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ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» є державним навчальним закладом
ІІІ атестаційного рівня, що здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне
навчання та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників.
Стратегічною метою ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» є здійснення
багатопрофільної підготовки кадрів як з наданням їм повної загальної середньої освіти, так і
підготовки

і

перепідготовки

незайнятого

населення

з

метою

підвищення

їх

конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та
подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або
започаткування ними власної справи.
Зусилля колективу спрямовані на забезпечення якості освітніх послуг, впровадження
інноваційних виробничих і педагогічних технологій, на виховання здатного до самостійної дії
фахівця, який не тільки відповідає вимогам ринку праці із професійної точки зору, але й
особистості, здатної діяти самостійно, відповідати за свою долю. Фактично ДНЗ ОЦПТО
навчає учнів планувати власну кар’єру. Розроблена методика формування професійної,
соціальної, особистісної

компетентності, тобто знань, умінь та навичок, які допомагають

випускникам краще орієнтуватися в умовах постійно змінюваного сучасного світу.
Будівельна галузь є однією з найбільших роботодавців України, проте українські
будівельні компанії потребують висококваліфікованих кадрів для розвитку бізнесу та
реалізації міжнародних проектів. Нові перспективи для працевлаштування, у боротьбі з
безробіттям молоді почнуть проявлятися тільки коли підготовка робітників буде вестися у
більш практичному напрямку, з включенням останніх розробок в цій галузі, впровадженням
інноваційних технологій у навчання, введенням нових сучасних професій та їх інтеграції.
Основним напрямком розвитку системи професійно-технічної освіти України є
європейська інтеграція. Важливим кроком у цьому є налагодження активної співпраці з
Федерацією роботодавців України, з провідними компаніями такими як "Henkel Bautehnіk
(UKRAINE)", "Geberіt", "Knauf", "Triora", участь у міжнародних проектах «Професійна освіта
для українського будівельного сектору» (Німеччина), «Державно-приватне партнерство для
поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» (Швейцарія), що надає можливості
впроваджувати в освітній простір сучасні інноваційні методики виробництва.
Активно

сприяє

вдосконаленню

ПТО

України

проект

"Підтримка реформи

професійно-технічної освіти в Україні", підтриманий Федеральним міністерством економіки і
розвитку Німеччини, а також проект ЄС за участі компанії ІНВЕНТ "Підвищення
ефективності ПТО на регіональному рівні в Україні".

Розвиток подібних програм у рамках українсько-німецької взаємодії має надію, що
співпраця продовжуватиметься впродовж тривалого терміну, адже майбутня генерація
фахівців є потужним капіталом – рушієм економічних змін.
Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти» є
провідним навчальним закладом Півдня України, який

здійснює ступеневу професійну

підготовку кваліфікованих, конкурентоспроможних робітників з 26 технологічно складних
професій, як правило, з числа випускників загальноосвітніх шкіл, а також проводить
професійно-технічне навчання, перепідготовку слухачів з числа незайнятого населення,
задовольняючи попит ринка праці міста та області.
Основне завдання навчально-виховного процесу в 2017-2018 навчальному році підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника шляхом впровадження
інноваційних форм і методів навчання.

МЕРЕЖА ГРУП
на 2017-2018 навчальний рік
№
з/п

Курс

№
групи

13

10

І курс
1

3

20

Професія (спеціальність)
«Монтажник
санітарно-технічних систем і
устаткування; монтажник
гіпсокартонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»
«Монтажник
санітарно-технічних систем і
устаткування»
«Конторський (офісний)
службовець (бухгалтерія);
секретар керівника
(організації, підприємства,
установи)»
«Оператор комп’ютерного
набору; касир торгівельного
залу»
«Муляр; монтажник з
монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»

База
Повна
Термін Кількість
прийому
(неповна)
навчання
учнів
(9, 11 клас) середня освіта

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2,5 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 9 міс

25

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

21
22

23

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

2 роки 8 міс

30

2 роки 7 міс

30

«Кондитер»

9

25

«Кухар; кондитер»

9

«Кухар»

З отриманням
повної загальної
середньої освіти
З отриманням
повної загальної
середньої освіти

11

-

7 міс

25

47

«Слюсар з ремонту
автомобілів»

11

-

1 рік

25

48

«Штукатур; лицювальник плиточник»

11

-

1 рік

25

13
42

43

45

5

ІІ курс

9

24

46

Всього

«Перукар
(перукар-модельєр)»
«Штукатур;
лицювальник-плиточник,
маляр»
«Слюсар з ремонту
автомобілів; електрозварник
ручного зварювання»

6

11

8

375
«Штукатур; лицювальник
-плиточник, маляр»
«Слюсар з ремонту
автомобілів, електрозварник
ручного зварювання»
«Кухар-кондитер»
«Конторський (офісний)
службовець (бухгалтерія);
секретар керівника
(організації, підприємства
установи)»
«Оператор комп’ютерного
набору; касир торгівельного
залу»
«Монтажник
санітарно-технічних систем
та устаткування,
електрозварник ручного
зварювання, монтажник
гіпсокартонних конструкцій»
«Муляр; монтажник з
монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

29

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

29

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 7 міс

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 9 міс

25

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

30

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

28

4
Всього

3 роки

30
231

«Штукатур, маляр»

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 9 міс

25

31

«Перукар (перукар
–модельєр)»

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

27

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

25

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

28

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 9 міс

27

34

«Штукатур;
лицювальник-плиточник»
«Слюсар з ремонту
автомобілів; електрозварник
ручного зварювання»
«Оператор комп’ютерного
набору; конторський
службовець (бухгалтерія)»

35

«Кухар; кондитер»

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 7 міс

29

36

«Кондитер»

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

2 роки 8 міс

24

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

23

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

28

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

26

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

3 роки

28

9

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

15

7

12

16

IV-ку
рс

З отриманням
повної загальної
середньої освіти

30

33

Всього

9

8

32

ІІІ
курс

«Машиніст холодильних
установок; електромонтер з
ремонту та обслуговування
електроустаткування»

«Муляр; монтажник з
монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»
«Конторський (офісний)
службовець (бухгалтерія),
секретар керівника
(організації, підприємства,
установи)»
«Монтажник санітарно –
технічних систем і
устаткування; монтажник
гіпсокартонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»
«Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування;
машиніст холодильних
установок»

11
2

290
«Монтажник санітарно –
технічних систем і

3 роки 5
місяців

25

устаткування; монтажник
гіпсокартонних конструкцій;
електрозварник ручного
зварювання»
Всього

1

25

Разом по
закладу

33

921

Із загального контингенту 67 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, 22 учня з особливими освітніми потребами.
ДНЗ ОЦПТО – експериментальний навчальний заклад на півдні України, який
надає інклюзивну професійну освіту дітям з особливими потребами (з порушеннями слуху).
На базі центру ведеться експеримент Всеукраїнського рівня за темою: «Технологія
забезпечення доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з порушеннями слуху».
Починаючи з 2006 року у закладі формуються спеціальні групи для навчання дітей - осіб з
особливими освітніми потребами (з порушеннями слуху). Із загального учнівського пільгового
контингенту, діти-особи з інвалідністю з порушеннями слуху, які навчаються в закладі, мають
спеціальні освітні потреби. Тому робота центру спрямована на забезпечення соціального
захисту дітей-осіб з інвалідністю, їх професійної реабілітації, зайнятості, адаптації до
суспільного життя.
З метою якісного викладання, засвоєння теоретичного та практичного матеріалу, кожен
з учнів забезпечений опорними конспектами за кожною темою та передбачено посаду
перекладача жестової мови тощо.
Центр має цілодобовий доступ до мережі Інтернет, має власну локальну мережу між
кабінетами співробітників закладу, а також власний сайт в мережі.
Під час роботи над методичною проблемою, педагогічні працівники освоюють сучасні
технології та сервіси Google Apps, впроваджують в навчальний процес хмарні технології,
ведуть тематичні блоги, будують учнівські веб-спільноти, використовуючи соціальні мережі,
активно користуються сервісом для навчальних закладів Google CLASSROOM G SUITE.
Використання дистанційно-модульного

інклюзивного навчання дає змогу суттєво

підвищити якість підготовки майбутніх робітників.
Однією з важливих сторін діяльності на посаді директора центру була організація
навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, який проходив на рівні державних
стандартів якості освіти. В центрі створена система роботи, яка націлена на підвищення якості
підготовки

кваліфікованих робітників у відповідності з вимогами сучасної освіти,

перспективними потребами

особистості, формування позитивного образу викладача.

Удосконалення освітнього процесу здійснюється шляхом втілення досягнень гуманістичної
педагогіки, направленої на формування і розвиток дослідницької, інноваційної діяльності
викладачів і учнів, організацію і проведення професійних конкурсів, тематичних заходів.
Педагогічний колектив центру складається з викладачів вищої та першої категорії,
майстрів виробничого навчання, що мають вищі розряди, ніж встановлено навчальними
планами та підтвердження з 2-3-х професій. Викладацький склад стабільний, більшість
штатних викладачів мають стаж роботи більше 10 років, пройшли психолого-педагогічне
підвищення кваліфікації.
ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти»

атестованим

(2015р.),

проводилась

робота

з

рішенням ДАК визнано

атестації

середньої

освіти,

професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з 19 робітничих професій.
Робоча група ДНЗ ОЦПТО приймала участь у розробці державного стандарту ПТО
України з професій: 8159 Лаборант хімічного аналізу , 7132 Лицювальник-плиточник, 7214
Монтажник

з монтажу

сталевих

та залiзобетонних конструкцій, 7136 Монтажник

санітарно-технічних систем і устаткування (розроблено та здано до МОН).
У навчальному закладі створена чітка багаторівнева система методичної роботи, яка
стимулює удосконалення педагогічної майстерності інженерно-педагогічних працівників,
методичного забезпечення навчально-виховного процесу, що позначається на достатньо
високих показниках успішності учнів.
Методична робота методичних об’єднань в Центрі – це колективна та індивідуальна
діяльність викладачів, майстрів виробничого навчання, спрямована на підвищення їх
науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки та
професійної діяльності. Вона заснована на досягненнях науки та передового досвіду системи
організаційної, діагностичної, пошукової, науково-практичної, інформаційної діяльності з
метою удосконалення професійної компетентності інженерно-педагогічних працівників
ефективності навчально-виховного процесу.
В ДНЗ «Одеський центр ПТО» працювало п’ять методичних об’єднань:
❖

Методичне

об’єднання

викладачів і майстрів виробничого навчання будівельного

профілю;
❖

Методичне об’єднання викладачів і майстрів виробничого навчання сфери послуг

❖

Методичне об’єднання викладачів і майстрів виробничого навчання автомобільного
профілю, слюсарних, зварювальних професій та професій електромонтажного профілю;

❖
❖

Методичне об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін;
Методичне
вихователів.

об’єднання класних керівників, майстрів виробничого навчання та

Основним змістом роботи методичних об’єднань є: розробка, розгляд і узгодження
робочої навчально-плануючої документації, її аналіз, внесення корективів; оновлення змісту
навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки;
проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчального процесу; розробка
методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів; аналіз стану і
результатів навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів; організація
наставництва, надання допомоги молодим спеціалістам у підготовці і проведенні уроків,
позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх
обговорювання; організація, проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій.
Робота над єдиною методичною проблемою «Підвищення якості підготовки
конкурентоспроможного робітника шляхом впровадження інноваційних форм і методів
навчання» спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи
педагогів, впровадження в інноваційне навчання інтерактивних технологій; створення умов
для формування ключових компетенцій учнів, педагогів, майстрів виробничого навчання,
керівників; інтеграцію у навчально-виховний процес дітей з особливими потребами. Головним
напрямком у роботі ми обрали впровадження в навчальний процес інноваційних форм і
методів навчання.
Були проведені заходи: моніторинг передового педагогічного досвіду, впровадження в
навчальний процес педагогічних інновацій; семінар «Розвиток творчих здібностей учнів на
уроках теоретичного та виробничого навчання»; круглий стіл «Активізація навчального
процесу: Методики. Проблеми. Шляхи розв’язання»; семінар-практикум «Упровадження
інноваційних технологій на уроках загально-освітніх дисциплін»; круглий стіл «Діяльність
педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів»;
методичний семінар «Якість роботи педагога – успішність учнів»; тренінг «Вчитель та
дисципліна»; проведення предметних тижнів та декад професій, педагогічні читання; відкриті
уроки теоретичного навчання, інструктажі, семінари майстрів в/н, взаємовідвідування уроків,
обговорення, проведення позакласних навчальних та виховних заходів, поповнення
навчально-методичного забезпечення

відеофільмами, мультимедійними презентаціями,

електронними посібниками, доповнено комплекти тестів, створено програми для yчнів з
порушеннями слуху.
Працює школа передового педагогічного досвіду - школа знань, творчих ідей, одна
з форм роботи підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, форма
поширення та впровадження

педагогічного

досвіду, а також його формування й

удосконалення. Керівником школи є викладач спецдисциплін будівельного профілю з

кваліфікаційною категорією

«Спеціаліст вищої категорії»

та педагогічним званням

викладач-методист - Осмоловська О.К.
Організаторами занять є досвідчені викладачі з великим досвідом роботи, більшість з
яких досконало володіють комп’ютерними технологіями, використовують в своїй роботі
інноваційні методики викладання. Метою школи є педагогічне навчання працівників,
вивчення передового досвіду як працівників училища, так і видатних сучасних педагогів.
Проведено загально-училищні заходи: семінари «Проблеми вдосконалення уроку»,
«Впровадження дистанційного навчання. «Google

CLASSROOM G SUITE», «Вебінари –

нова форма спілкування», «Впровадження сервісів Google Apps для навчальних закладів»,
«Побудова учнівських веб-спільнот», семінар-практикум «Застосування інтерактивних
методів навчання для підвищення якості знань учнів».
Були проведені педагогічні читання: Круглий стіл «Інноватика в освіті: кому це
потрібно?»; Методичний семінар «Моє педагогічне кредо»; Семінар «Впровадження сервісів
Google Apps для навчальних закладів»; Семінар-практикум «Як спонукати учнів до
навчання?».
Постійно працює «Школа молодого Googlовца» для підвищення рівня володіння
сучасними комп’ютерними технологіями викладачів та майстрів виробничого навчання.
Педагогічні працівники центру на 95 % володіють комп’ютерною технікою.
Враховуючи широке розповсюдження комп’ютерної техніки, інженерно-педагогічний
колектив центру створює експериментальні програми за допомогою мережі Інтернет для
слухачів з порушеннями слуху.
Планомірно ведеться відповідна робота по відбору, розміщенню та підвищенню
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів. За освітою та рівнем кваліфікації фаховою
освітою

співробітники

центру

в

основному

відповідають

займаним

посадам.

Навчально-виховний процес в центрі забезпечує 130 педагогічних працівників: директор, 1
заступник директора з навчально-виробничого навчання, 2 заступника директора з
навчально-виховної роботи, 1 заступник директора з навчальної роботи, 3 старших майстра, 2
методиста, 2 вихователя, 1 практичний психолог, 1 завідуючий відділенням, 1 керівник
фізичного виховання, 70 майстрів виробничого навчання, 44 викладача.
Директор ДНЗ «Одеський центр ПТО» пройшов атестацію на відповідність займаній
посаді (28.03.2016р.) та курси підвищення кваліфікації в Центральному Інституті
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН
України за категорією «Директори ПТНЗ» (СП 35830447/2716-16 від 28.10.2016 р.)

Заступники директора пройшли атестацію на відповідність займаній посаді та курси
підвищення кваліфікації в Центральному Інституті післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Викладачі

загальноосвітніх

предметів

періодично

підвищують

кваліфікацію

в

Одеському обласному інституті удосконалення вчителів. Майстри виробничого навчання
підвищують кваліфікацію в Білоцерківському Інституті неперервної освіти та Хмельницькому
НМЦ

ПТО ПК Університеті менеджменту

освіти Інституті післядипломної

освіти

інженерно-педагогічних працівників Національній академії педагогічних наук України,
проходять стажування на провідних підприємствах міста.
Організована робота з молодими спеціалістами. Працює школа молодого спеціаліста,
існує план роботи на 2017-2018 навчальний рік, реалізація якого направлена на зростання
педагогічної майстерності.
Основними заходами підвищення кваліфікації педагогічних працівників в центрі є:
робота методичних комісій, школи передового досвіду «Навчаємося в співпраці», проведення
відкритих уроків, взаємовідвідування та відвідування уроків, педагогічні навчання та читання.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДНЗ ОЦПТО:

ВІДКРИТТЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИХ ЦЕНТРІВ:
1. На базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» створено Ресурсний
навчально-практичний центр «Хенкель Баутехнік Україна», який сертифікований у 2009
році, що надає право здійснювати освітню діяльність, спрямовану на навчання і професійне
використання матеріалів і технологій «Ceresit» (з вересня 2007 року).
2. На базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» відбулось відкриття
Межрегіонального

навчально-практичного

центру

з

підготовки

монтажників

санітарно-технічних систем та устаткування, який діє у рамках спільного проекту,
створеного відповідно Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки,
Швейцарським бюро співробітництва в Україні та Представництвом швейцарської компанії –
європейського лідера із санітарних технологій – «Geberit International Sales AG» (29 вересня
2016 року).
3. На базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» відбулось відкриття
навчально-практичного центру "Knauf"
конструкцій

та

навчально-практичного

з підготовки монтажників гіпсокартонних
майданчика

"Triora"

з

кваліфікованих фахівців за професією «Маляр»та інтегрованими професіями.

підготовки

Співпраця з компанією "Knauf" для навчального закладу - реалізація завдань щодо
впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із
застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання,
інструментів і матеріалів

для підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів,

підвищення професійних навичок інженерно-педагогічних працівників з будівельних
професій, оволодіння учнів інноваційними технологіями, соціалізація учнів з особливими
потребами, впевненість в подальшому працевлаштуванні, інтеграція в Європейський освітній
простір. (10 жовтня 2017 року).
Основним напрямком розвитку системи професійно-технічної освіти України є
європейська інтеграція. Важливим кроком у цьому є
СПІВПРАЦЯ З ПРОВІДНИМИ КОМПАНІЯМИ:
"Henkel Bautehnіk (UKRAINE)", "Geberіt", "Knauf", "Triora", "Eskaro" "Siniat", "Estel" та
ін., активної співпраці з Федерацією роботодавців України, участь у міжнародних проектах
«Професійна

освіта

для

українського

будівельного

сектору»

(Німеччина),

«Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні»
(Швейцарія), що надає можливості впроваджувати в освітній простір сучасні інноваційні
методики виробництва.
Співпраця зі швейцарською компанією Geberit у рамках освітнього проекту
«Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», що
надає

можливості впроваджувати в освітній простір сучасні інноваційні методики

виробництва. (починаючи з 2014 року).

ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» став учасником реалізації проекту,
який спрямований на сучасну підготовку українських студентів професійних закладів за
спеціальністю «слюсар-сантехнік», яких навчатимуть на базі новітнього устаткування та за
участі досвіду швейцарських експертів Geberit International Sales AG в Україні. У рамках
реалізації проекту проводилась розробка нових навчальних програм, підготовку викладачів та
майстрів виробничого навчання, забезпечення закладів належним обладнанням, на якому
навчатимуться студенти, та власне навчання студентів.
Участь в українсько-німецькому проекті «Професійна освіта в будівельній галузі
України» (Німеччина) (починаючи з листопада 2014 року). Активно сприяє вдосконаленню
ПТО України проект "Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні",
підтриманий Федеральним міністерством економіки і розвитку Німеччини, а також проект ЄС
за участі компанії ІНВЕНТ "Підвищення ефективності ПТО на регіональному рівні в Україні".
Участь у проекті Google Apps для навчальних закладів

Google Apps для навчальних закладів - це пакет хмарних, тобто розміщених на серверах
компанії Google, додатків для планування та управління спільною діяльністю, спільної роботи
і спілкування, публікації матеріалів, хостингу відеоматеріалів і багатьох інших інструментів,
необхідних у роботі сучасного навчального закладу.
За допомогою цього сервісу в Центрі створено і налаштовано власний домен, до якого
входять акаунти користувачів, сервіси, до яких у цих користувачів є доступ і система
управління ними.
Це дає змогу підвищити якість навчального процесу і взаємодії учнів та викладачів, а
головне впроваджувати у навчальний процес елементи дистанційного навчання і реалізації
інклюзивної освіти для дітей з порушеннями слуху.
Весь багатий досвід надбаний «Одеським центром професійно-технічної освіти» в
справі підготовки висококваліфікованих робочих кадрів, безсумнівно – гарне підґрунтя
розв’язання проблеми безробіття на сучасному етапі розвитку економіки.

Основні здобутки ДНЗ «Одеський центр ПТО»
за 2017 – 2018 навчальний рік
1

2

3

4

Почесна грамота директору Сущенку Сергію Борисовичу та педагогічному
колективу ДНЗ «Одеський центр ПТО» за лояльність та активне пропагування
технологій і матеріалів КНАУФ у сфері професійної освіти з нагоди 10-річчя освітніх
проектів КНАУФ в Україні
30 січня 2017 року Боброва Т.Б., викладач спецдисциплін прийняла участь у
засіданні робочої групи по оновленню навчальних посібників за спеціальністю
«Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» в Міністерстві освіти і
науки
України.
Тетяна
Боброва
являється соавтором
підручника
«Матеріалознавство» і «Робочого зошиту для учнів даної спеціальності. У засіданні
брали участь: Директор департаменту професійної освіти МОН України Микола
Кучинський, Начальник відділу взаємодії з соціальними партнерами і виробництвом
Сергій Коваленко, Начальник відділу професійної освіти і тренінгів інституту
модернізації змісту освіти МОН України Віктор Паржніцький, Виконавчий директор
Ресурсного центру ГУРТ Богдан Маслич, представники бізнесу , учасники робочої
групи.
2 лютого 2017 року відбулась Міжнародна конференція: «Узгодження освітніх
стандартів та програм України з Національною рамкою кваліфікацій», яка проходила
в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Профтехосвіту Одещини
на зазначеному заході представляв директор державного навчального закладу
«Одеський центр професійно-технічної освіти» Сергій Борисович Сущенко.
Учасники: представники розробників політики в галузі освіти (загальної,
професійної та вищої), соціальної політики, представники системи освіти і ринку
праці, включаючи соціальних партнерів та представники приватного сектора, а також
українські та зарубіжні експерти. Міжнародна конференція, присвячена питанням
розробки та використання освітніх стандартів і програм та їх узгодження з
Національною рамкою кваліфікацій.
04 лютого 2017 року
відбувся ІV (фінальний) етап VІІ Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
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Шевченка, де Юлія Менчинська – учениця Державного навчального закладу
«Одеський центр професійно-технічної освіти» посіла ІІ місце у конкурсі.
9 лютого 2017 року методисти Одеського центру професійно-технічної освіти
прийняли участь у Всеукраїнському відкритому вебінарі за темою: "Особливості
розробки та впровадження ДС ПТО на модульно-компетентнісній основі"
22 лютого 2017 року в Одеському Центрі Культури і Відпочинку УТОГ пройшов
Всеукраїнський конкурс « Міс і Містер УТОГ – 2017». Учень інклюзивної групи
№11 Одеського центру професійно-технічної освіти Мандрик Миколай став
«Містером УТОГ – 2017»
22 лютого 2017 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності з професії "Маляр" серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів Одеської області на базі Білгород-Дністровського ліцею будівництва, де
учень ДНЗ «Одеський центр ПТО» отримав диплом учасника.
24 лютого 2017 року в Одеському регіональному ресурсному центрі компанія
«Хенкель Баутехнік (Україна)» (ДНЗ «Одеський центр ПТО») відбувся навчальний
семінар в рамках програми: «Семінари для бригадирів будівельних бригад».
25.02.2017 року було проведено профорієнтаційне заняття для Південних Регіонів
України. Координатор Міжрегіонального навчально-практичного центру з
підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування розповів
відвідувачам як працює нове обладнання та діючі макети в майстерні в
санітарно-технічних системах.
17 березня 2017 року відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Одеської
області з професії "Кондитер". Дерменжи Наталя, випускниця Болградської
спеціалізованої загальноосвітньої школи - інтернату, а тепер учениця інклюзивної
групи виборола призове ІІІ місце, була нагороджена Дипломом та цінним
подарунком.
17.03.2017 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності
серед учнів ПТНЗ з професії «Перукар», Андрєєва Дар’я зайняла призове ІІІ місце.
6 квітня 2017 року методисти Одеського центру професійно-технічної освіти
прийняли
участь
у
Всеукраїнській
науково-практичній
конференції
«Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті
сучасного ринку праці» на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного
ліцею.
25 квітня 2017 року директор ДНЗ ОЦПТО взяв участь у семінарі «Новий підхід до
освітніх стандартів ПТО, що базуються на компетенціях. Шляхи використання
результатів оцінювання досвіду розробки пілотних стандартів» у Міністерстві освіти
і науки України
15.05.-20.05.2017р. взяли участь у навчальному тренінгу на тему: "Технології
монтажу ГК систем и технології використання СС" майстри виробничого навчання
Лека Д.М. та Гринік О.С. на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей».
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22-23.05.2017р. майстри в.н. Барановський А.М. взяв участь у семінарі для
підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання та викладачів
спецдисциплін з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування»
на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту.
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24-25.05.2017р. відбулась нарада директорів ПТНЗ в рамках Державно-приватного
партнерства МОН України та компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» щодо
впровадження будівельних інновацій в освітній процес на базі ВПУ №22 м. Сарни
26 травня 2017 року відбулася нарада педпрацівників ресурсних центрів м. Одеси та
м. Херсона за темою: «Ресурсний центр «Хенкель Баутехнік (Україна)»: ідеї,
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проблеми, шляхи розвитку» в рамках робочої зустрічі педагогічних працівників ДНЗ
ОЦПТО та "Вищого професійного училища № 2" м. Херсону. Координатор РНПБЦ Осмоловська О.К.
З 30.05 – 01.06.2017р. відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з
професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», де учень ДНЗ «Одеський центр
ПТО» отримав диплом учасника.
З 30.05 – 01.06.2017р. відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності з
професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» в рамках
українсько-швейцарського
проекту
«Державно-приватне
партнерство для
поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», де учні ДНЗ «Одеський центр
ПТО» Махмудов Володимир Олегович та Кудрявцев Андрій Сергійович зайняли
призове І місце.
1 червня 2017р. взяли участь у науково-практичній конференції "Забезпечення якості
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної галузі в рамках
соціального партнерства фірми "КНАУФ" та професійно-технічних навчальних
закладів України", ВПУ 1 м. Рівне
1 червня 2017 року з нагоди святкування Дня захисту дітей ДНЗ «Одеський центр
професійно-технічної освіти» прийняв участь у святі. На Приморському бульварі
були проведені майстер-класи: «Плетіння кіс», «Художній роспис хною»,
«Виготовлення прикрас з мастики», «Декоративна штукатурка матеріалами Ceresit»,
«Вироби з дисків, бісера», «Вироби з бумаги», «Виготовлення м’яких іграшок». На
заході були присутні: Цвірінько Зінаїда Миколаївна – заступник Одеського міського
голови, Буйневич Олена Валеріївна – Директор Департаменту освіти та науки
України Одеської міської ради.
8 червня 2017 року в місті Києві в Інституті модернізації змісту освіти відбулося
засідання робочої групи з нагоди обговорення видання навчального посібника для
учнів профтехосвіти, які навчаються за професією «Монтажник санітарно-технічних
систем та устаткування», в якому взяла участь Боброва Т.Б., викладач
спецдисциплін.
8–9 червня 2017 року взяли участь у роботі ІІІ Міжнародного
графічно-інформаційного
форуму
«ПРОФІ
HUB:
ПРОСТІР
ОСВІТНІХ&ВИРОБНИЧИХ ІННОВАЦІЙ», що проходив в рамках експерименту
Всеукраїнського рівня на базі Державного навчального закладу «Одеський Центр
професійно-технічної освіти»
ІІ місце в ХХV обласній Спартакіаді серед 15 професійно-технічних навчальних
закладів м. Одеси та Чорноморська за 2017 рік.
7 червня 2017 року громадською організацією «Альянс» з захисту прав дітей» в
приміщені Одеського центру служби зайнятості пройшов щорічний Всеукраїнський
форум з питань захисту дітей, у якому прийняли участь учні ДНЗ "Одеський центр
професійно-технічної освіти", а саме, сироти, учні, позбавлені батьківського
піклування, учні з багатодітних сімей, учні з особливими освітніми потребами.
В рамках роботи форуму були обговорені питання проблем багатодітних сімей,
підтримка дітей тимчасово переміщених. Для учасників форуму був проведений курс
фінансової грамотності. Учні ДНЗ ОЦ ПТО уважно та з цікавістю приймали участь в
обговоренні важливих питань щодо захисту прав дітей.
12 серпня 2017 року в рамках експерименту всеукраїнського рівня відбулась зустріч
з представниками компанії «BeWarned Connect Pro». Метою було обговорення
можливості програми та її використання під час навчання учнів з порушеннями
слуху на уроках теоретичного та виробничого навчання. Додаток «BeWarned Connect
Pro» полегшує навчання і взаємодію з викладачем та майстром виробничого
навчання, перетворюючи голосове повідомлення в текстове та навпаки озвучує
набраний текст. Додаток можливо використовувати в повсякденному житті.
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Представники навчального закладу і фірми дійшли спільної згоди про подальшу
співпрацю та опробування додатку для учнів з порушеннями слуху
31 серпня 2017 р. урочисте відкриття гуртожитку Центру після реконструкції в
рамках соціальної допомоги «Соціальний проект – 2017» від компанії «Geberit»
реалізований в Україні, присвячений початку нового навчального року. Завдяки
цьому освітньому проекту, окрім навчального процесу, наші учні разом з
волонтерами з Європи на практиці застосують нові технології у ремонті
санітарно-технічного обладнання у Центрі, зроблений євроремонт (повна
реконструкція) в гуртожитках на благодійній заставі.
2 вересня 2017 року прийняли участь у фестивалі «Місто професій», присвяченому
223-ій річниці з дня заснування Одеси.
8 вересня 2017 року відзначено всеукраїнський день фізкультури та спорту разом із
швейцарськими партнерами: хлопців-волонтерів з Німеччини, Австрії та Швейцарії
за програмою соціального проекту від компанії GEBERIT з метою обміну досвідом в
Україні за спеціальністю «монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» в
рамках Всеукраїнського олімпійського тижня.
9 вересня 2017 р. прийняли участь у "Фестиваль спорту - 2017", де Журак Карина,
учениця з порушеннями слуху (І курс) ДНЗ ОЦПТО взяла участь в щорічному
легкоатлетичному фестивалі "Вгору по Потьомкінських сходах" і встановила рекорд
України з масового виконання вправи "Планка"
3 жовтня 2017 р. відбулись практичні заняття на базі Одеського
навчально-практичного будівельного центру «Henkel Баутехнік (Україна)»: «Чому
ми кращі» під керівництвом Євгена Терентьєва - технічного консультанта компанії
Henkel Баутехнік (Україна). Мета: вивчення властивостей і технічних характеристик
матеріалів компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)», а також порівняння з
аналогічними продуктами.
6 жовтня 2017 року Одеський центр професійно-технічної освіти відвідав губернатор
Одеської області Максим Степанов аби особисто вручити тридцяти учням із
порушеннями слуху та мовлення нові моделі смартфонів Meizu C5, на які можна
завантажити спеціальну програму, за допомогою якої текст перетворюється у мову, і
навпаки – мова у текст. Отже, ці ґаджети – це корисний пристрій, який допоможе у
навчанні та побутовому спілкуванні учням з порушеннями слуху та мовлення.
10 жовтня 2017 року на базі ДНЗ ОЦПТО була проведена Всеукраїнська
науково-практична конференція «Розвиток професійної освіти Одеської області –
запорука зростання економіки регіону» Одеською обласною державною
адміністрацією, Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації, Навчально-методичним центром
професійно-технічної освіти в
Одеській області, за підтримки та за участю Міністерства освіти і науки України,
ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», ТОВ «ЗІП».
10 жовтня 2017 року відбулось відкриття навчально-практичного центру “Knauf” та
навчально-практичного майданчика “Triora” за підтримки ТОВ «ЗІП».
На відкритті були присутні: Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки
України; Микола Кучинський, директор Департаменту професійної освіти
Міністерства освіти і науки України; Максим Степанов, голова Одеської обласної
державної адміністрації; Олександр Лончак, директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації; Олександр Старченко, директор з
маркетингу та збуту ТОВ «Кнауф Гіпс Київ», представники місцевих органів влади,
керівники підприємств Одеської області, Навчально (науково) методичних центрів
(кабінетів) професійно-технічної освіти України, професійно-технічних навчальних
закладів області. Це ще один внесок у розвиток професійно-технічної освіти!
17 жовтня 2017 року прийняли участь у флешмобі "Легалізація заробітньої плати",
який було організовано Суворовським управлінням Пенсійного фонду України в м.
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Одесі учениці групи № 7, які є активістами-волонтерами ГО "Віра, Надія, Любов",
учасниками багатьох міських та районних заходів, що дає нагоду популяризувати
наш Центр серед громадськості міста. Проведений флешмоб скерований на
заохочення молоді до легального працевлаштування.
26 жовтня 2017 року Одеський центр професійно-технічної освіти відвідала
знімальна група телеканалу "Інтер". Директор Центру Сергій Борисович Сущенко
розповів про співпрацю з роботодавцями, які зацікавлені у професійних робочих
кадрах, і тому готові допомагати державному закладу в їх підготовці. Журналісти
відвідали навчально-практичні майстерні, обладнані за допомогою провідних
компаній - майстерню з гіпсокартонних конструкцій KNAUF, майстерню
слюсарно-монтажних робіт GEBERIT Межрегіонального навчально-практичного
центру з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування, і
малярну майстерню TRIORA.
27 жовтня 2017 року у ДНЗ ОЦПТО був проведений День відкритих дверей профорієнтаційний захід «АРТ ПРОФІ ФОРУМ». Наш центр гостинно відчинив свої
двері для абітурієнтів та запросив зазирнути вперед, побачити реальне студентське
життя і уявити себе частиною великої родини!
З 01.11.-03.11.2017 р.- проводилась 26 Спартакіада з шашок серед команд юнаків
професійно-технічних навчальних закладів м. Одеси та м. Чорноморська. У
змаганнях брало участь 16 команд. Одеський центр ПТО зайняв 2 місце.
9 листопада 2017 року у День української писемності та мови увесь педагогічний
колектив та учні приєдналися до написання Сімнадцятого Всеукраїнського
радіодиктанту національної єдності, як демонстрація єдності з усіма, хто любить і
шанує рідну мову під гаслом "Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує спільна мета".
16 листопада 2017 року директор Сущенко С.Б. прийняв участь у Всеукраїнській
нараді директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких
створено навчально-практичні центри з професії «Монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування» на базі ДНЗ «Черкаського вищого професійного училища
будівельних технологій»
16-18 листопада 2017 року відвідали Виставку "Style & Beauty" XIX Міжнародний
Форум індустрії краси «Style & Beauty» учні ДНЗ ОЦПТО групи перукарів №21 і 31
разом з майстрами виробничого навчання Безкровної Є.В., Полєтикіною Н.А. і Рудик
К.А. (Морський вокзал).
21 листопада 2017 року педагогічні працівники ДНЗ ОЦПТО прийняли участь в
інформаційному семінарі «Особлива дитина у звичайній школі. Інклюзивна освіта»,
проведений Лабораторією Освітніх Змін/Education Transformation Lab та
Спеціалізованим центром «Ладо» м. Харків, за підтримки Одеської обласної
державної адміністрації та Одеського обласного інституту удосконалення вчителів.
22 листопада 2017 року відбулась зустріч старшого інспектора відділу Управління
превентивної діяльності Головного Управління національної поліції в Одеській
області та заступника начальника Південного центру комплектування Національної
гвардії України з учнями з питань профілактики правопорушень та шкідливих
звичок, інформації щодо Законів України про адміністративну та кримінальну
відповідальність неповнолітніх, безпечного користування соціальними мережами
Інтернету, та профорієнтаційна бесіда з учнями ІІІ курсу щодо вступу до лав
Національної Гвардії України.
27 листопада 2017 року у стінах ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти"
відбулась зустріч учнів із представниками Громадської організації "ВІРА, НАДІЯ,
ЛЮБОВ". Була проведена бесіда на тему "Толерантність до ВІЛ-інфікованих".
29 листопада 2017 року у стінах ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти"
відбулась зустріч учнів зі старшим інспектором відділу зв’язків з громадськістю
Управління патрульної поліції м. Одеса Полеску Олександром Васильовичем з
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лекцією на тему: «Дотримання правил дорожнього руху». Лекцію відбулась в рамках
проведення Тижня безпеки дорожнього руху.
30 листопада 2017 року на базі Одеського НПБЦ Henkel Баутехнік (Україна) відбувся
навчальний семінар-практикум на тему «Ми кращі, тому що...», який очолив
Олександр Мазур - технічний консультант з матеріалів компанії Henkel Баутехнік
(Україна). Учасники, представники будівельних організацій та співробітники НПБЦ,
ознайомились з новими продуктами для улаштування підлог, гідроізоляції та
фінішного опорядження (фарбами) ТМ «CERESIT» «THOMSIT», власноруч
перевірили їхні якісні характеристики. По завершенню семінару отримані
сертифікати та цінні подарунки. (Новосельського, 86)
06-07 грудня 2017 року у рамках проекту «Державно-приватне партнерство для
поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» відбувся семінар з підвищення
кваліфікації координаторів міжрегіональних навчально-практичних центрів з
підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування на базі ДПТНЗ
«Броварського професійного ліцею». Участь прийняв координатор – Болокан І.Г.
7 грудня 2017 року учні груп № 32 та 30 з професії «Штукатур,
облицювальник-плиточник, маляр» (майстри виробничого навчання Шкоруда Г.Й.,
Грінник О.С.) відвідали завод лакофарбових матеріалів Ескаро з метою практичного
ознайомлення зі специфікою виробничо-господарської діяльності підприємства.
Підрозділ Eskaro Україна входить до складу міжнародної групи компаній з
виробництва лакофарбових матеріалів «Eskaro Group AB». Екскурсію провів
технолог Владислав Шевченко.
7 грудня 2017 року в групі перукарів №31 пройшов семінар по колористиці
"Фарбування сивини". Семінар провела технолог фірми “Estel” Клінцова Алла.
Переможне II місце обласного етапу Шевченківського конкурсу серед учасників від
ПТНЗ м. Одеси та Одеської області здобула учениця III курсу групи №7 Менчинська
Юлія.
26 січня 2018 року методист ДНЗ «Одеський центр ПТО» Гачук О.В. прийняла
участь у семінарі на тему: «Оздоблення поверхонь гіпсовими штукатурками
механізованим способом. Принцип нанесення, обробки та переваги перед ручним
методом». Захід був проведений у рамках навчання та підвищення технічних
навичок серед будівельників та працівників профтехосвіти компанією ТДВ СІНІАТ
спільно з компанією КАЛЕТА у м. Харків на базі ДНЗ "Харківський професійний
ліцей будівельних технологій".
3-го лютого 2018 року, учениця ДНЗ ОЦПТО, Менчинська Юлія Сергіївна отримала
Диплом ІІ ступеня, переможець ІІІ (ІІ) обласного етапу VIII Міжнародного
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка. (Наказ Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації від
10.01.2018 №08/ОД)
Успішно захистили ІІ етап експерименту Всеукраїнського рівня за темою:
«Технологія забезпечення доступності освітнього простору ПТНЗ для учнів з
порушеннями слуху» у Президії НАПН України відбулося на засіданні
Науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту
професійно-технічної освіти Науково-методичної ради з питань освіти МОН України
15 лютого 2018 року в рамках міжнародного дня дітей, хворих на рак, Головою
Правління БФ "Парус Надії" І.В. Дистряновою була висловлена подяка Одеському
центру ПТО за участь у благодійної акції учнів центру у допомозі онкохворим дітям.
Подяки отримали майстри виробничого навчання Рябич В.С. та Лісовенко Т.О. (хол
Одеської Обласної Ради).
20 – 22 лютого 2018 року у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбулася XVІI
міжнародна виставка технологій промислового холодопостачання «Промисловий
холод». «Промисловий холод» є ефективним бізнес-майданчиком для холодильної
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галузі України. Виставку відвідали майстри виробничого навчання з професії
«Машиніст холодильних установок» ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної
освіти» – Барановський А.М. та Карпінський В.С.
27 лютого 2018 року педагогічні працівники ДНЗ "Одеський центр
професійно-технічної освіти" прийняли участь у ІI Всеукраїнській веб-конференції
"Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті".
3 березня 2018 року ДНЗ “Одеський центр професійно-технічної освіти” прийняв
участь у ярмарці “Скарби Одещини”, присвяченій 86-річниці народження Одеської
області. Учні ДНЗ ОЦПТО давали майстер-клас з розпису хною.
3 березня 2018 року викладач української мови Ладиженська С.В. отримала
переможне III місце на Міжнародному конкурсі для вчителів загальноосвітних
навчальних
закладів України
та діаспори "Українознавчі
пріоритети
навчально-виховного процесу" (у номінації - "Авторський розвивальний навчальний
урок з предметів гуманітарного циклу на українознавчій основі".)
12 березня 2018 року педагогічні працівники ДНЗ "Одеський центр
професійно-технічної освіти" прийняли активну участь у написанні статей до
випуску Інформаційно-аналітичний збірник «Профтехосвіта Одещини» №6,
Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області.
15 березня 2018 року учні ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти" групи
№42 за професією: "Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр" з майстром
виробничого навчання Щепанською Л.П. відвідали в виставковому комплексі
Морвокзалу архітектурно - будівельний форум "Vira Ukraine".
15 березня 2018 року Одеським центром ПТО у рамках Дев’ятої міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти - 2018» був проведений круглий стіл за темою:
«Інновації у забезпеченні доступності освітнього простору закладів професійної
освіти для учнів з порушеннями слуху». Модератор – науковий керівник
експерименту всеукраїнського рівня ДНЗ «Одеський центр ПТО: Сергеєва Лариса
Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри державної служби та
менеджменту освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
15 березня 2018 року ДНЗ «Одеський центр ПТО» прийняв участь в урочистому
відкритті Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Сьомої
міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu» у Київському Палаці дітей та
юнацтва та отримав ДИПЛОМ НАГОРОДЖЕННЯ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ в
номінації «Інноваційні підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку
соціальної компетентності дітей і молоді з особливими потребами», ДИПЛОМ ДНЗ
«Одеський центр ПТО» за презентацію досягнень і інноваційних пошуків у
реформуванні національної сфери освіти та науки, ПОЧЕСНА ГРАМОТА Сущенку
Сергію Борисовичу, директору ДНЗ «Одеський центр ПТО» за активну
організаторську та педагогічну діяльність із сталого зростання якості сучасної освіти.
28 березня 2018 року педагогічний колектив ДНЗ ОЦПТО провів інформаційний
захід вихованцям обласного притулку для неповнолітніх "Світанок" з метою
зацікавлення до професій, що зможуть забезпечити їм майбутнє.
30 березня 2018 року відбувся II обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової
майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з
професії «Муляр» на базі ДНЗ «Одеський центр ПТО», де учні центру зайняли ІІ
переможне місце.
19 квітня 2018 року майстри виробничого навчання Костенко Н.І. та Рябіч В.С.
відвідали Першу Всеукраїнську Конференцію Кондитерів 2018, яка відбулась в
рамках «IFFIP форум харчової промисловості та упаковки» у м. Київ. На форумі
були представлені: майстер-класи від видатних кондитерів України та Європи;
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новинки та тренди сучасної кондитерської промисловості та хлібопекарського
устаткування.
24.04-27.04.2018р. проходили змагання з футзалу серед студентів ПТНЗ м.Одеси та
Одеської області в м. Чорноморськ на базі Чорноморського морського коледжу.
Одеський центр ПТО посів 3 місце. Учасники змагань нагороджені почесними
грамотами
25-26 квітня 2018 року педагогічні працівники прийняли участь у професійному
фестивалі «Install Fest» (Київ, проспект Перемоги 40, ВЦ «Акко Інтернешнл») та
семінарі для викладачів і майстрів на базі Броварського професійного ліцею
25-26 квітня 2018 року педагогічні працівники Одеського центру ПТО прийняли
активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка
конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» у місті Кривому Розі
Дніпропетровської
області
на
базі
Криворізького
професійного
гірничо-технологічного ліцею та отримали сертифікати.
26 квітня 2018 року директор Сущенко С.Б. прийняв участь у нараді для директорів
«Перспективи розвитку навчально-практичних центрів професії «Монтажник
санітарно-технічних систем і устаткування» (м. Київ, проспект Перемоги 40, ВЦ
«Акко Інтернешнл»).
26 квітня 2018 року педагогічні працівники ДНЗ "Одеський центр
професійно-технічної освіти" прийняли активну участь в вебінарі на тему:
"Особливості формування та використання Інтернет-ресурсів в контексті
інноваційної діяльності профорієнтаційної роботи учнівської молоді", на базі
Рішельєвського ліцею м.Одеси.
27 квітня 2018 року учні групи №4 Одеського центру ПТО з викладачами Костовою
Ю.С. та Ладиженською С.В. відвідали виставку "Народні витоки Поділля". Була
представлена нематеріальна культурна спадщина Вінниччини, що презентується у
рамках обміну мистецькими надбаннями між областями України.
Одеський обласний центр української культури.
26 квітня 2018 року представники ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної
освіти" прийняли активну участь в вебінарі на тему "Особливості формування та
використання
Інтернет-ресурсів
в
контексті
інноваційної
діяльності
профорієнтаційної роботи учнівської молоді", який проводився на базі
Рішельєвського ліцею м.Одеси.
25-26 квітня 2018 р. педагогічні працівники ДНЗ "Одеський центр
професійно-технічної освіти" прийняли активну участь у Всеукраїнській
науково-практичній конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики
сучасності» у місті Кривому Розі Дніпропетровської області на базі Криворізького
професійного гірничо-технологічного ліцею та отримали сертифікати.
З 24.04-27.04.2018р. проходили змагання з футзалу серед юнаків ПТНЗ м.Одеси та
Одеської області в місті Чорноморськ на базі Чорноморського морського коледжу
Одеський центр ПТО посів 3 місце.
24-26 квітня 2018 року учні Одеського центру професійно-технічної освіти Куценко
Олександр та Махмудов Володимир отримали перемогу у Всеукраїнському конкурсі
фахової майстерності за професією «Монтажних санітарно-технічних систем та
устаткування» на базі ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей». Конкурс
реалізовано в межах українсько-швейцарського проекту “Державно-приватне
партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні” за фінансової
підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та компанії
Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ (Geberit) та виконується Ресурсним центром ГУРТ за
підтримки Міністерства освіти і науки України.
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27 квітня 2018 року педагогічні працівники ДНЗ "Одеський центр ПТО" прийняли
участь у Всеукраїнському вебінарі «Щодо актуальних питань ефективної діяльності
галузевих НПЦ у системі професійної освіти»
15 травня 2018 року ДНЗ "Одеський центр ПТО" (викладач спецдисциплін – Боброва
Т.Б. і майстер виробничого навчання – Меліхова Л.С.) прийняв участь
в
Міжнародній виставці енергоефективного опалення, вентиляції, кондиціонування,
водопостачання, відновлюваної енергетики, сантехніки і басейнів – Акватерм Київ
2018, яка проходила в Міжнародному виставочному центрі м. Київ.
15 травня 2018 року ДНЗ "Одеський центр ПТО" (методист Гачук О.В.) прийняв
участь у практично-інформаційному семінарі за темою: «Обладнання, технології та
вимоги для оснащення навчально-практичного центру по підготовці професії
електрозварник (7212) та зварник (7219), присвячений новим технологічним
рішенням і новим продуктам від компанії Fronius, що проходив в Технологічному
23 травня 2018 року Петрушкіна Ліна Василівна, майстер виробничого навчання,
разом з колегами ДНЗ "Одеський центр професійно-технічної освіти", прийняла
активну участь в Регіональному науково-практичному семінарі "Розвиток
конфліктологічної компетентності педагогів сучасної професійної школи", з
доповіддю на тему: "Використання сервісів Google Apрs (Classroom) учнями з
порушеннями слуху".центрі ТОВ «Фроніус Україна».
17 травня 2018 року згідно плану проведення ІІІ етапу експерименту
Всеукраїнського рівня, проводився курс лекцій «Підручникотворення для учнів з
особливими освітніми потребами» під керівництвом доктора педагогічних наук,
професора Сергеєвої Лариси Миколаївни. Постійно ведеться спільна робота
науковців та педагогічних працівників для покращення професійної реабілітації,
адаптації до суспільного життя учнів з особливими освітніми потребами.
17 травня 2018 року ДНЗ «Одеський центр ПТО» відвідала Марина

Анатоліївна Порошенко. Метою відвідування було ознайомлення з професійним
закладом, що має статус експериментального навчального закладу та надає
професійну освіту дітям з особливими освітніми потребами (з порушеннями слуху).
Розвиток Державного навчального закладу «Одеський Центр професійно-технічної

освіти» дозволяє підвищити ефективність підготовки молоді до вибору майбутньої професії,
розробки та реалізації професійної кар’єри.
Робота з вивчення вимог ринку праці проводиться шляхом участі в співбесідах
провідних будівельних компаніях при наймі на роботу випускників училища, стажування
майстрів виробничого навчання і викладачів на підприємствах міста та області, а саме
«СТІКОН»,

«Чорноморгідробуд»,

«Укрелеватор»,

«МЕТРО

Кеш

«Одестеплоенерго»,
енд

Кері

«Укрводоканал

Україна»,

«Кабельний

«СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР», «ВЕККА», «Гармаш», Птахофабрика «Авангард»,
«Пересипський», «Гіпермаркет АШАН», «ВАТ Приватбанк»,

м.

Одеса»,
завод»,
КП ЖКС

«Продмаш», «Одеський

припортовий завод» та інш. Співпраця с Одеським обласним центром зайнятості
Суворовського району дає можливість проводити щорічно моніторинг ринку праці міста та
області, своєчасно реагувати на виклики сьогодення.

В центрі за 2017-2018 навчальний рік велось професійно-технічне навчання
(курсова підготовка), в тому числі, на замовлення служби зайнятості Суворовського
району
№
з/п

Професії

Кількість
всього
138

на замовлення
служби
зайнятості
4

В тому числі
1

Слюсар з ремонту автомобілів

4

2

4

3

Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
Електрогазозварник ручного зварювання

4

Кухар

40

5

Слюсар-ремонтник

1

6

Кондитер

5

7

Електрозварник ручного зварювання

7

8

Лицювальник-плиточник

1

9

Оператор комп’ютерного набору

2

10

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

3

11

Перукар

46

12

13

13

Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування
Токар

14

Муляр

1

15

Маляр

1

16

Машиніст холодильних установок

3

4

6

1

Навчальний заклад прагне працювати ефективно, оперативно та гнучко реагувати на

практичні та швидкозмінні потреби громадян у навчанні, а роботодавців – у кваліфікованих
робітниках.
Виховна робота в Центрі у 2017-2018 навчальному році будувалась керуючись
Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту",
"Про загальну середню освіту"; Положенням про професійно-технічний навчальний заклад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240 ,
«Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді», прийнятої на
засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 березня 2015 р.

Виховна робота здійснювалась згідно комплексним планам роботи Центру та плану
виховної роботи на рік. На основі плану виховної роботи на рік розроблялись плани роботи
Центру на місяць та плани роботи учбових груп на місяць.
План виховної роботи містив наступні напрямки: національно-патріотичне,
естетичне, фізично-оздоровче та трудове виховання, заходи з профілактики правопорушень,
алкоголізму, наркоманії та СНІДу, нещасних випадків серед учнів, культмасова робота (Дні
здоров’я, концерти, святкові вечори, туристичні походи, тематичні лінійки та тижні та ін.),
робота з важковиховуваними учнями, учнями-сиротами та учнями з неповних, багатодітних та
неблагополучних сімей, сумісна робота з правоохоронними органами та медичними
установами, профорієнтаційна робота, робота учнівського самоврядування, робота з батьками,
виховна робота в гуртожитках Центру, організаційно-методична робота з кадрами (робота
методичної комісії класних керівників, Ради профілактики, Ради Учнівського самоврядування,
Батьківської ради Центру, бібліотеки, гуртків, спортивних секцій тощо).
В основу плану виховної роботи на рік лягли документи державного та
концептуального рівня.
Виховна робота велась в двох взаємодоповнюючих напрямках: загальні заходи та
робота в учбових групах.
Базувався план виховної роботи на системі цінностей, які через історію,
культуру, мову, філософію, звичаї, побут українського народу покликані формувати виховні
ідеали молоді.
Запроваджено системний підхід до організації та проведення виховної роботи у
Центрі, передбачались циклічність, послідовність і наступність групових та позаурочних
заходів.
Особлива увага зверталась на створення соціально-педагогічних умов для
реалізації національно-патріотичного та естетичного виховання:

проводились тижні рідної

мови та історії, тематичні вечори (наприклад, етнографічна подорож «Традиції української
сім’ї – традиції української держави», літературно-музична композиція „Україно, край мій
любий»”, ток-шоу „Мій край – моя історія жива”, літературне свято „Одна любов у мене –
Україна”), заходи до шевченківських днів ( наприклад, літературно-музичний вечір „Ми чуємо
тебе, Кобзарю, крізь століття”, круглий стіл „Образ сестри, жінки, матері, України, Божої
Матері у творах Т.Шевченка”), днів пам’яті жертв Голодоморів, днів пам’яті „Чорнобиль не
має минулого часу” (до річниці Чорнобильської трагедії), дня партизанської слави, річниці
виведення військ з Афганістану, до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських
таборів, бібліотечні вечори (наприклад,
конференції

(за

книгою

„Подвигу народу жити у віках” ), читацькі

К.Паустовського

„Час

великих

сподівань”,

за

творчістю

письменників-сатириків Одеси „Великі пересмішники” тощо), тематичні виховні години
(наприклад, „Знання і професійна майстерність – ключ до успіху”, „Бути на Землі Людиною”,
„Талант та праця, „Людина з планети Старість”( до Міжнародного дня людей похилого віку),
„Дивіться на нас, як на рівних” (до Міжнародного дня інвалідів), „Минуще все, лиш слово не
мине”(до Дня слов’янської писемності ), „Піонери космосу” (до Дня космонавтики), диспути
(наприклад, „Дружній колектив – який він?”, „Хто досягає мети?”, „Моральний ідеал та його
місце в житті людини”), тематичні виставки (наприклад, виставка творчих робіт учнів
„Ізостудії”), фольклорні свята (наприклад, свято вареника), конкурси (конкурс малюнків „
Молодь обирає чисте довкілля” – в рамках акції „Чисте довкілля”, конкурс-презентація
„Найоригінальніший новорічний подарунок” – метод проектів), масові заходи (наприклад,
„Осінній бал”, конкурс „Міс Центру”, „Містер Центру”), конкурси газет різноманітної
тематики, предметні тижні, декади гуманітарних, природничо-математичних та спеціальних
дисциплін, у рамках яких проводились різноманітні заходи за участю всього учнівського
колективу Центру (наприклад, урок-гра «Інтелектуальне казино», гра-конкурс «Багато голосів
– одна планета», виставка художньої та декоративно-прикладної творчості учнів «Таланти
таої, Одещино!», математичний КВК «Слово цариці наук – математиці» та багато інших),
тематичні та святкові лінійки, екскурсії до театрів, кінотеатрів, музеїв міста, Дні Здоров’я,
спортивні змагання між групами, спортивні свята та участь в районних, обласних спортивних
змаганнях. Спортивно-масова робота з учнями проводиться з метою розвитку фізичної
культури та спорту в Центрі, прищеплення учням потреби до систематичних занять фізичною
культурою та спортом, зміцнення їх здоров’я, виявлення найсильніших учнів і команд для
участі у міських та обласних змаганнях.
Особливу увагу в поточному році колектив Центру звернув на підготовку та
проведення заходів до вшанування героїчних подій української історії (наприклад, заходи до
27-ї річниці «Революції на граніті», до дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, флеш-моб до Дня
вишиванки, тощо).
Програма патріотичного виховання, яка діє у Центрі, містить і заходи з вивчення
історії, культурних здобутків та процвітання нашого міста. Вже багато років колектив Центру
співпрацює з «Громадою Паустовського», за що нагороджений Почесною грамотою. У квітні
2018 року сумісно з громадською організацією «Суспільний клуб «Відродження» розпочата
робота по створенню екскурсійної програми «Вулицями Одеси». Творча група учнів на чолі з
бібліотекарем Центру тісно співпрацює з Одеською обласною універсальною науковою
бібліотека ім. М. С. Грушевського ,та державною науковою бібліотека ім. М. Горького.
Велика робота проводилась в рамках акції „Милосердя в дії”: допомога дому
малятка „Сонечко”, дитячим садкам Суворовського району, благодійні виступи перед

мешканцями дому для людей похилого віку, збір благодійних коштів для допомоги у
лікуванні воїнів АТО у військовому шпиталю та подарунки для них.
Організована і проведена благодійна акція присвячена «Дню Захисту

Дітей» для

онкохворих дітей обласної клінічної лікарні.
Захід проводився при підтримці благодійного фонду «Парус Надії»,

де учні з

професії «Повар; кондитер» прийняли участь в організації та обслуговуванні харчування для
онкохворих дітей .У дитячому таборі «Молода Гвардія» для дітей проведено майстер-клас
«Плетіння кіс», «Художній розпис хною», а також на Приморському бульварі були проведені
майстер-класи: «Плетіння кіс», «Художній розпис хною», «Виготовлення прикрас з мастики»,
«Декоративна штукатурка матеріалами Ceresit», «Вироби з дисків, бісера», «Вироби з бумаги»,
«Виготовлення м’яких іграшок».
Виховна робота з правової освіти, профілактики правопорушень, алкоголізму,
наркоманії та ВІЛ/СНІДу проводилась за такими документами:
- комплексна програма профілактики злочинності на 2017- 2018 н.р..
- план роботи з профілактики правопорушень та шкідливих звичок,
- план роботи з учнями „групи ризику”,
- план роботи з учнями з неблагополучних сімей,
- план заходів з правової освіти на 2017-2018 н.р.
Систематично працювала Рада профілактики правопорушень, алкоголізму,
наркоманії та СНІДу (проведено

16 (за планом) та 4 позачергових засідань, на яких

розглянуто 59 особових справ учнів).
Протягом року проводились заходи з профілактики шкідливих звичок,
попередження торгівля людьми, ксенофобії та расизму, агресивності у суспільстві, правової
освіти: тематичні виховні години-зустрічі з працівниками правоохоронних та медичних
установ (наприклад, цикл бесід з профілактики ВІЛ/СНІДу та шкідливих звичок, проведений
лікарем-педіатром Одеського спеціалізованого Будинку дитини №1),

бесіда з роз’яснень

положень Законів України про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв у
громадських місцях за участю працівників правоохоронних органів, день правового всеобучу
(вересень), тиждень правових знань (листопад) та Всеукраїнський тиждень правових знань
(грудень), Всеукраїнський урок на тему „Права людини” (жовтень), заходи до Міжнародного
дня прав людини (грудень), заходи щодо відзначення Дня соціальної справедливості (лютий),
тематичний конкурс творчості для учнів до Дня проголошення Загальної декларації прав
людини, тематичні вечори та круглі столи,

(наприклад, „СНІД – проблема людства” „У

наркомана немає майбутнього”, „Алкоголізм – проблема соціальна та економічна”),
анкетування з профілактичною бесідою про шкідливі звички (до Міжнародного дня боротьби

з наркоманією – червень), тематичні виховні години (наприклад, „Закон є закон”, „Молодь і
протиправна поведінка”, „Конституція України – Основний Закон держави”, „Пустощі,
проступок, вандалізм”, „Права людини в цифрах і фактах”, „Суд над шкідливими звичками”,
”Курити - все одно, що стріляти в себе з револьвера”), тематичні лінійки (наприклад, до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Дня прав людини, до Всесвітнього дня без тютюну”
тощо), круглі столи (наприклад, „Правова і політична думка в Україні”, „Зло не буває
помірним”), анкетування учнів, тематичні конкурси плакатів-карикатур, хвилини пізнання та
індивідуальні співбесіди з правової тематики і профілактики шкідливих звичок, співбесіди з
батьками учнів, схильних до правопорушень та порушень дисципліни.
Питання профілактики правопорушень регулярно розглядалися на засіданнях
педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях Ради профілактики правопорушень,
засіданнях методичної комісії класних керівників, батьківських зборах учбових груп
(відповідно до планів виховної роботи), ранкових лінійках тощо.
Велику роль відігравала індивідуальна робота з батьками та відвідування сімей
учнів, індивідуальні бесіди та консультації,

сумісна робота педагогічного колективу та

батьків з попередження пропусків учнями занять без поважних причин.
Проводилась індивідуальна робота з учнями та їх батьками (особливо з учнями
„групи ризику», учнями з неблагополучних сімей та учнями, які проживають у гуртожитках) з
боку майстрів виробничого навчання, класних керівників та адміністрації Центру, про що
велись записи в щоденниках педагогічних спостережень керівників учбових груп.
Тісний взаємозв’язок підтримував Центр з Суворовським територіальним
відділом

служби

у

справах дітей Одеської міської ради, кримінальною міліцією,

Суворовського центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді (сумісні заходи, регулярні
звірки, індивідуальні бесіди тощо).
Накопичувались методичні матеріали на допомогу майстрам виробничого
навчання та класним керівникам для проведення виховної профілактичної роботи в учбових
групах (матеріали для виявлення „важких” підлітків, діагностики сімейного мікроклімату,
тестування, анкетування, виховних бесід, методичні розробки проведення позакласних заходів
класних керівників тощо.
Профорієнтаційна робота у Центрі проводилась протягом поточного
навчального року згідно з відповідним планом на 2017-2018навчальний рік та Правилами
прийому ДНЗ ОЦПТО на 2017-2018навчальний рік. Питання проведення профорієнтаційної
роботи систематично розглядалися на засіданнях педагогічної ради, методичних комісій,
нарадах при директорові. За школами м. Одеси та області закріплені працівники Центру, які
проводять з учнями шкіл профорієнтаційну роботу, підтримують постійний зв’язок з

педагогічними колективами шкіл. Проведені дні відкритих дверей з профорієнтації для учнів
шкіл міста та області. Надаються

об’яви

про прийом учнів в ДНЗ ОЦПТО по радіо,

телебаченню та в міські і обл. газети, інтернет мережах, сайтах Центру, Департаменту освіти і
науки Одеської облдержадміністрації, Міністерства освіти. Педпрацівники Центру приймали
участь у сумісних заходах з профорієнтації з обласними та міським центрами зайнятості
населення, роботодавцями та учбовими закладами.
Виховна робота з учнями, що проживали у гуртожитках Центру, проводилась
згідно плану виховної роботи на рік, планів роботи на місяць, графіку відвідування
гуртожитків членами педагогічного колективу. Також проводилась індивідуальна виховна
профілактична робота з боку адміністрації Центру, майстрів виробничого навчання, класних
керівників, комендантів та вихователів Центру. Усі випадки правопорушень, порушень
дисципліни та правил проживання в гуртожитках розглядались на засіданнях Ради
гуртожитку, Ради УС , Ради профілактики, педагогічної ради Центра.
.У Центрі активно працює учнівське самоврядування, основним завданням якого є
організація дозвілля та громадського життя, захист прав та інтересів учнівської молоді,
безпосередня участь у навчально-виховному процесі. Діяльність органів учнівського
самоврядування

здійснюється відповідно

до

Законів України

«Про

освіту», «Про

професійно-технічну освіту», Конвенції про права дитини, Угоди між адміністрацією
навчального закладу та Радою учнівського самоврядування.
Радою учнівського самоврядування та

Радою самоврядування гуртожитків

розглядалися питання поведінки та дисципліни учнів в навчальних корпусах і гуртожитках,
додержання в чистоті та охайності кабінетів. кімнат, підсобних приміщень та прилеглої
території. Оформлені стенди антиалкогольної, антитютюнової наглядної агітації, а також
висвітленні питання боротьби зі СНІДом, сексуальною розбещеністю, насильством та
жорстокістю.
Постійно діє агітація по боротьбі з алкоголізмом, наркоманією, насильством та
жорстокістю, шкідливого впливу тютюну на здоров’я, ВІЛ/ІПСШ та формування безпечної
поведінки серед молоді.
Сумісним виховним проектом 2016-2017; 2017-2018 навчального року є досить
багатогранна співпраця Центру з благодійною організацією Громадський Рух «Віра, Надія,
Любов». ДНЗ ОЦПТО став учасником профілактично-просвітницького проекту «U-Safe» за
підтримки Міжнародної організації з міграції та програми Українського жіночого фонду з
попередження насильства серед молоді за фінансової підтримки Трастового фонду ООН. В
рамках цього проекту тренери ГР «Віра, Надія, Любов» проводять різноманітні тренінги,
залучають учнів Центру до волонтерської роботи.

Соціальний захист учнів-сиріт та учнів ПБП виконувався згідно державних вимог
щодо учнів вказаних категорій. Протягом навчального року їм надавалась матеріальна
допомога, компенсація за харчування та одяг,

підручники, підвищена стипендія,

безкоштовний проїзд на міському та приміському транспорті, безкоштовне проживання у
гуртожитку Центру.
Виховна робота з учнями пільгових категорій

проводилась згідно

затвердженому відповідному плану роботи. Проводилась також регулярна індивідуальна
виховна робота з боку майстрів виробничого навчання, класних керівників та адміністрації
Центру.
У канікулярний період та святкові дні вони забезпечуються безкоштовними
квитками на відвідування цирку, театрів тощо. На базі санаторію «Зелена гірка», для дітей
пільгових

категорій,

які

мали

бажання,

організовано

оздоровлення

під

час

новорічно-різдвяних канікул.
Питання профілактики правопорушень, здорового способу життя, превентивного
виховання учнів знаходиться на постійному контролі адміністрації закладу.
- Кількість дітей-сиріт дітей позбавлених батьківського піклування –66 чол.
- Кількість дітей інвалідів -32 чол.
- Кількість учнів, які притягнені до кримінальної відповідальності –2
- Кількість учнів центру, які стоять на обліку в правоохоронних органах – 2 чол.
- Схильних до вживання наркотичних речовин –
- Схильних до вживання алкоголю –
- Кількість учнів, які стоять на обліку в центрі як не благонадійні –59 чол.
Гуртки та секції:
1.

Кількість гуртків – 10

«Ізостудія»
«Художнє слово»;
«Опоряджувальних робіт»;
«Ринкової економіки»;
«Господарочка»;
«Кулінар»;
«Юний математик»;
«Юний фізик»;
«Юний програміст».
« Правознавець»
2. Музей « Бойової слави».

3. Кількість секцій – 6:
- шашки;
- волейбол;
- настільний теніс;
- футбол;
- легка атлетика;
- шахи.
4.Кількість учнів, які відвідують секції – 48 %.
5.Кількість та відсоток учнів з тих, що схильні до правопорушень, які охоплені
гуртковою та спортивною роботою –87 учнів (75 %).

У

2017-2018

навчальному

році

для

зміцнення

та

модернізації

матеріально-технічної бази вжиті наступні заходи:
Проведено ремонт (по вул. Заболотного, 9):
- фасаду веранди навчального корпусу (фарбування);
- фарбування міжповерхових сходів;
- заміна вікон на металопластикові (2,20 х 1,30) – 4 шт. в аудиторії №26, капітальний
ремонт аудиторії матеріалознавства;
- заміна вікон на металопластикові (2,20 х 1,30) – 3 шт. в аудиторії №20;
- ремонт гуртожитку: ремонт 24-х кімнат: фарбування стель (420 м2), фарбування стін
та наклеювання шпалер (970 м2), коридорів, санвузлів;
- замінені труби

на пластикові, на пожарних щитках, придбані пожарні крани та

знаряддя пожарного захисту;
- замінені на пластикові труби водопроводу до майстерень;
- виконана частково покрівля на спортивному залі, зварювальної майстерні та учбовому
корпусі 120 м2
- заасфальтовано 200 м2двору перед входом до учбового корпусу
- виконано частковий ремонт покрівлі спортзалу, зварювальної майстерні
- заміна пожежних стояків, пожежних кранів на металопластикові
- виготовлені вбудовані ящики для пожежних щитів на поверхах навчального корпусу
- виконано ремонт сходових маршів (побілка, фарбування)
- виконано капітальний ремонт аудиторії №26:
- поштукатурити стелі, стіни
- виконано малярні роботи
- замінено крани в їдальні (3шт.)

Проведено ремонт (по вул. Паустовського, 12)
1. Заміна дверей на металопластикові
2,5 х 0,80 - 1шт. туалет біля майстерні
2. Заміна вікон на металопластикові в майстернях: гіпсокартонової, слюсарно-монтажної,
малярної, лабораторії холодильних установок
р-р 5,350 х1,14

– 20 шт.

р-р 2,020 х 1,120 – 1 шт.
р-р 1,8 х 1,20

– 2 шт.

3. Ремонт в майстернях:
(Зачистка, шпаклівка, фарбування, заливка підлог, установка плитки)
Слюсарно-монтажної -217 м2
-

Гіпсокартоної - 295 м2

- Малярної - 260 м2
4. Ремонтні роботи холу на II поверсі навчального корпусу - 120 м2
(Зачистка, часткова шпаклівка стін, фарбування)
5. Ремонтні роботи в холі навчально-побутового корпусу - 60 м2
(Установка гіпсокартону, шпаклівка, фарбування)
6. Ремонт ганку в гуртожитку - 18 м2 (Шпаклівка, фарбування)
7. Фарбування входу в Центр: стін, колон, сходинок - 68 м2
8. 
Ремонт 
санітарних приміщень:
З 28 листопада 2017 року, завдячуючи соціальному проекту – 2017 компанії GEBERIT,
зроблено глобальний ремонт санітарних приміщень: встановлено сучасне сантехнічне
обладнання - нові санвузли з пісуарами та кабінками, красивими умивальниками та
дзеркалами. Під час санації в санвузлах і душових ремонт почався від заливки нової стяжки
до установки підвісних унітазів, пісуарів і душових кабін.
Гуртожиток:
З 31 серпня 2017 року, завдячуючи соціальному проекту – 2017 компанії GEBERIT,
змінилися умови проживання в гуртожитку, а саме: Кухні за сучасним європейським зразком нові плити, шафи для випікання, мікрохвильові пічки, красиві сучасні меблі, світлі коридори з
красивими дверима, нові санвузли з пісуарами та кабінками, красивими умивальниками та
дзеркалами, нові душові кабінки та пральні машини. За три місяці активного процесу
реконструкції були повністю відремонтовані коридори, замінено вікна та двері, встановлено
нове сучасне освітлення. Старі кухні були перетворені в функціональні приміщення,
встановлені кухонні меблі і побутова техніка.
Про підготовку приміщень до 2018-2019 опалювального сезону

1. Підготували навчальні кабінети, майстерні та лабораторії до нового
навчального року (провели косметичні ремонти).
2. Виконали ремонтні роботи на другому поверсі майстерень (коридор) по вул.
Паустовського,12.
3. Замінили вікна на другому поверсі коридору майстерні та в майстерні
«Снєжка» по вул. Паустовського,12.
4. Підготували та здали системи теплопостачання представникам ТГО.
5. Відремонтували та пофарбували сходи при вході до Центру по вул. Паустовського,12,
та встановили пандус.
6. Заміна труб опалювальної системи згідно складеного акту за адресою: вул. Луніна,1 та
вул. Новосельського,86.
7. Ремонт дахів за адресою: вул. Заболотного,9, вул. Паустовского,12
8. Заміна стояків опалення у кабінеті № 12 по вул.Заболотного,9.
9. Реконструкція сходів «вхід» по вул. Заболотного,9.


10. Закінчення ремонтних робіт гуртожитка по вул. Заболотного, 9.
11. Зробили косметичний ремонт третього поверху учбового корпусу.
12. Провели ремонтні роботи фасаду, спортзалу по вул. Заболотного,9.
13. Ремонт сходових маршів по вул. Заболотного, 9.
14. Підготовлена та здана в експлуатацію система теплопостачання представникам ТГО.
15. Замінені каналізаційні труби в підвальному приміщені.
16. Виконаний ремонт коридору гуртожитку учнями гр.42 матеріалами ТМ «ESKARО».
17. Придбано м’який інвентар, ліжка та меблі в гуртожиток .
18. Виконаний ремонт з заміною лінолеума в кімнатах гуртожитку 5,6.
19. Згідно запланованих заходів виконані ремонтні роботи в учбовому корпусі 3-го поверху та
санітарних приміщень.
20. Згідно заявки відремонтовано спортивний майданчик.
21. Виконано косметичний ремонт фасаду, з відновленням відмостки.
22. Проведено косметичний ремонт лабораторії мулярів гр.32.
23. Частково виконаний ремонт покрівлі в учбовому корпусі та майстерні зварювальників.
24. Демонтовано кабінет №7 для проведення капітального ремонту учнями гр. 23, 20.
25. У зв’язку з модернізацією майстерень та лабораторій в учбовому корпусі Паустовського,
12, учні гр. 30, 32, 48 будівельного напрямку виконували роботи згідно запланованих завдань.

У закладі велика увага приділяється питанням охорони дитинства, проводяться
тематичні виховні години, бесіди, відвідування сімей, індивідуальні бесіди.

Ознайомлення та перевірка знань з техніки безпеки проводиться на кожному уроці
виробничого навчання, опитування проводиться при перевірочних роботах, поетапних
атестаціях, державних кваліфікаційних атестаціях у вигляді тестів та усних відповідей.
Після проведення інструктажу (вступного, первинного, повторного, позапланового,
цільового), під час

проходження практики на виробництві кожен учень розписується у

журналі. У навчальному закладі та гуртожитках дотримуємось санітарно-гігієнічних вимог,
що підтверджується дозволом санітарно-епідеміологічної станції. Наявні санітарно-побутові
приміщення, в яких дотримані санітарні норми, також є спеціальні улаштування: душові,
умивальники, місця для паління, приміщення для прання та сушки. Постійно проводяться
закупки миючих засобів, м’якого інвентарю та постільної білизни. Проводяться щорічні
медичні огляди неповнолітніх осіб. З метою запобігання виникнення пожеж та їх поширення
та для боротьби з ними всі педагогічні працівники та учні Центру проходять інструктажі й
навчання за спеціальними програмами.
У 2017-2018 навчальному році було проведено тренування з організації і швидкості
евакуації згідно планам евакуації, які знаходяться на кожному поверсі. Всі учні діяли
організовано, без паніки. У квітні поточного року проведено «День цивільного захисту»,
оформлено куточки безпеки, передплачено науково-виробничі журнали з пожежної безпеки.
Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти»
організовує свою роботу з питань охорони праці і навчання згідно діючого законодавства. У
Центрі діє Закон України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух»,
«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу
в установах і закладах освіти» - наказ МОН України № 563 від 01.08.2001 року та інші
нормативно-правові і розпорядчі документи. Центр забезпечено діючими законодавчими і
нормативно-правовими актами з питань охорони праці і пожежної безпеки. На кожний
навчальний рік видається наказ директора Центру «Про організацію охорони праці в Центрі на
навчальний рік».
З педагогічними працівниками щорічно проводяться заняття і перевірка знань з
охорони праці. Обов'язки керівника служби охорони праці покладені на інженера по охорони
праці Почтаренко П.П. Розподілені обов'язки працівників на випадок виникнення пожежі,
розроблені інструкції з пожежної безпеки, план евакуації працівників та учнів у випадку
виникнення пожежі. Є в наявності первинні засоби пожежогасіння, а саме: 5 пожежних щитів,
31 порошкових вогнегасника.
Навчання учнів проводиться по типовій робочій навчальній програмі з предмета
«Охорона праці». Після закінчення навчання учні здають залік з предмету «Охорона праці» з
виставленням оцінок. Розроблені інструкції з охорони праці для всіх посадових осіб Центру,

інструкції з охорони праці в кабінетах, лабораторіях та майстернях. Ведуться журнали
реєстрації інструктажів з охорони праці та інші журнали з охорони праці. Для проведення
навчань

учнів

Центру

створені

кабінети

«Охорони

праці»,

комплексно-методичне

забезпечення яких складає відповідно 75%.
Робочі місця лабораторій, майстерень, інших навчально-виробничих приміщень
забезпечені справним інструментом, засобами захисту від шкідливих виробничих факторів,
інструкціями з охорони праці, необхідною документацією.
Охорона

праці

включає

заходи

щодо

забезпечення

охорони

праці

і

навчально-виробничого процесу, промсанітарії, протипожежні та засоби електробезпеки у
Центрі:
- розроблено план заходів з охорони праці, спрямований на поліпшення умов праці;
- систематично проводиться перевірка знань співробітників та учнів з питань ОП.
Всі учасники навчально-виховного процесу дотримуються вимог охорони праці,
пожежної безпеки. Вони керуються вимогами відповідних інструкцій з охорони праці в
кабінетах, лабораторіях, майстернях. Випадків травматизму немає.
Будівлі і споруди Центру, навчальні кабінети, лабораторії, майстерні та інші
приміщення відповідають в цілому

вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Ця

відповідність зафіксована в актах-дозволах санепідемстанції, в протоколах замірів опорів
ізоляції кабелів і проводів, опорів заземлень, актах перевірок Центру пожежною інспекцією та
іншими органами нагляду.
Учні за участь і досягнення в громадських заходах, спорті, художній самодіяльності,
навчанні нагороджуються почесними грамотами. Працівникам щорічно видається матеріальна
допомога на оздоровлення. Працівники Центру отримують Почесні грамоти, подяки за
підсумками роботи. Учні, які активно приймають участь у всіх заходах, мають високий рівень
успішності, приймають участь в обласних спортивних, професійних змаганнях, в художній
самодіяльності також отримують грамоти та відзнаки.
Протягом року правопорушень, зареєстрованих в органах міліції немає, порушення
дисципліни в центрі, гуртожитках розглядаються на засіданнях Ради профілактики центру.
Протягом 2017-2018 навчального року в роботі педагогічної ради, ради профілактики
активно приймали участь члени Батьківського комітету центру. Члени батьківського комітету
учбових груп присутні на уроках викладачів, майстрів за власним бажанням.
Загально-училищні батьківські збори проведені двічі на рік – у листопаді та червні
поточного навчального року, групові батьківські збори – не менш 3 разів на рік (на початку
навчального року, наприкінці кожного семестру), на зборах обговорюються питання рівня
навчальних досягнень учнів, поведінки, виробничої практики та якості професійно-практичної

підготовки. Протягом навчального року запрошувались для роботи з учнями представники
правоохоронних органів, наркологічного диспансеру, органів юстиції, ветерани Великої
Вітчизняної Війни, учасники бойових дій, ветерани праці.
Центр веде передбачене нормативними документами справочинство, звітує в
установленому

порядку.

Видаються в межах компетенції накази і розпорядження,

заохочуються працівники і учні. Складено план роботи Центру за всіма напрямками
діяльності, затверджені відповідальні особи і термін виконання.
Заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції»
На протязі 2017-2018 року Державний навчальний заклад «Одеський центр ПТО» з
метою недопущення фактів корупції, хабарництва, зловживань та порушення прав учнівської
молоді на доступність та безоплатність освіти проводив наступні заходи запобігання корупції:
1.

Систематично забезпечувався розгляд на педагогічних нарадах питання

запобігання та протидії корупції:
-

персональної відповідальності учасників навчально-виховного процесу за

виконання вимог чинного законодавства, зокрема законів України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», та інших нормативно – правових актів в сфері запобігання і
протидії корупції;
-

проведення фінансових операцій виключно у порядку, передбаченому чинним

законодавством України;
-

законності збору благодійних та спонсорських внесків;

-

недопустимості збирання грошей працівниками навчального закладу.

2.

Щомісяця

попереджались

педагогічні

працівники

під

підпис

про

відповідальність за вчинення корупційного правопорушення, а саме про сувору заборону
збирання коштів з учнів Центру та отримання іншої неправомірної вигоди, яку надають без
законних на те підстав.
3.

Вживались заходи щодо забезпечення відкритості та прозорості роботи

навчального закладу відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» шляхом висвітлювання діяльності навчального закладу на офіційному веб – сайті.
4.

Класні керівники та майстри виробничого навчання систематично проводили

роз’яснювальну роботу серед учнів Центру з питань недопущення порушень вимог діючого
антикорупційного законодавства.
5.

Забезпечувалось систематичне проведення анонімного анкетування серед учнів

щодо виявлення можливих факторів порушень антикорупційного законодавства.

6.

При прийомі на роботу педагогічних працівників, забезпечувалось доведення їм

під розпис вимог антикорупційного законодавства.
7.

Організовувались і систематично проводились круглі столи запитань і

відповідей, співбесіди заступників директора з навчально – виховної, навчально – виробничої
роботи та учнів закладу з метою забезпечення виконання вимог антикорупційного
законодавства.
8.

Відповідно до вимог законодавства, забезпечувалось своєчасне реагування на

повідомлення про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства.
Основним нормативним документом, який регламентує і регулює трудові та
соціально-економічні відносини між адміністрацією і трудовим колективом є колективний
договір. Колективним договором забезпечується соціальний захист працівників, зареєстровано
управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Одеської міської
ради.

В

Центрі

створені

необхідні

умови

щодо

організації

і

забезпечення

навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, вирішуються соціальні питання та
питання медичного обслуговування працівників та учнів. Спільно з профкомом розроблені і
затверджені правила внутрішнього розпорядку. Штатний розклад затверджено в межах фонду
заробітної плати. Сформовано стабільний педагогічний колектив, затверджено посадові
обов’язки.
Чітке, максимально деталізоване розмежування посадових обов’язків між керівними
працівниками за умов тісного взаємозв’язку між ними – запорука злагодженої роботи
багатоелементної системи управління Центром.
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