“Inventors and their 

Inventions” (Осіпенко 

О.М.); 

-“British Traditional Meal” 

(Яковенко Н.М.) 
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 Впровадження 

інформаційно-

комунікативних 

технологій у 

підготовку з професій 

«Верстатник 

широкого профілю» 

та «Електрозварник 

ручного зварювання» 

(електронний 

програмований 

матеріал)  

 

Відсоток успішності с 

професійної та практичної 

підготовки зріз 2,3% 

виробничі Мультимедійні 

технології: Робота у 

відеоредакторі Adobe 

Premiere Pro (професія 

«Адміністратор 

програм радіо та 

телебачення»)  

 Створення  навчального 

новинарного контенту для 

офіційного сайту закладу 

освіти, сторінок закладу 

освіти у соціальних 

мережах Фейсбук, 

Інстагарам 

 

5. У звітному періоді підвищення кваліфікації разом з традиційною формою 

відбувалося у формі участі в інтернет-конференціях, навчальних вебінарах на 

різних Інтернет-платформах (найбільше – «Всеосвіта», «НаУрок»). Значну 

частку серед форм підвищення кваліфікації зайняло навчання на онлайн-курсах. 

Дев’ять педагогічних працівників пройшли онлайн-курс «Покращення 

цифрових навичок викладачів та управлінського персоналу закладів 

профтехосвіти», що проводився проєктом «EU4Skills: кращі навички для 

сучасної України». Два викладачі коледжу взяли участь в інноваційній програмі 

для молоді UPSHIFT: проєкт  UPSHIFT «Розробка  власної інноваційної ідеї для 

вирішення проблем» та пройшли онлайн-навчання «Інтерактивне навчання в 

ЗПТО: універсальні інструменти» (людиноорієнтований дизайн). Один з 

викладачів за результатами участі в програмі, окрім сертифікату про навчання, 

отримав сертифікат ментора-фасилітатора. 

Два майстри виробничого навчання пройшли онлайн-курс підвищення 

кваліфікації за професією «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» в 

Маріупольському професійному коледжі. Три майстри виробничого навчання 

пройшли курси перепідготовки та отримали свідоцтва про присвоєння 

робітничої кваліфікації з професії «Агент з організації туризму».  

Методична робота відповідно до запитів педагогічних працівників 

спрямовувалася на вмотивування та навчання педагогів роботі з сервісами та 

інструментами онлайнової взаємодії (Google Classroom, Мооdle 3.0, Е-

журнал/щоденник тощо).   

На базі навчально-практичного центру «Підготовки фахівців будівельної 

механізації та електронного устаткування автомобільних засобів»                 

ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту 

та будівельної механізації» в м.Києві двоє майстрів виробничого навчання 

пройшли навчання та отримали свідоцтво про присвоєння робітничої 
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кваліфікації з професії «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування»  

слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (сеціалізація: на 

автомобільному транспорті) 3 розряд. 

Стан кадрового забезпечення задовільний, наявні вакансії заповнені на 

початок 2021-2022 навчального року. Заступниками з навчально-виробничої 

роботи, старшими майстрами проводиться робота з організації курсового 

навчання та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання з метою 

виконання умов щодо фахової відповідності їх освіти і рівня робітничої 

кваліфікації професіям, за якими вони навчають здобувачів освіти. 

 

6. Організація  підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників на базі Навчально-практичних  центрів галузевого 

спрямування (інформацію надають ті ЗПО, на базі яких створено НПЦ) 

 Назва 

професії 

Підвищення кваліфікації Стажування 

к-ть 

майстрів 

виробничого 

навчання 

к-ть 

викладачів 

професійно-

теоретичного 

навчання 

к-ть 

майстрів 

виробничого 

навчання 

к-ть 

викладачів 

професійно-

теоретичного 

навчання 

м. Київ Майстер з 

монтажу та 

обслуговування 

систем 

відновлювальної 

енергетики 

3    

регіон 

6 1 

  

Відповідно до чинної ліцензії проведена перепідготовка.  
 

7. Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного 

досвіду на рівні м. Києва (по 1-2 особи): 

Вивчення позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор (ПІБ повністю, посада) Тематика 

1. 

Возненко Л.І. 

Створення онлайн-тестів на електронній 

платформі Мооdle 3.0 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/ 

Впровадження позитивного педагогічного досвіду 

 Автор (ПІБ повністю, посада) Тематика 

1. Возненко Людмила Іванівна - 

викладач, Іванова Валентина 

Саідівна – майстер 

виробничого навчання, 

Кириченко Сергій Васильович 

– майстер виробничого 

навчання 

Організація і проведення професійного тижня в 

умовах дистанційного навчання (на прикладі 

професії «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення») 

Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

 Автор (ПІБ повністю, посада) Тематика 

1. Шиловець Марія Петрівна, 

викладач фізики 

Створення сайту та YouTube-каналу викладача 

фізики 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/
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2. Протопопов Валентин 

Володимирович, майстер 

виробничого навчання, 

завідувач навчально-

практичного центру 

відновлювальної енергетики 

Системний підхід у розвитку творчих здібностей 

молоді закладів П(ПТ)О м. Києва шляхом 

реалізації інжинірингових проєктів та стартапів  

  

8. Вивчення, впровадження та розповсюдження позитивного педагогічного 

досвіду на всеукраїнському  рівні (по 1-2 особи): 

Вивчення позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1. Возненко Людмила Іванівна, 

викладач, голова методичної 

комісії інформаційних 

технологій 

Розробка та адміністрування єдиного ресурсу 

закладу освіти «Електронний кабінет» з 

авторизованим доступом на платформі Мoodle 

3.0 для організації дистанційної форми навчання 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/.  

Впровадження позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1. 
Осіпенко Олена Миколаївна, 

викладач іноземної мови 

Використання програмного засобу SunRav 

BookEditor для створення електронних 

навчальних посібників 

Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду 

№ з/п Автор Тематика 

1. Протопопов Валентин 

Володимирович, майстер 

виробничого навчання, 

завідувач навчально-

практичного центру 

відновлювальної енергетики 

Професійна освіта в галузі відновлювальної 

енергетики  

9.  Проведення та участь у всеукраїнських та регіональних вебінарах,  

конкурсах педагогічної майстерності, майстер-класах тощо 

Проведення 

№ 

з/п 

Назва заходу та хто організатор Отримано сертифікат, нагороду, 

тощо 

   

Участь 

1.  Вебінар «Effective Games and Activities in 

the EFL Classroom», ТОВ «НаУрок» 

1 свідоцтво (2 год.) 

2.  Вебінар “Students centered learning”, 

“Green Country School” 

1 сертифікат (2 год.) 

3.  Вебінар "Teaching in a mixed-ability 

class", “Green Country School” 

1 сертифікат (2 год.) 

http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/
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4.  Вебінар «Teach more with less (extending 

activities, reusing resources, focusing on 

quality rather on quantity», “Green Country 

School” 

1 сертифікат (2 год.) 

5.  Всеукраїнська науково-практична 

конференція «STEM – світ інноваційних 

можливостей. Формування освітнього 

SТЕM-середовища» у рамках XII 

Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти - 2021» й виставки освіти за 

кордоном «World Edu». 

Отримано сертифікати 

6.  Всеукраїнська науково-практична web-

конференція Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України 

«Актуальні проблеми професійного 

розвитку майстрів виробничого навчання 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти» 

Отримано сертифікати 

7.  XV Всеукраїнська науково-практична 

(звітна) конференція «Науково-

методичне забезпечення  професійної 

освіти і навчання» до 15-ої річниці з дня 

заснування Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України 

Отримано сертифікати 

8.  Освітній фестиваль управлінської 

майстерності "KYIV EdFest – 2021 

Отримано сертифікати 

9.  ІІ Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція «Обдаровані діти – 

скарб нації»  

Отримано сертифікати 

10.  4-ий Український Молодіжний Форум 

Управління Інтернетом 

Отримано сертифікати 

11.  ІІІ Всеукраїнський відкритий науково-

практичний онлайн-форум «Інноваційні 

трансформації в сучасній освіті: виклики, 

реалії, стратегії» 

Отримано сертифікати 

12.  Всеукраїнський методичний марафон 

«Учнівські STEM-проєкти – практичне 

застосування» 

Отримано сертифікати 

13.  ХІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Професійне становлення 

особистості: проблеми і перспективи» 

Отримано сертифікати 

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

у конкурсах фахової майстерності та їх результативність: 
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Рівень конкурсу Назва конкурсу 

(організатор) 

Дата 

проведення 

К-ть 

учасників 

Результативність 

Всеукраїнський  

«Учитель року – 

2022»  номінація: 

«Інформатика» 

2021- 

відбірковий  

етап 

1 Триває  

Міський 

І етап 

Всеукраїнського 

конкурсу фахової 

майстерності з 

професії «Верстатник 

широкого профілю» 

12.02.2021 1 2 місце 

11.  Основні напрями співпраці із 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 

діяльності 

Результати Перспектив

и 

КПНЗ «Київська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Освіта 

наукового 

спрямування 

1. Реалізація 

потенціалу 

обдарованої 

молоді 

2. Підготовка та 

захист наукових 

досліджень та 

проектів за 

напрямком 

відновлювальної 

енергетики 

5 нагород на 

міських та 

всеукраїнських 

конкурсах,  

43 долучених 

здобувача 

освіти  

Участь у 

міжнародни

х заходах 

реалізація 

спільних 

цільових 

програм  

Одеська 

національна 

академія зв’язку 

ім. О.О.Попова 

Спільна 

діяльність 

Навчання 

випускників  

 

Підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

викладачів 

Продовжили 

навчання зі 

скороченим 

терміном 

8 осіб з числа 

випускників 

 

 

Реалізація 

спільних 

освітніх 

проектів, 

участь у 

наукових 

конференція

х, науково-

практичних 

семінарах 

Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку людини 

«Україна» 

Спільна 

діяльність 

Навчання 

випускників  

 

 

 

 

Друга вища освіта 

педагогічних 

працівників 

Продовжили 

навчання зі 

скороченим 

терміном 

9 осіб з числа 

випускників 

 

Одержав другу 

вищу освіту 

Реалізація 

спільних 

освітніх 

проектів, 

участь у 

наукових 

конференція

х, науково-

практичних 



 11 

1 викладач семінарах 

Київський 

професійно-

педагогічний коледж 

 ім. Антона 

Макаренка 

Спільна 

діяльність 

Навчання 

випускників  

 

 

 

Навчання майстрів 

виробничого 

навчання 

Навчається  

8 осіб з числа 

випускників 

 

Навчається  

2 особи з числа 

майстрів 

виробничого 

навчання 

Реалізація 

спільних 

освітніх 

проектів, 

участь у 

наукових 

конференція

х, науково-

практичних 

семінарах 

 

Київська 

загальноосвітня 

спеціалізована школа 

– інтернат № 5  

ім. Я.П.Батюка  

Спільна 

діяльність 

Надання робітничої 

кваліфікації за 

професією 

«Оператор 

комп’ютерного 

набору» 

Свідоцтва про 

присвоєння 

робітничої 

кваліфікації за 

професією 

«Оператор 

комп’ютерного 

набору» 

отримали 7 

випускників 

школи-

інтернату. 

Навчається 

станом на 

31.12.2021  

15 здобувачів 

освіти 

Реалізація 

завдань 

інклюзивної 

освіти 

Київська філія ПАТ 

«Укрпошта» 

Спільна 

діяльність 

Працевлаштування 

випускників  

 

Стажування 

педагогічних 

працівників 

Працевлашто-

вано 20 

випускників. 

Стажування 

пройшли 2 

працівники 

Продовжува

ти 

співпрацю 

12. Моніторингові дослідження якості надання освітніх послуг: 

Загальна кількість випускників у 2021 році 383 
Кількість випускників, що продовжили навчання у закладах фахової 

передвищої освіти 
60 

Кількість випускників, що продовжили навчання у закладах вищої освіти 47 

13. Використання можливостей ЗМІ для висвітлення досягнень, інновацій, 

перспектив розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

Автор Назва публікації (тематика) Назва ЗМІ 
Протопопов В.В. Як обрати професію, і при цьому бути 

щасливим ? 

Українське радіо  

Протопопов В.В. Модуль знань. Сонячні панелі: усе, що 

варто знати 

Українське радіо 
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Протопопов В.В. Студентська інженерія: як створити свій 

перший стартап 

Українське радіо 

Протопопов В.В. «Наука під відкритим небом». Українське радіо 

Протопопов В.В. Модуль знань: "Промоція молодих 

вчених" - проєкт Ради молодих вчених 

МОН 

Українське радіо 

Петрович В.С., 

Наливайко К.М. 

Освіта та «зелена» енергетика   

 

журнал «Оборонний вісник» 

– 2021 – №1 – С. 28–32. 

Петрович В., 

Савенко О., 

Онопрієнко Л. 

Організаційно-педагогічні умови 

підготовки кваліфікованих робітників 

сфери обслуговування відновлювальних 

енергетичних систем 

Нові технології навчання: 

збірник наукових праць / 

ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти». - К., 2021. Вип. 95 
 

14. Стратегічні завдання, виклики, перспективи розвитку методичної служби 

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною 

підготовкою». 

Продовжити роботу у напрямку створення професій широких кваліфікацій, 

стандартизації та оновлення змісту професійної освіти. Зокрема над проєктами  

Державних освітніх стандартів П(ПТ)О з професії 4222 Офіс-адміністратор, 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Провести 

роботу по розробці освітніх програм з професій, за якими затверджені нові 

ДОС. 

Розширити провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти за спеціальностями 274 Автомобільний транспорт, 141 Енергетика, 

електротехніка та електромеханіка.  

Продовжити роботу методичного кабінету, спрямовану на вмотивування та 

навчання педагогів роботі з сервісами та інструментами онлайнової взаємодії. 

 

15. Фотоматеріали  

1. Розпочата діяльність навчально-практичного центру відновлювальної 

енергетики  (січень 2021) 

2-3 Практична та лабораторна зони навчально-практичного центру 

відновлювальної енергетики  

(січень 2021) 

4. Перепідготовка слухачів за новою професією «Майстер з монтажу та 

обслуговування систем відновлювальної енергетики»  в навчально-

практичному центрі відновлювальної енергетики 

(січень – лютий 2021) 

5. Перша випускна група слухачів навчально-практичного центру 

відновлювальної енергетики (05 лютого 2021) 
 

16.Організація дистанційного та змішаного навчання у ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою». 

Для організації змішаної/дистанційної форми навчання в коледжі на 

платформі Мoodle 3.0 створений єдиний ресурс закладу освіти «Електронний 

кабінет» з авторизованим доступом http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/.  

https://drive.google.com/file/d/1enknb3yJHr9rh_P18aAzR3JD251x6NIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enknb3yJHr9rh_P18aAzR3JD251x6NIi/view?usp=sharing
http://www.dist.pkvfp.kiev.ua/index.php/
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Також освітній процес в коледжі в період дистанційної форми проводився за 

допомогою таких засобів та інструментів:  

 сервіси відео-конференції ZOOM, Google Meet,   

 GOOGLE-додатки -  Google-форми,  Google-Презентації, Google 

Classroom, Jamboard 

 Padlet, Wordwall, Mindomo 

 електронна пошта.   

Для забезпечення прозорості освітнього процесу та поліпшення взаємодії 

всіх його учасників впроваджено Е-журнал/щоденник на платформі Атомс. 

Освітній процес в період дистанційного навчання відбувався відповідно до 

розкладу (розміщений на сайті навчального закладу). Розклад на цей період був 

адаптований до особливостей дистанційного форми навчання в частині 

тривалості занять та перерв. Ці зміни доведені до учасників освітнього процесу 

через офіційний сайт коледжу та цільові вайбер-групи. Додатково при 

наявності замін – вказувались заміни. Актуальний розклад занять для зручності 

відображався й в Е-журналі/щоденнику. 

Викладачі та майстри виробничого навчання під час дистанційного 

навчання застосовували синхронну та асинхронну онлайн взаємодію. Домашнє 

завдання здобувачі освіти отримували через зазначені засоби та інструментіи, 

переважно через сайт дистанційного навчання коледжу «Електронний кабінет» 

на платформі MOODLE та Google Classroom. 

Зворотний зв’язок здійснювався переважно через мессенджери та цільові 

вайбер-групи, електронну пошту. 

Оцінювання знань здобувачів освіти проводилося в електронному кабінеті 

на платформі MOODLE,  на платформах Online Test Pad, НаУрок, Всеосвіта, 

через Google-форми. Оцінки виставлялися в електронному щоденнику АТОМС.   

Оцінювання та контроль знань проводився за допомогою тестових завдань, 

самостійних, практичних та контрольних робіт. В залежності від засобів 

дистанційного навчання гнучкість місця, часу, темпу та траєкторії навчання 

визначалися пропорційно стану фактичної підготовки здобувачів освіти та 

змісту необхідних знань в конкретних групах. З метою запобігання 

списуванню, для оцінювання та контролю знань підбиралися індивідуальні 

варіанти практичних та інших робіт, тестування обмежувалося в часі та спробах 

виконання тесту. 

В період дистанційного навчання проводилися тематичні онлайн-виховні 

заходи, а саме  конкурс «Творче джерело», тиждень «Української мови і 

писемності» (згідно заходів – вікторини, диктант Єдності тощо). Проводилися 

Інструктажі з техніки безпеки та життєдіяльності, працювала психологічна 

служба, проводилися батьківські збори (за потреби), надавалися консультації та 

індивідуальні бесіди зі здобувачами освіти та їхніми батьками. 
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