
Звіт про методичну роботу в Київському професійному ліцеї 
транспорту за 2020-2021 навчальний рік 

 
Доповідач: Тетяна Савенкова - методист 

 
Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі загальноосвітньої (повної) 

середньої освіти або неповної (базової) середньої освіти, з обов’язковим наданням загальної 
середньої освіти. 

В 2020-2021 навчальному році ліцей успішно пройшов атестаційну перевірку 
Київської міської регіональної експертної Ради з питань атестації  закладів освіти за 
професіями «Кухар», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів, токар» та «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С1»)», та отримав дозвіл 
на підготовку спеціалістів за вище названими професіями до 2031 року. 

Підготовка робітничих кадрів у 2020-2021 навчальному році здійснювалася на базі 9 
класів (термін навчання 3 роки) та на базі 11 класів (термін навчання 1,5 роки).  

Контроль за освітнім процесом здійснювався в ліцеї згідно плану роботи ліцею на 
2020-2021 навчальний рік. Контролю підлягали всі аспекти діяльності ліцею: 

- виконання навчальних планів і програм; 
- якість ведення навчальної та облікової документації; 
- стан успішності здобувачів освіти; 
- контроль за відвідуванням занять здобувачів освіти; 
- виконання плану підвищення кваліфікації та стажування викладачів та майстрів 

в/н; 
- стан навчально-матеріальної бази; 
- стан вивчення та впровадження в освітній процес перспективного досвіду; 
- стан викладання предметів теоретичного навчання; 
- стан виробничого навчання; 
- підготовка і проведення атестаційних робіт, дипломних робіт та іспитів; 
- контроль за охороною праці, промсанітарією, протипожежною безпекою; 
- житлово-побутові умови здобувачів освіти, виховна робота по попередженню 

правопорушень; 
- робота медпункту, їдальні. 

Поточний контроль передбачав: 
 поурочнй контроль успішності здобувачів освіти; 
 контрольні та перевірочні роботи; 
 тематичне тестування, інші форми контролю, що не суперечать методичним 

нормам. 
Педагогічні працівники самостійно обирали форми поточного контролю знань, умінь 

та навичок здобувачів освіти. Проміжний контроль передбачав: 
- семестрові заліки; 
- тематичні атестації; 
- щорічні державні підсумкові атестації; 
- індивідуальні завдання здобувачам освіти; 
- річні підсумкові заліки. 
Форми та періодичність контролю визначалися навчальним планом. 
За підсумками контролю видавалися накази по ліцею, заслуховувалися звіти на 

педрадах, засіданнях методичних комісій, на інструктивно-методичних нарадах. 
Розроблялися заходи щодо усунення виявлених недоліків. Керівництво ліцею та голови 
методичних комісій здійснювали ефективний контроль за освітнім процесом, якістю уроків, 
регулярно відвідували уроки, аналізували їх, надавали рекомендації. Результати контролю 



сприяли поліпшенню освітнього процесу, якості знань здобувачів освіти, підвищенню 
успішності здобувачів освіти. 

Контроль за освітнім процесом в ліцеї здійснювався т.в.о. директором, заступниками 
директора з навчально-виробничої, навчально-виховної та навчальної роботи, методистом. 
Систематично здійснювався контроль за виконанням навчальних планів та програм. 
Контроль за якістю викладання предметів проводився шляхом відвідування уроків, 
перевірки методичних розробок викладачів, КМЗ викладання, роботи гуртків, проведення 
директорських контрольних робіт. Проводився огляд методичної роботи в навчальних 
кабінетах. 

Для організації якісної підготовки кваліфікованих робітників у Київському 
професійному ліцеї транспорту на основі державних стандартів професійної (професійно-
технічної) освіти та  Типової базисної структури навчальних планів для підготовки 
кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженої 
наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2010  № 947, розроблено пакети 
навчально-програмної документації за усіма професіями, за якими здійснюється навчання, 
і зокрема:  

за професією 5122 «Кухар» у відповідності з вимогами Державного стандарту 
професійно-технічної освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 затвердженого наказом від 
29.08.2007 № 771; 

за інтегрованою професією 7231, 8311 «Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів, токар»  - у відповідності з вимогами Стандарту професійної (професійно-технічної) 
освіти СП(ПТ)О 7231.С.19.10-2018, затвердженого наказом від 31.01.2019 № 102, 
Державного стандарту  професійно-технічної освіти ДСПТО 8211.D0.28.52-2014, 
затвердженого наказом від 24.10.2014 № 1203; 

за професією «7231, 8322 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій 
автотранспортних засобів (категорія «С1»)» - у відповідності з вимогами Стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7231.С.19.10-2018, затвердженого 
наказом від 31.01.2019 № 102, Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 
8322.ОІ.00.60.24-2012, затвердженого наказом від 10.07.2012  № 802.  

Вимоги до професійних знань, умінь та навичок випускників сформовані відповідно 
до вимог вищезазначених Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти 
та Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників.  

Ліцей  транспорту у повному обсязі забезпечено державними стандартами за всіма 
професіями, за якими здійснюється навчання. 

Пакети навчально-програмної документації з усіх професій  включають в себе 
пояснювальну записку, освітньо-кваліфікаційну характеристику, робочий навчальний план, 
освітні програми,  робочі навчальні програми з усіх предметів та виробничого навчання, 
критерії оцінювання знань, умінь, навичок здобувачів освіти, перелік необхідних засобів 
навчання та список літератури. 

Окрім того, педагогічними працівниками з усіх предметів теоретичного та 
виробничого навчання складено поурочно-тематичні плани, плани уроків,  переліки 
навчально-виробничих робіт з професій по семестрах, плани виробничого навчання 
навчальних груп на місяць. 

Для груп з отриманням повної загальної середньої освіти навчання здійснюється у 
відповідності з Законом України «Про повну загальну середню освіту», листа Міністерства 
освіти і науки України від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження 
Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки 
України від 12.10.2020 №1262 «Про деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному 
році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту». 

Робочі навчальні плани погоджені підприємствами-замовниками кадрів, Навчально-
методичним кабінетом професійно-технічної освіти у м. Києві та затверджені 
Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 



державної адміністрації). Робочими навчальними планами та робочими навчальними 
програмами враховано регіональний компонент щодо відповідних інновацій  у галузях 
економіки. В 2021 році оновлено Робочі навчальні плани за професіями «Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів», «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій 
автотранспортних засобів (категорія «С1»)», «Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів, токар» - з терміном навчання 3 роки, та «Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів» -  з терміном навчання 1 рік. 

Організація навчально-виробничої діяльності в Ліцеї транспорту здійснюється 
відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 30.05.2006 №419 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і 
науки України від 10.07.2015 №746 «Про затвердження Змін до Наказу Міністерства освіти 
і науки України від 30 травня 2006 року № 419»). 

Відповідно до названого документу розроблено План роботи  на навчальний рік, 
який складається з тринадцяти розділів. План обговорюється на засіданні педагогічної ради 
і затверджується директором в кінці серпня кожного року (на 2020-2021 н.р. затверджено 
18.06.2020). Зміст розділів плану, в основному, відповідає вимогам вищезгаданого 
Положення і направлений на удосконалення освітнього процесу. 

Наказом від 28.08.2020 №221 „Про внутрішній розпорядок ліцею на 2020-2021 
навчальний рік” затверджено режим роботи закладу.  

Режим освітнього процесу та розклад занять відповідали положенню про 
професійний навчально-виховний заклад та санітарно-гігієнічним вимогам, нормам 
тижневого навантаження. Тижневе навантаження здобувачів освіти складало 35 годин, а 
денне 7 годин, що відповідало навчальним планам. Навчання п’ятиденне. Графік освітнього 
процесу та розклад занять передбачали чергування теоретичного та виробничого навчання, 
іспити, канікули, виробничу практику на весь період навчання. 

Навчальний план з загальноосвітньої і спеціальної підготовки включав: профтехцикл, 
природничо-математичний цикл, суспільно-гуманітарний цикл, фізичне виховання та 
допризовну підготовку здобувачів освіти. Всі уроки проводилися в обладнаних навчальних 
кабінетах, лабораторіях та майстернях. 

Журнали обліку теоретичного та виробничого навчання велися згідно вимог ведення 
цієї документації. Навчальні плани та програми виконані повністю. 

Адміністрація ліцею здійснювала поточний, проміжний та вихідний контроль знань, 
умінь та навиків учнів. Форми та періодичність контролю визначалися навчальним планом. 

Велика увага в ліцеї приділялася професійній спрямованості і вивченню 
загальноосвітніх предметів. У більшості викладачів розроблені практичні завдання з 
професійною спрямованістю, обладнані стенди із зразками використання знань у тій чи 
іншій професії.  

Освітній процес в ліцеї побудовано у відповідності з вимогами Закону України “Про 
освіту”, “Про професійно-технічну освіту” та інших нормативних документів, спрямований 
на виконання положень Закону України “Про освіту”, “Про мову”, директивних документів, 
планів роботи та затверджених навчальних планів і програм. Навчання та діловодство в 
ліцеї здійснювалися українською мовою. Однак бібліотека потребує поповнення свого 
фонду літератури українською мовою як підручниками так і іншими виданнями. Необхідно 
передплачувати періодичні предметні журнали, газети та інформаційно-методичні видання. 
В 2020-2021 навчальному році педагоги брали проходили навчання у формі вебінарів: 

Усенко Світлана Андріївна 
1. Віртуальна екскурсія НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти «Особливості організації трудових відносин і охорони 
праці в умовах пандемії в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (3 год/0,1 
кредити)  



2. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Створення інтерактивних робочих аркушів на 
платформі Wizer.me та Classkick» (2 год./0,06 кредити) 

3. Регіональна педагогічна студія НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський 
інститут неперервної професійної освіти «Соціальне становлення особистості в умовах 
суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» (3 год/0,1 кредити)  

Чумак Тетяна Іванівна 
1. Участь у Educational Space НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти «Удосконалення сучасних моделей підвищення 
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» в межах Дванадцятої 
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (3 год./0,1 кредити) 

2. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Булінг в закладах освіти: як виявити та що робити» (2 
год./0,06 кредити) 

3. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Ефективна та зручна організація дистанційного 
навчання за допомогою інноваційних тестів» (4 год./0,12 кредити) 

4. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Шляхи формування сприятливого психологічного 
клімату у педагогічному колективі» (2 год./0,06 кредити) 

5. Всеукраїнська наукова онлайн конференція AtomsHub «Педагогічна майстерність як 
чинник професійного розвитку особистості вчителя» 

6. Всеукраїнська практична онлайн конференція ІПП «Теоретичні і практичні аспекти 
формування сучасних педагогічних технологій» - проектна діяльність як засіб розбудови 
освітнього середовища ЗЗСО 

Бігун Катерина Григорівна 
1. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Новий формат зустрічей з батьками як інструмент 

ефективної співпраці» (2 год./0,06 кредити) 
2. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Коучинг для освітян: від постановки цілей до 

результату» (2 год./0,06 кредити) 
3. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Булінг в закладах освіти: як виявити та що робити» (2 

год./0,06 кредити) 
Гавриленко Наталія Михайлівна 

1. Участь у Educational Space НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти «Удосконалення сучасних моделей підвищення 
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» в межах Дванадцятої 
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (3 год./0,1 кредити) 

Григоренко Алла Олександрівна 
1. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Стилі виховання: як виховувати дітей» (2 год./0,06 

кредити) 
2. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Надання першої медичної допомоги в закладах освіти. 

Інструктаж для педагогів» (2 год./0,06 кредити) 
Савенкова Тетяна Ігорівна 

1. Навчальний модуль Інституту післядипломної освіти Київського університету ім. 
Б.Грінченка «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організайно-
управліньський аспект» (20 год./0,66 кредити) 

2. Участь у Educational Space НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти «Удосконалення сучасних моделей підвищення 
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» в межах Дванадцятої 
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (3 год./0,1 кредити) 

3. Тренінг Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові 
механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів 
професійної освіти в Україні» (організований Віденським університетом економіки та 
бізнесу) “Transfer Of Learning” («Трансфер (Фахових) Знань») (8 год./0,26 кредити) 

Савлук Наталія Леонідівна 



1. Участь у Educational Space НАПН України ДЗВО «УМО» Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти «Удосконалення сучасних моделей підвищення 
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку» в межах Дванадцятої 
міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» (3 год./0,1 кредити) 

Хоменко Людмила Миколаївна 
1. Вебінар «MCFR» на тему «Як стримати поширення внутрішньолікарняних 

інфекцій» (1 год./0,03 кредити) 
2. Вебінар «MCFR» на тему «Кращі практики з безпеки праці та збереження здоров’я» 

(1 год./0,03 кредити) 
3. Вебінар «MCFR» на тему «Випробний строк: встановлюйте без помилок» (1 

год./0,03 кредити) 
Кучер Людмила Вікторівна 

1. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Онлайн-бібліотека як сучасний інструмент обміну 
авторським професійним методичним досвідом» (2 год./0,06 кредити) 

2. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Читання на канікулах. Як заохотити дітей» (2 год./0,06 
кредити) 

3. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Цифровий відбиток: що про нас говорить наша 
онлайн-поведінка» (2 год./0,06 кредити) 

4. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Забезпечення емоційного здоров’я здобувачів освіти 
та педагогів» (2 год./0,06 кредити) 

5. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Коучинг для освітян: від постановки цілей до 
результату» (2 год./0,06 кредити) 

6. Навчання у Міжнародній школі «Академія педагогічної творчості» ГО 
«Всеукраїнська асоціація авторська школа в Україні», науково-практична студія «розвиток 
інформаціно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін 
сусупільства» (10 год./0,33 кредити) 

7. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Власний канал на Youtube. З чого почати та як вести» 
(2 год./0,06 кредити) 

8. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Зміна керівника ЗЗСО: як правильно підготуватися до 
передачі справ» (2 год./0,06 кредити) 

9. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Пізнавальна мотивація: метафора в педагогічній 
діяльності» (2 год./0,06 кредити) 

10. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Техніки відновлення ресурсів для педагогічних 
працівників» (2 год./0,06 кредити) 

Дзиганська Людмила Федорівна 
1. Тренінг Еразмус+ проєкт з «Розвитку потенціалу вищої освіти» PAGOSTE «Нові 

механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів 
професійної освіти в Україні» (організований Віденським університетом економіки та 
бізнесу) “Transfer Of Learning” («Трансфер (Фахових) Знань») (8 год./0,26 кредити) 

Нікітенко Олександр Миколайович 
1. Вебінар «Всеосвіта» на тему «Нетрадиційні види спорту як елемент зацікавлення 

учнів до уроку фізичної культури» (2 год./0,06 кредити) 
Задоя Олена Володимирівна 

1. Навчання у Міжнародній школі «Академія педагогічної творчості» ГО 
«Всеукраїнська асоціація авторська школа в Україні», науково-практична студія «розвиток 
інформаціно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін 
сусупільства» (10 год./0,33 кредити) 

 
Надруковано урок Овчарик Людмили Михайлівни в професійному журналі «Історія 

України» за темою «Норми законів – світ цивільно-правових відносин» 
 
Успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва: 



Савенкова Тетяна Ігорівна – методист в НАПН України ДЗВО «УМО» Центральний 
інститут післядипломної освіти   

Усенко Світлана Андріївна – майстер виробничого навчання в НАПН України ДЗВО 
«УМО» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Савченко Неля Миколаївна - майстер виробничого навчання в НАПН України ДЗВО 
«УМО» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

Кантур Тетяна Миколаївна - майстер виробничого навчання в НАПН України ДЗВО 
«УМО» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

В 2020-2021 навчальному році успішно працювала атестаційна комісія. На підставі 
рішення атестаційної комісії при Департаменті освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської Ради (КМДА) (наказ №65 від 19.04.2021 р.):  

Визнані такими, що відповідають посаді: 
1. Яременко Олени Володимирівни – заступника директора з навчально-виробничої 

роботи; 
2. Суворової Наталії Володимирівни – заступника директора з навчальної роботи; 
3. Власенко Валентини Валеріївни – заступника директора з навчально-виховної роботи; 
4. Хоменко Людмили Миколаївни – старшого майстра; 
5. Нікітенко Олександра Миколайовича – керівника фізичного виховання; 
6. Бігун Катерину Григорівну - майстра виробничого навчання; 
7. Зубрицького Олександра Володимировича – викладача професійно-теоретичної 

підготовки. 
Підтвердженно 
Кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання 

«старший викладач» Зубрицькому Олександру Володимировичу – викладачу професійно-
теоретичної підготовки. 

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»: 
Бігун Катерині Григорівні – майстру виробничого навчання 

На підставі рішення атестаційної комісії Київського професійного ліцею транспорту  
(протокол № 4 від 25.03.2021 р.)  
Присвоєнно 

14 тарифний розряд: 
1. Капиці Євгену Михайловичу - майстру виробничого навчання; 
2. Усенко Світлані Андріївні - майстру виробничого навчання. 

Підтверджено 
13 тарифний розряд: 

Тертичному Анатолію Миколайовичу - майстру виробничого навчання 
 


