
 
 

          Річний звіт про діяльність Лозівського ЦПО Харківської області 

 

Організація навчально-виробничого процесу в 2020/2021 навчальному 

році здійснювалась відповідно до Положення про організацію навчально- 

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах за такими 

професіями: 

• Електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах; 

• Верстатник широкого профілю; 

• Кравець; 

• Кухар. Кондитер; 

• Штукатур. Лицювальник-плиточник. Маляр; 

• Зварник; 

• Перукар (перукар-модеьєр); 

• Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорії « А1», «А2»). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Водій автотранспортних засобів (категорії «С»). 

Формування контингенту учнів в центрі здійснюється відповідно до 

обсягів державного та регіонального замовлення, договорів про надання 

освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між замовником 

робітничих кадрів та професійно-технічним навчальним закладом, наявних 

ліцензій та згідно з діючими Правилами прийому до Лозівського центру 

професійної освіти Харківської області. 

В центрі організована та проводиться робота зі збереження учнівського 

контингенту, підтримуються тісні зв’язки з батьками учнів, соціальними 

службами, однак є відраховані учні. Основною причиною вибуття з центру 

є переведення учнів до інших навчальних закладів або зміна місця проживання  

сім’ї. 

Показники руху здобувачів, прийнятих на навчання за державним та 

регіональним замовленням в 2020/2021 навчальному році 



 
 

 

 

 2020/2021 н. р. 

Контингент (чол.) 432 

Прийом (чол.) 175 

Випуск (чол.) 148 

Втрати контингенту (чол.) 26 

Отримали дипломи з відзнакою (чол.) 2 

 

Динаміка працевлаштування учнів-випускників 2021/2021 навчального року 
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2018/2019 116 12 122 5 1 33 94% 10 

2019/2020 154 10 98 9 11 35 94% 10 

2020/2021 148 15 140 14 10 30 95% 8 

 
Профорієнтаційна робота здійснюється згідно з планом роботи центру на 

рік і носить виважений та плановий характер: за педагогічними працівниками 

закріплені загальноосвітні навчальні заклади міста та району, де вони є 

головними організаторами та виконавцями консультативно-профорієнтаційної 

роботи. 

Традиційно центр бере активну участь у спільних регіональних заходах, 

як-то    «Ярмарки професій», «Ярмарки вакансій», «Дні відкритих дверей», 

«Конкурси фахової майстерності». Головним в профорієнтаційній роботі 

центру є постійний зв’язок з навчальними закладами міста,районів, 

підприємствами та організаціями, центром зайнятості, центром сім’ї та молоді 



 
 

Лозівської міської ради. Систематично здійснюється висвітлення навчально- 

виробничого процесу центру в соціальних мережах. 

Робочі навчальні плани та програми розроблені на підставі Типових 

навчальних планів та програм, Державних стандартів ЗП (ПТ)О, Типової 

базисної структури навчальних планів та програм, погоджені із замовниками 

робітничих кадрів, Науково-методичним центром професійно-технічної освіти 

в Харківській області та затверджені Департаментом науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації. На всі професії, з яких здійснюється 

підготовка, отримані ліцензії Міністерства освіти і науки України та визначені 

ліцензійні обсяги підготовки: 
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1. 7212 

7212 

Електрогазозварник. 

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

Первинна 
професійна 
підготовка 

60 25.11.2024 

2. 7133 

7132 
7141 

Штукатур. 

Лицювальник-плиточник. 

Маляр 

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

3. 5122 

7412 
Кухар. 
Кондитер 

Первинна 
професійна 
підготовка 

60 25.11.2024 

4. 5141 Перукар (перукар-модельєр) Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно- 

технічне 

навчання 

60 25.11.2024 

5. 7433 Кравець Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

6. 8211 Верстатник широкого профілю Первинна 

професійна 

підготовка 

30 25.11.2024 

 
Зміст робочих навчальних планів та програм постійно оновлюється 

відповідно до змін, які відбуваються у галузях регіонального виробництва. 

Навчально-виробничий процес здійснюється відповідно до графіків, робочих 

навчальних планів та розкладу занять. 



 
 

Поурочно-тематичні плани, місячні плани виробничого навчання, плани 

навчально-виробничої діяльності, переліки навчально-виробничих робіт 

відповідають вимогам робочих навчальних планів і програм. 

Стан організації та проведення теоретичного навчання, фізичної 

підготовки, лабораторно-практичних робіт, виробничого навчання в навчально- 

виробничих майстернях і на виробництві, виробничої та переддипломної 

практики на підприємствах відповідає встановленим вимогам. 

Всі учні забезпечені робочими місцями в навчально-виробничих 

майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Згідно графіків 

контролю  постійно ведеться перевірка виробничої практики учнів.   Зміст 

та програми виробничої практики розроблено відповідно до вимог 

Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням потреб та 

можливостей підприємства-замовника кадрів. Питання з організації навчально- 

виробничої діяльності планомірно розглядаються педагогічною радою. 

З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19 у періоди з 15.10.2021 по 28.12.20; з 08.01.2021 по 25.01.2021; з 

18.03.2021 по 11.05.2021 було запроваджено дистанційне (змішане) навчання 

для здобувачів освіти усіх професій та курсів з використанням віртуальної 

кімнати Google Classroom, Google Meet, Zoom, та сайту Лозівського центру 

професійної освіти Харківської області за посиланням https://loz-licey.in.ua 

(розділ «Дистанційне навчання»). 

Навчальний процес за дистанційним навчанням здійснювався у таких 

формах: самостійна робота, навчальні заняття, професійно-практична 

підготовка, контрольні заходи. 

Під час навчальних занять педагогічним працівникам забезпечено передачу 

відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному та 

асинхронному режимі. 

Викладачами і майстрами виробничого навчання було надано в навчальну 

частину центру код курсу відповідно предмету або професії. 

Майстрами виробничого навчання і класними керівниками повідомлено 

здобувачів освіти в мобільному додатку Viber коди курсів предметів і професій 



 
 

по кожній групі для здійснення доступу до віртуальної кімнати Google 

Classroom. 

Майстри виробничого навчання відповідно до переліку навчально- 

виробничих робіт забезпечили розміщення у віртуальній кімнаті дидактичного 

матеріалу (інструкційних карток, карток-завдань, інструкційно-технологічних 

карток тощо). 

Заступниками директора з навчально-виробничої роботи Романенко Р.М., з 

навчальної роботи Кузнецовою Н.В., з навчально-виховної роботи 

ЗиковоюТ.Б., старшим майстром Петченко Л.В. проведено консультування 

щодо дистанційного навчання. 

Методична робота протягом 2020/2021 навчального року 

здійснювалася через: 

- забезпечення зростання фахової компетентності викладачів за рахунок 

продовження роботи над оволодінням педагогами сучасними інформативно- 

комунікативними технологіями з метою активного їх упровадження в освітній 

процес; 

- організацію системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу викладачів, упровадження досягнень кращого педагогічного 

вітчизняного й закордонного досвіду; 

- створення умов для підвищення кваліфікації всіх категорій педагогічних 

працівників центру, надання їм наукової і методичної допомоги у фаховому 

вдосконаленні; 

- упровадження рейтингової оцінки професійної діяльності викладачів на 

основі результатів роботи (моніторинг навчальних досягнень учнів, 

результативність їх участі в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, публікації у 

фахових виданнях, електронних тощо); 

- активізацію видавничої діяльності педагогів з метою популяризації 

досвіду роботи серед освітянської громадськості; 

- вивчення сучасних форм і методів організації дистанційного навчання. 

Педагогічний колектив Лозівського центру професійної освіти Харківської 

області    працює    четвертий    рік    над    науково-методичною    проблемою: 

«Формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти 



 
 

центру на основі впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних 

технологій». Протягом навчального року був здійснений перехід від стратегії 

формування до стратегії розвитку системи цінностей у процесі використання 

передових інноваційних технологій, забезпечення формування ключових та 

професійних компетентностей здобувачів освіти центру. 

Активно реагуючи на всі новації освітнього процесу, продовжувала 

свою роботу методична рада центру, що здійснювалася відповідно до річного 

плану роботи і була спрямована на реалізацію четвертого етапу розв’язання 

науково-методичної проблеми. Опрацювання науково-методичної проблеми на 

четвертому етапі зумовило опанування нових освітніх програм, пошук 

оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі 

досягнень науки й передових педагогічних здобутків, апробацію його 

ефективності; забезпечення зростання рівня фахової компетентності 

викладачів; розвиток індивідуальної творчо-пошукової системи роботи 

педагогів. Систематична робота педагогічного колективу над науково- 

методичною проблемою засвідчила зростання фахової компетентності 

викладачів, що знайшло своє відображення в проведенні відкритих уроків, 

творчих звітів, майстер-класів, предметних тижнів, тижнів з професій, виставок 

дидактичних матеріалів, створенні банку методичної роботи викладачів, участі 

в науково-практичних конференціях, семінарах практикумах. 

Якісний рівень навчально-методичного забезпечення сьогодні неможливий 

без упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що стало 

пріоритетним напрямом у роботі методичної служби нашого центру. Одним із 

напрямів цієї діяльності є розробка та забезпечення функціонування 

індивідуальних контентів педагогічних працівників, які створені з метою 

удосконалення освітнього процесу та полегшення доступу здобувачів до 

методичних і навчальних матеріалів. 

Протягом навчального року викладачі та майстри виробничого навчання 

успішно освоїли сучасні форми і методи дистанційного навчання на 

платформах: Google Classroom, Meet, Zoom, distance education, e-learning, 

distance learning, Moodle, Adobe Connect, virtual class та інших. 75% педагогів 

активно застосовують на заняттях мультимедійний супровід лекцій, семінарів, 



 
 

практичних занять. Обмін досвідом використання інформаційно- 

комунікаційних технологій відбувається під час проведення відкритих уроків, 

педагогічних рад, науково-практичних конференцій, семінарів-практикумів. 

Оновлено освітні програми відповідно до вимог Державних Стандартів. 

Доповнено пакети контролю з окремих тем, удосконалено технологічні, 

інструктивні картки для проведення практичних, лабораторних робіт, 

методичні рекомендації до їх виконання. 

Протягом звітного періоду вивчили, узагальнили перспективний досвід 

роботи Волошенко О.М., викладача предметів професійно-теоретичної 

підготовки. З метою популяризації передового педагогічного досвіду, 

упровадження інноваційних та мультимедійних технологій в освітній процес 

пройшли предметні тижні, у рамках яких були проведені відкриті уроки та 

позаурочні заходи з різних предметів. 

Організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою центру 

дає змогу використати творчий потенціал колективу, удосконалити професійну 

майстерність викладачів та майстрів виробничого навчання шляхом самоосвіти.  

Результат такої роботи – створення методичних розробок, дидактичного 

матеріалу, творчих робіт, презентацій, відео фільмів, проектів тощо. Широкий 

обмін досвідом використання інформаційно-комунікаційної технології 

відбувався під час проведення педагогічних рад, науково-практичних семінарів. 

Протягом 2020/2021 н.р. були проведені відкриті заняття та позаурочні заходи 

викладачами Гонтаренко І.М., Онацькою І.В., Кузнецовою Н.В., Романенко 

Р.М., Волошенко О.М., Безпальченко Н.Є., Аносовою О.З. та майстрами 

виробничого навчання Луговим В.І., Ігнатенковою Т.П., Люлькою Л.О.. Всі 

уроки були проведені на високому науково-методичному рівні. 

Волошенко О.М. успішно закінчила навчання в школі створення «SMART- 

комплексів навчальних дисциплін» при ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» м. Київ та створила свій «SMART-комплекс предмету «Трактори»». 

Шапочка Н.О., викладач фізики, взяла участь у виставці-огляді кращих 

електронних освітніх ресурсів (ЕОР) за темою: «Формування ключових 

компетентностей – запорука конкурентоспроможності сучасного 

кваліфікованого робітника» та створила електронні робочі аркуші із 



 
 

застосуванням гіпертекстової технології, мультимедійних компонентів, 

об’єднаних єдиним програмним середовищем у різних форматах комп’ютерних 

програм та вебсервісів: AutoPlay Media Studio, Autoplay Menu Builder, Visual 

Autorun, SunRav BookEditor, AutoRun Pro Enterprise, Master Tool, Easy School 

Book, 3D PageFlip Reader, 3D Studіo MAX, FlipBook, PowerPoіnt, Flash MX, 

формат HTML у вигляді Web-сторінок, Google сайт, Wordwall.net, Learningapps, 

Оurboox (13 місце). 

Чорноштан В.М., викладач іноземної мови, взяв участь у обласному огляді 

навчальних кабінетів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Харківської області з предмета «Іноземна мова» у 2020/2021 навчальному році і 

посів 10 місце. 

На педагогічних радах підводились підсумки освітнього процесу за 

семестр, за рік, розглядалися питання підвищення ефективності і якості 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників, аналізувалося 

працевлаштування випускників, питання профорієнтаційної роботи, проводився 

моніторинг директорських контрольних робіт, ЗНО із загальноосвітніх 

дисциплін, державної кваліфікаційної атестації, поетапної атестації, 

розглядався стан викладання предметів, удосконалення комплексно- 

методичного забезпечення предметів (професій), а також вивчалися інноваційні 

умови професійного зростання педагогів, підходи та методи роботи з 

обдарованими здобувачами освіти, сучасні форми та методи дистанційного 

навчання, заслуховувалися творчі звіти педагогів, які проходять атестацію у 

поточному навчальному році, 13.10.2021 проведена тематична педагогічна рада 

вебінар «Дистанційне навчання як сьогоденна форма освіти: проблеми та 

перспективи». 

Робота над вивченням цих та інших питань чітко спланована, задіяно весь 

педагогічний колектив, крім того кожен педагог працює над самостійно 

обраною індивідуальною науково-методичною темою, яка перегукується з 

науково-методичною проблемою центру. Методична робота з педагогічними 

працівниками спрямована на вивчення і моніторинг стану освітнього процесу, 

надання практичної допомоги педагогам у плануванні методичної роботи, 

створенні поурочно-тематичних планів, комплексно-методичного забезпечення 



 
 

предметів (професій), планів роботи кабінетів, майстерень, проведенні 

предметних тижнів, підготовці та проведенні відкритих уроків та позаурочних 

заходів, підготовці доповідей та презентацій. У центрі працювали методичні 

комісії, які допомагали педагогічним працівникам реалізовувати принципи 

навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти. 

Педагогічні працівники центру взяли участь у підготовці та проведенні 

обласних педагогічних читань на тему «Практичні шляхи формування 

ключових компетентностей здобувачів освіти», ІІ Модуль «Формування 

компетентнісно орієнтованого середовища ЗП(ПТ)О для підготовки 

кваліфікованих робітників» та виступили: Гонтаренко І.М., директор центру; 

Онацька І.В., викладач; Шапочка Н.О., викладач; Волошенко О.М., викладач; 

Люлька Л.О., майстер виробничого навчання; Ігнатенкова Т.П., майстер 

виробничого навчання; Безпальченко Н.Є., викладач і отримали сертифікати. 

Проведена творча онлайн-дискусія педагогічного колективу Лозівського 

центру професійної освіти на тему: "Формування конкурентноспроможних 

фахівців у закладі професійно-технічної освіти" з Гуменним Олександром 

Дмитровичем, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим 

співробітником лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України, з Кулалаєвою Наталією 

Валеріївною, заступником директора з наукової роботи Інституту ПТО НАПН 

України та завідувачкою лабораторії електронних навчальних ресурсів - 

Липською Ларисою Василівною. Творча онлайн-дискусія відбулася на 

платформі Microsoft Teams. 

На базі методичного кабінету продовжується плідна робота з поповнення 

банку мультимедійних презентацій і портфоліо викладачів. 

Проаналізувавши стан організаційно-педагогічної і методичної роботи за 

звітній період, можна відзначити її системний характер, результативність, 

спрямованість на вдосконалення професійної компетентності педагогічних 

працівників, їх креативний розвиток з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців. 

Офіційний сайт Лозівського центру професійної освіти – є одним із 

найдієвіших інструментів інформаційної роботи навчального закладу. 



 
 

Організовано роботу з представлення анонсів подій, новин та фоторепортажів з 

життя нашої спільноти.  На офіційному сайті центру  ведеться  робота з 

удосконалення інформаційного порталу для кожного здобувача, який у будь- 

який час може ознайомитися з навчально-методичною базою, навчальними і 

робочими програмами курсу, конспектом лекцій, методичними вказівками до 

виконання лабораторних, практичних, самостійних та контрольних робіт тощо. 

Під час карантину здобувачі освіти мали можливість ознайомитись з тематикою 

уроків  їх змістом та  отримати завдання для   самостійного  виконання. 

Інформація  на сайті  розміщується оперативно,  викладається грамотно з 

використання фото-  і  відеоматеріалів. Дизайн сайту відповідає  вимогам. 

Сторінки оформлені у єдиному стилі з використанням графічних елементів. За 

необхідності сайт використовується для організації дистанційного навчання. За 

звітній  період   на   сайті   висвітлено усю освітню, методичну, фінансову 

діяльність центру. 

Через карантин участь здобувачів освіти в обласному етапі олімпіад з 

предметів загальноосвітньої підготовки скасовано. 

Зростання професійної майстерності майстрів в/н і викладачів сприяє 

можливість працювати в бібліотеці з періодичними виданнями професійного і 

педагогічного напрямку. Для оперативного обговорення окремих питань з 

педагогічними працівниками проводяться інструктивно-методичні наради, на 

яких вивчаються директивні нормативно-правові документи Міністерства 

освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації, Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Харківській області. 

У своїй роботі адміністрація і педагогічний колектив Лозівського ЦПО 

Харківської області керувалися Конституцією України, Конвенцією ООН 

про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», Указами Президента України і органів управління освіти всіх рівнів 

з питань освіти і виховання учнівської молоді та іншими законодавчими 

і нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, що 

регулюють діяльність роботи в ЗП(ПТ)О, правилами і нормами охорони праці, 

техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами 



 
 

внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора, 

примірним положенням про організацію виховної роботи. 

Форми    й    методи    виховної     і    позаурочної    роботи     визначались 

на діагностичній основі. 

Головна увага приділяється національно-патріотичному вихованню, 

формуванню в учнів громадської та правової свідомості, почуття власної 

гідності, правових норм, естетичних смаків, духовного багатства. 

З метою підвищення інтересу до навчання, підвищення активної 

громадської позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводився  

щорічний конкурс «Краща група року» (позаурочна робота). 

Велика увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, яких протягом звітного періоду було 44 

учнів, та учням пільгового контингенту. 

Протягом 2020/2021 навчального року, 12 учнів з числа дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування, потребуючих оздоровлення, було 

оздоровлено влітку, 3 учні було оздоровлено в Дитячому санаторії 

«Бердянський» протягом навчального року, інші письмово відмовилися від 

організованого оздоровлення. 

Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались на 

педагогічній раді, інструктивно-методичних нарадах. 

Працювала методична комісія класних керівників, майстрів в/н та 

вихователів. 

Працювало 2 гуртка художньої самодіяльності (керівники – Усовниченко 

Л.О., Будімірова А.А.), в яких займалося 159 учнів та 1 гурток технічної 

творчості (керівник Сайчук Ю.В.), в якому займалося 35 учнів. На жаль, 

обласний огляд художньої самодіяльності у зв’язку з карантином не 

проводився. 

Працювала музейна кімната, ведеться вся необхідна документація, 

протягом навчального року вона поповнювалася експонатами. Учні центру 

неодноразово відвідували міський краєзнавчий музей. 



 
 

Актуальним напрямком виховної роботи в центрі залишається формування 

в учнів навичок культури здоров`я безпечної поведінки, уміння робити єдино 

правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня 

інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, 

наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Проводилися зустрічі учнів з медичними працівниками, працівниками 

органів внутрішніх справ, КВІ, міського центру молоді, представниками 

благодійного фонду «Благо» (м.Харків). Організовувалися і проводилися 

заходи щодо попередження злочинності, профілактики правопорушень та 

злочинів, протидії розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, 

захворювання      на       СНІД,       торгівлі       людьми,       працював       штаб 

з профілактики правопорушень та наркопост, але за цей період було скоєно 

ряд злочинів. 

З метою надання батькам здобувачів освіти допомоги у вихованні дітей, 

адміністрацією, керівниками груп та вихователями гуртожитку ведеться 

активна правоосвітня робота з батьками . 

В гуртожитку центру мешкало 119 учнів, для яких були створені всі 

необхідні соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в 

позаурочний час. Щотижня тут проводилися позаурочні профілактичні, 

тематичні та розважальні заходи. Бібліотекарем Власенко С.В. був створений 

сайт «Бібліотека Лозівського ЦПО Харківської області». 

Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями. 

Бібліотека працювала згідно   перспективного   плану   роботи   на   рік 

та помісячних планів. Бібліотекарем протягом року проводилися профілактичні 

ранкові лінійки, години спілкування в гуртожитку, тематичні виховні заходи. 

Велика увага, за звітній період, в Лозівському центрі професійної освіти 

Харківської області приділялась зміцненню здоров`я учнів, формуванню 

навичок здорового способу життя, підвищення їх рухової активності. Одними з 

діючих засобів є організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 

режимі дня, загальних фізкультурно-масових і спортивних заходів. Так, в 

нашому центрі щорічно організовуються Дні здоров`я, Туристичний зліт, 



 
 

«Козацькі розваги», «Нумо, хлопці…!», Огляд-конкурс спортивної форми та 

виробничої гімнастики. 

Упродовж навчального року в Лозівському ЦПО Харківської області 

проводяться змагання з легкої атлетики, футболу, волейболу, баскетболу, 

настільного тенісу, шашок, шахів, армрестлінгу, особисті Першості з різних 

видів спорту. Також збірні команди центру приймають участь в міських та 

обласних змаганнях, де неодноразово ставали переможцями та призерами. 

До Дня фізичної культури та спорту, з метою залучення учнів до постійних 

занять фізичною культурою та спортом та популяризації здорового способу 

життя, було проведено Олімпійський урок та організована зустріч з ветераном 

футболу Лозівщини Розломенко М.І. 

Ще однією з форм позакласної роботи з фізичного виховання є гуртки та 

спортивні секції. Їх завдання - активізувати руховий режим учнів, розширити 

знання, рухові вміння і навички, формувати в них потребу до регулярних занять 

фізичними вправами. В Лозівському ЦПО Харківської області функціонують 

дві спортивні секції з футболу та волейболу, де діти займаються в позаурочний 

час. Викладачі фізичної культури нашого центру співпрацюють з тренерами 

ДЮСШ щодо залученню учнів до занять в спортивних секціях міста. З метою 

підвищення спортивної майстерності та підготовки збірних команд до участі в 

обласних змаганнях проводились товариські зустрічі з різних видів спорту з 

командами навчальних закладів м. Лозова. 

Протягом звітного періоду, наші спортсмени не залишались поза увагою, і за 

активну участь в спортивному житті центру були заохочені грошовими 

винагородами, нагороджені грамотами та дипломами. 

Велика увага приділяється посиленню зв`язків з соціальними партнерами – 

замовниками робітничих кадрів. 

Разом з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації 

Лозівського ЦПО Харківської області переглянуті Правила внутрішнього 

трудового розпорядку, Колективний договір на 2021-2022 р.р. 

В навчальному закладі створені всі умови для творчості педагогічних 

працівників, здобувачів освіти, для використання і впровадження ними 

прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності. 



 
 

Значною мірою цьому сприяють налагоджена структура безперервної освіти та 

атестація педагогічних працівників. У звітний період курсове підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на базі Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» пройшли - 6 

викладачів; на базі Української інженерно-педагогічної академії курсове 

підвищення кваліфікації пройшли – 12 педагогів (1викладач, 11 майстрів 

виробничого навчання); на базі Університету менеджменту освіти національної 

академії педагогічних наук – 1 директор, 1 заступник директора; на базі 

інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту 

освіти ХНПУ ім.. Г.С. Сковороди - 8 викладачів. 

Онлайн-курси Prometheus - 8 чол.; на базі інституту професійно-технічної 

освіти НАПН України - 2 чол.. При Харківському центрі професійно-технічної 

освіти державної служби зайнятості за напрямом «Проведення 

профорієнтаційної роботи зі шкільною молоддю» - 12 чол.. 

Всього: 62 чол.. 

Форма проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації 

– заочна, дистанційна. 

Згідно з планом роботи НМЦ ПТО У Харківській області педагогічні 

працівники закладу систематично брали участь в роботі обласних семінарів- 

практикумів, обласних шкіл позитивного педагогічного досвіду, обласних 

науково-методичних конференціях і виставках-оглядах дидактичних матеріалів 

та творчих робіт. В обласних заходах у вигляді вебінарів протягом навчального 

року взяли участь: Онацька І.В., Волошенко О.М., Шапочка Н.О., Савін О.В., 

Гавричков М.В., Тимченко В.Я. та інші. 

Участь педагогічних працівників в обласних заходах є вагомою складовою 

творчого зростання педагогів, дозволяє підвищувати рівень власної професійної 

майстерності. 

Атестація педагогічних кадрів – одне з найважливіших управлінських та 

методичних питань. У звітний період атестацію пройшли 13 педагогічних 

працівників центру. Таким чином, атестаційною комісією І рівня при 

Лозівському центрі професійної освіти Харківської області було прийнято 

рішення про відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній 



 
 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» – 1 педагогічному 

працівнику; присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 

– 2 педагогічним працівникам, підтверджено 14 тарифний розряд – 1 

педагогічному працівнику; присвоєно 13 тарифний розряд – 1 педагогічному 

працівнику; присвоєно 12 тарифний розряд – 2 педагогічним працівникам. 

За рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації, визнано такими, що відповідають 

займаній посаді та атестовані – 1 педагогічний працівник відповідає раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідає 

раніше присвоєному педагогічному званню "Викладач-методист"; 4 

педагогічних працівників відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та відповідають раніше присвоєному 

педагогічному званню «Старший викладач»; 1 педагогічному працівнику 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Здійснюється методична робота у закладі згідно з єдиним планом, який 

складається на навчальний рік. Плани роботи методичної ради, педагогічної 

ради, інструктивно-методичних та методичних нарад узгоджені з планами 

роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного 

колективу навчального закладу. 

Основним змістом методичної роботи протягом 2020/2021 навчального 

року було: 

- організаційно-методичне забезпечення програми розвитку навчального 

закладу; 

- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання; 

- розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних 

працівників через різноманітні форми методичної роботи – педагогічні ради, 

методичні ради, інструктивно-методичні наради, методичний тиждень, 

консультації, методичний вернісаж «Сучасні форми і методи організації 

дистанційного навчання», кошик методичних ідей, майстер-класи, відкриті 

уроки, відкриті позаурочні заходи, конкурси фахової майстерності, науково- 

методичний діалог, творча дискусія, методичний турнір, педагогічний ярмарок,  

творчі дискусії та інше); 



 
 

- забезпечення єдності та взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнів; 

- впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних 

та виробничих технологій (дуальна форма навчання, сучасні форми і методи 

дистанційного навчання, створення Smart-комплексу навчальних дисциплін, 

міні-проекти, презентації, відео-ролики, відео-фільми та інше); 

- пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та 

виховання учнівської молоді (Волошенко О.М., Безпальченко Н.Є., Шапочка 

Н.О., Луговий В.І., Аносова О.З., Безверхня Н.О., Онацька І.В., Чорноштан 

В.М., Катунін С.В., Ігнатенкова Т.П.); 

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, 

педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази (Закон 

України «Про освіту», Концепція професійної освіти України 2018-2027 р.р., 

Концепція підготовки фахівців за дуальною системою здобуття освіти 

(Розпорядження КМУ від 18.09.2018 р №660-р), лист Міністерства освіти і 

науки України від 03.07.2021 № 1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та 

організації освітнього процесу у 2021/2021 навчальному році», лист 

Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 1/9-464 «Про порядок 

проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти», методичні матеріали щодо 

проведення та реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності зі здобувачами освіти в закладах професійної (професійно- 

технічної) освіти, методичні рекомендації щодо викладання предметів 

загальноосвітньої підготовки у 2020/2021 навчальному році, про пріоритетні 

напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу 

учасників освітнього процесу на 2020/2021 навчальний рік та інше; 

- залучення педагогів до експериментально-дослідницької роботи 

(Онацька І.В., викладач біології, екології); 

- атестація педагогічних працівників (Безпальченко Н.Є., Гонтаренко І.М., 

Романенко Р.М., Кузнецова Н.В., Зикова Т.Б., Тимченко В.Я., Онацька І.В., 

Чорноштан В.М., Луговий В.І., Ігнатенкова Т.П., Люлька Л.О., ). 



 
 

Основною метою методичної роботи протягом минулого навчального 

року було забезпечення умов систематичної колективної, групової та 

індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на 

підвищення їх фахового та методичного рівнів та на психолого-педагогічну 

підготовку педагогів: (Методичний тиждень: «Сучасні форми і методи 

організації дистанційного навчання», семінар-практикум: «Сучасні ІКТ», 

конкурс-огляд електронних методичних бюлетенів: «Впровадження ІКТ та 

новітніх педагогічних технологій на уроках виробничого та теоретичного 

навчання», мультимедійна виставка-огляд презентацій уроків на тему: 

«Використання інтерактивних технологій та ІКТ на уроках теоретичного та 

виробничого навчання», виставка педагогічних надбань: розробки уроків, творчі 

роботи, проекти, міні-проекти, тестові завдання, робочі зошити, презентації з 

використанням ІКТ. 

Педагогічний колектив намагався постійно оновлювати зміст, форми і 

методи навчально-виховного процесу, за яких міг реалізувати свої здібності, 

нарощувати інтелектуальний і творчий потенціал. І тому методична робота 

була спрямована на розвиток та удосконалення творчої діяльності педагогів та 

на успішну організацію освітнього процесу (Педрада на тему «Творчі звіти 

педагогів що атестуються у 2020/2021 навчальному році про навчально- 

методичну діяльність у міжатестаційний період» (Безпальченко Н.Є., 

Гонтаренко І.М., Романенко Р.М., Кузнецова Н.В., Зикова Т.Б., Тимченко В.Я., 

Онацька І.В., Чорноштан В.М., Луговий В.І., Ігнатенкова Т.П., Люлька Л.О.). 

Протягом минулого навчального року працювали методичні комісії: 

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

сільськогосподарського та електротехнічного виробництва, голова МК – 

Волошенко О.М.; 

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій 

машинобудівного профілю, голова МК – Безпальченко Н.Є.; 

- викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої та 

харчової промисловості, голова МК – Аносова О.З.; 

- викладачів предметів загальноосвітньої підготовки, голова МК - 

Семенюк І.О.; 



 
 

- з впровадження інноваційних технологій в освітній процес, 

формування ключових та професійних компетентностей здобувачів освіти, 

голова МК – Шапочка Н.О.; 

- методична комісія класних керівників, голова МК – Зикова Т.Б.. 

Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю 

їх викладацької діяльності. 

Діяльність методичних комісій була зосереджена на розробці і схваленні 

робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі 

навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей 

про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку 

загальноосвітньої, загально-професійної та професійно-теоретичної підготовки 

здобувачів освіти, оновленні та поповненні комплексно-методичного 

забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та 

виробничих технологій. 

В рамках роботи методичних комісій з професій розглядаються і 

схвалюються переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних 

(творчих) робіт, детальні програми практики, а також членами методичних 

комісій проводяться та обговорюються відкриті уроки, позаурочні заходи. На 

засіданнях методичної комісії класних керівників розглядаються питання: 

підвищення методичної майстерності класних керівників, соціальний захист 

учнів, розвиток творчих здібностей учнів, попередження правопорушень, 

превентивне виховання. 

На засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та 

нормативних документів, обмін досвідом роботи, аналіз проведення виховних 

заходів. 

Головами методичних комісій ведуться протоколи засідань та семестрові 

звіти про навчально-виховну діяльність. 

Значна увага протягом минулого навчального року приділялася розвитку 

та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних 

працівників. З цією метою організовано школи педагогічної майстерності та 

школу молодого педагога. У школі молодого педагога навчаються молоді 

викладачі і майстри виробничого навчання (Ігнатенкова  Т.П., Люлька Л.О., 



 
 

Дейко Н.І., Нечвола О.М., Шилка В.А., Невмивакова С.В., Возна О.В.), які ще 

не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На 

заняттях школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до 

підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної 

документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді 

педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені 

педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації. 

З професії «Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах» майстром виробничого навчання Луговим В.І. 

проведений майстер-клас «Зварювання сталевих пластин в нижньому 

положенні шва», з професії «Маляр; штукатур; лицювальник-плиточник» 

майстер-клас на тему: «Сучасні види оздоблювальних робіт» провела майстер 

виробничого навчання Наумцева В.С.. 

Запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити 

перехід від традиційного до особистісного орієнтованого й компетентнісного 

підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню 

нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування 

інноваційних технологій у вирішенні проблем. Про це говорить виступ на 

обласному вебінарі майстра в/н Безверхньої Н.О. на тему «Формування 

професійної компетентності здобувачів освіти на уроках виробничого навчання 

з використанням інтерактивних форм та методів навчання» та майстра в/н 

Галаган В.О.. 

Щорічно здобувачі освіти центру беруть участь у Міжнародному 

конкурсі з української мови ім. Петра Яцика серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

та у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, до 

яких готує викладач української мови і літератури Семенюк І.О.. 

Згідно планів роботи щомісяця проводилися інструктивно-методичні 

наради, на яких вивчалися та обговорювалися нові нормативні документи, 

доводилися конкретні пропозиції та методичні консультації щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядалися також питання 

змішаного навчання, виробничого навчання, виробничої практики, виховної 

роботи, гурткової робота, конкурсів професійної майстерності, олімпіад. 



 
 

За 2020/2021 навчальний рік проведено 17 інструктивно-методичних 

нарад, в ході яких розглядалися питання організації освітнього процесу, 

вивчалися нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Науково-методичного центру ПТО у Харківській області, заслуховувалися звіти 

голів методичних комісій, вивчалися проблеми підвищення якості знань учнів, 

було обговорено результати участі учнів та педагогів закладу в 

загальноліцейних та обласних конкурсах і олімпіадах, окреслено шляхи 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Однією з ефективних форм методичної роботи є проведення в центрі 

Єдиного методичного тижня. 2020/2021 навчального року він пройшов у 

грудні, тема цьогорічного Єдиного методичного тижня: «Сучасні форми і 

методи дистанційного навчання». У його рамках було проведено методичні 

заходи: 

1. Семінар-практикум: «Сучасні форми і методи дистанційного 

навчання» (Безпальченко Н.Є., Онацька І.Ф., Онишко І.В., Шапочка Н.О.). 

2. Виставка навчально-методичної літератури, професійних фахових 

видань; виставка педагогічних надбань з використанням форм  і методів 

дистанційного навчання. 

3. Відкриті уроки: 

- матеріалознавство, викладач Безпальченко Н.Є.; 

- біологія, викладач Онацька І.В.; 

- урок виробничого навчання професія «Електрогазозварник», 

майстер в/н Луговий В.І. 

4. Конкурс-огляд електронних методичних бюлетенів: 

«Впровадження сучасних форм і методів дистанційного навчання» (І місце 

– методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з 

професій сільськогосподарського та електротехнічного виробництва, голова 

МК Волошенко О.М.). 



 
 

5. Відкритий урок з предмету технологія виготовлення одягу. 

Модуль КРВ-3.2. Виготовлення поясних виробів. КРВ-3.2.1. Виготовлення 

спідниці. Тема уроку: «Обробка застібки спідниці. Різновиди застібок та 

способи їх обробки», майстер виробничого навчання Августова І.Ф. 

6. Мультимедійна виставка презентацій уроків з використанням 

сучасних форм і методів дистанційного навчання. 

І місце – Волошенко О.М.; 

ІІ місце – Безпальченко Н.Є.; 

ІІІ місце – Кравченко С.І.. 

7. Відкритий урок з інформатики на тему: «Навчання в Інтернеті», 

викладач Кравченко С.І.. 

8. Проведені засідання методичних комісій, на яких розроблені заходи 

щодо вивчення та впровадження сучасних форм та методів дистанційного 

навчання в практику роботи. 

9. Арт-педагогіка, як інноваційна технологія особистісного орієнтованого 

навчання та виховання, практичний психолог. 

Впродовж навчального року в закладі проведено 8 тижнів професій, 

зокрема з професій «Кухар. Кухар-кондитер», «Кравець», професій 

будівельного профілю, «Верстатник широкого профілю», «Електрогазозварник, 

електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах», 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та 

професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва», а також 9 тематичних 

предметних тижнів: математики, суспільствознавчих дисциплін, хімії, біології 

та географії, фізики, інформатики, української мови та літератури, іноземної 

мови та охорони праці, які в цілому були здійснені на високому і достатньому 

рівні. 

Протягом  2020/2021 навчального року підготовлені та  проведені 

предметні тижні та  тижні  з  професій  (фотозвіт): 

ПРЕДМЕТНИЙ ТИЖДЕНЬ З БІОЛОГІЇ
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ТИЖДЕНЬ З ПРОФЕСІЇ «ТРАКТОРИСТ-МАШИНІСТ 

С/Г ВИРОБНИЦТВА» 
 

 

 
 

Для педагога важливим є постійне професійне вдосконалення шляхом 

самоосвіти, вивчення та впровадження у освітній процес кращого педагогічного 



 
 

досвіду педпрацівників області, з яким педпрацівники знайомляться під час 

обласних заходів, а також проходячи курси підвищення кваліфікації у 

навчальних центрах. 

Згідно з планом роботи НМЦ ПТО у Харківській області педагогічні 

працівники центру, як вже згадувалось, систематично брали участь у роботі 

обласних семінарів-практикумів, обласних шкіл позитивного педагогічного 

досвіду, обласних науково-методичних конференціях і виставках-оглядах 

дидактичних матеріалів та творчих робіт, що є вагомою складовою творчого 

зростання педагогів, дозволяє підвищувати рівень власної професійної 

майстерності. 

Педагоги Лозівського центру професійної освіти Харківської області у 

2020/2021 навчальному році взяли участь у роботі 75-ти обласних семінарів- 

практикумів, шкіл передового педагогічного досвіду, серед яких вебінари, 

робота обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарів – робота в онлайн- 

режимі у рамках Інтернет-конференції за відповідними секціями. 

Аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти за 2020/2021 

навчальний рік показав, що кращих результатів досягли колективи таких груп: 

 І курс – група № 28 (Майстер в/н Безверхня Н.О.); 

 ІІ курс – група № 21 (Майстри в/н Возний О.І.); 

 ІІІ курс – група № 32 (Майстри в/н Галаган В.О. класний керівник 

Аносова О.З.); 

Найнижчі показники в таких групах: 

 ІІ курс – група № 22 (майстер в/н Наумцева В.С., класний керівник 

Онацька І.В.); 

 ІІІ курс – група № 34 (майстер в/н Крутченко Л.В.); 

За підсумками ІІ семестру рівень навчальних досягнень здобувачів освіти 

із загальноосвітніх предметів (7-12 балів) становить 27,8 %, що на 6,6 % нижче, 

ніж у попередньому році; (4-12 балів) – 94,4 %, що на 0,2 % нижче, ніж у 

попередньому навчальному році. 

Із загальнопрофесійних і професійно-теоретичних предметів РНДУ (7-12 

балів) – 37,9 %, що на 14,1 % нижче, ніж у попередньому 2020/2021 році; 

РНДУ (4-12 балів) – 98,9 %, що на 1,5 % вище, ніж у попередньому році. 
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За 2020/2021 навчальний рік було проведено 213 заходів. З метою 

підвищення інтересу учнів до навчання, підвищення активної громадської 

позиції, продовжуючи кращі традиції минулих років, проводився щорічний 

конкурс «Краща група року» (позаурочна робота). 

Переможцями      стали      учні      групи      №32      (майстер      в/н 

Галаган В.О., кл.керівник Аносова О.З.). 

Значна увага приділялась питанням соціального захисту дітей-сиріт 

і дітей, позбавленних батьківського піклування, яких налічувалось 37. 

Були створені всі необхідні умови для розвитку і діяльності органів 

учнівського самоврядування. Президентом учнівського самоврядування було 

обрано ученицю групи № 23 Дрожджіну Альону. 

Питання виховної і профілактичної роботи заслуховувались впродовж 

року на кожній педагогічній раді. 

Працювала   методична   комісія    класних    керівників,    майстрів    в/н 

та вихователів. 

У закладі працює музейна кімната, постійно поповнюється її експозиція. 

Учні центру впродовж року відвідували міський краєзнавчий музей. 

Актуальним напрямком виховної роботи в центрі залишається 

формування в учнів навичок культури здоров`я, безпечної поведінки, уміння 

робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, 

підвищення рівня інформованості з питань профілактики тютюнопоління, 

алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу. 

Проводилися зустрічі учнів із діячами культури (письменниками, поетами 

міського поетичного клубу «Лігос»), медичними працівниками, працівниками 

органів внутрішніх справ, ССД, ЦСССДМ. Організовувалися і проводилися 

заходи щодо попередження злочинності та правопорушень, протидії 

розповсюдженню наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, захворювання на СНІД, 

торгівлі людьми, працював штаб з профілактики правопорушень та наркопост, 

але за цей період було скоєно 3 злочини. 

Велася активна співпраця з Управлінням у справах освіти, молоді та 

спорту, ССД Лозівської міської ради, Лозівським міським центром молоді, 

ЦСССДМ, Лозівським міськрайвідділом поліції. 



 
 

На суд було передано 16 подань на притягнення батьків здобувачів освіти 

до адміністративної відповідальності за ст. 184, направлено 84 листа батькам, 

діти яких мають пропуски уроків без поважних причин, порушення дисципліни, 

22 листи в ССД, 31 лист головам сільських рад, було 10 спільних рейдів у сім`ї 

учнів разом з працівниками ювенальної превенції та спеціалістами ССД, 

ЦСССДМ. 

У гуртожитку центру мешкало 119 учнів, 10 з яких – діти-сироти 

та позбавлені батьківського піклування, для яких було створено всі необхідні 

соціально-побутові умови та організовувалося дозвілля в позаурочний час. 

Велика увага приділялася контролю за відвідуванням уроків учнями, 

співпраці з батьками. Працював батьківський лекторій. 

Всі недоліки слід враховувати при плануванні роботи на 2021/2022 н.р. 

Наші завдання: 

 Домогтися 100% успішності. 

 Підвищити % якості знань до 40. 

 Оформити кабінети біології, іноземної мови, української мови 

та літератури сучасними засобами навчання. 

 Постійно дбати про поліпшення навчально-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення предметних кабінетів та 

майстерень. 

Форма фінансування: місцевий бюджет. 

Видатки по загальному та спеціальному фонду проведені в межах 

кошторисних призначень. 

Благодійна допомога, що надійшла у вигляді грошових коштів, 

використовувалась на потреби закладу згідно з кошторисом. 

У 2020/2021 навчальному році систематично проводились 

адміністративно-господарські виробничі наради при директорові, інструктивно- 

методичні наради при директорові, що дозволяють на підставі чинного 

законодавства вживати заходи щодо удосконалення управління, зміцнення 

договірної, трудової дисципліни, створювати у кожному структурному 

підрозділі і на кожному робочому місці належні умови праці відповідно до 



 
 

посадових обов’язків, вимог нормативних актів, з додержанням прав 

працівників. 

Державне майно, що знаходиться у власності Лозівського ЦПО 

Харківської області, використовується за призначенням та ефективно. 

Керівництвом центру розроблені та впроваджені заходи по збереженню та 

утриманню в належному стані матеріальних цінностей. 

Лозівський ЦПО Харківської області має багатоканальне фінансування. 

Відсутня заборгованість заробітної плати, за спожиті енергоносії і 

комунальні послуги. Обслуговування і використання бюджетних коштів 

здійснювалось через органи Державного казначейства з дотриманням Порядку 

використання бюджетних коштів в органах Державного казначейства України 

та інших нормативно-правових актів. Договір оренди нерухомого майна, 

закріпленого за навчальним закладом, укладено згідно чинного законодавства. 

Розрахунки в іноземній валюті відсутні. 

З метою запобігання проявів корупції та хабарництва у центрі ведеться 

роз’яснювальна робота, питання обговорюється на загальних зборах, нарадах, 

видані відповідні застережні накази. 

Фінансова та статистична звітність, відомості про майновий стан, стан 

навчально-виробничої роботи закладу до Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту науки і освіти, НМЦ ПТО, держстатистики та інших установ 

надходять своєчасно. Порушень в термінах звітності або зауважень до якості 

інформації не надходило. Своєчасно надається достовірна інформація щодо 

індикаторів ефективної діяльності Лозівського ЦПО Харківської області. 
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