
Кількісно-якісний склад та атестація педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів  

 

Станом на 01.06.2016 року у державних професійно-технічних 

навчальних закладах Київської області працюють 1210 педагогів, з них:      

432 особи здійснює теоретичну загальноосвітню та професійну підготовку, 

527 осіб – це майстри виробничого навчання. В цілому професійно-технічні 

навчальні заклади укомплектовані педагогічними кадрами на 96%.  

98 % викладачів та майстрів виробничого навчання мають відповідну 

робітничу кваліфікацію за фахом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники якісного складу педагогів залишаються стабільними 

упродовж останніх трьох років. Так, у 2016 році у професійно-технічних 

навчальних закладах працює 432 викладачі, з них мають педагогічне звання 

«старший викладач» та «викладач-методист» 125 педагогів, що складає 29 %. 

Педагогічне звання «майстер виробничого навчання І та ІІ категорій» 

мають 217 працівників, що складає 41 %. 

 

 

 

Якісний склад викладачів  

(432 особи): 

вища категорія – 233; 

старший викладач – 94; 

викладач-методист – 31; 

І-ІІ категорія – 137; 

спеціаліст – 62. 
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Якісний склад  

майстрів виробничого  

навчання (527 осіб): 

майстер в/н І категорії – 126; 

майстер в/н ІІ категорії – 75; 

інші – 326.  

 

 

 

У 2015/2016 навчальному році на курсах підвищення кваліфікації 

навчались 209 педагогічних та керівних кадрів. Курси підвищення 

кваліфікації в центральному інституті післядипломної освіти                    

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України закінчили             

17 педагогічних працівників ПТНЗ, з них – 4 директори. 

У КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» курси закінчили 49 

викладачів загальноосвітніх предметів та 32 майстри виробничого навчання. 

При Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти     

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України підвищено 

кваліфікацію 43 викладачам спеціальних предметів, 70 майстрам 

виробничого навчання та 9 старшим майстрам. (Таблиця 1 «Підвищення 

кваліфікації та стажування»). 

У 2015-2016 навчальному році на курсах за галузевим спрямуванням 

(комплектування груп відбувається за професійною ознакою і курси 

проводяться на базі профільних училищ України) навчались два майстри 

виробничого навчання з професії «Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення» ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей» на 

базі ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою».  

У 2015 році на засіданні обласної атестаційної комісії за участю 

працівників Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у 

Київській області були розглянуті матеріали з атестації 133 педагогічних та 

керівних працівників ПТНЗ. З них на відповідність займаній посаді було 

атестовано 6 директорів ПТНЗ, 15 заступників директорів, 8 старших 

майстрів та 1 завідуючого відділенням. 32 педпрацівникам присвоєно та 

підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,             

1 викладачу присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» та                  

8 викладачів атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню «викладач-методист», 1 викладачу присвоєно педагогічне звання 

«старший викладач» та 18 викладачів атестовано на відповідність раніше 



присвоєному педагогічному званню «старший викладач», 41 підтверджено та 

присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання І чи ІІ 

категорії». 

У 2016 році вивчено атестаційні матеріали 119 педагогічних 

працівників ПТНЗ. З них – 18 осіб керівного складу: 5 директорів,                   

9 заступників та 4 старших майстрів. 

За рішенням засідання обласної атестаційної комісії Департаменту 

освіти і науки КОДА з питань атестації педагогічних працівників             

ПТНЗ 32 педпрацівникам присвоєно та підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», 6 – присвоєно та підтверджено 

педагогічне звання «викладач-методист», 17 – підтверджено та присвоєно 

педагогічне звання «старший викладач» та 39 підтверджено та присвоєно 

педагогічне звання «майстер виробничого навчання І чи ІІ категорій» 

(Таблиця 2 «Результати атестації педпрацівників»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1 

Підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників ПТНЗ 2015-2016 н.р. (станом на 01.05.2016 р.) 

      

№№ 

п/п 
Назва посади 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

УМО НАПН України 

Академія неперервної 

освіти 

 Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

Стажування  

1. Директори 4    

2. 
Заступники директорів з 

НР 
   

 

3. 
Заступники директорів з 

НВР 
7   

 

4. 
Заступники директорів з 

виховної роботи 
3   

 

5. 

Викладачі спеціальних 

предметів 
  43 

Львівське ВПУ 

ресторанного сервісу та 

туризму 

ТОВ"Білоцерківміськбуд" 

6. 

Викладачі 

загальноосвітніх 

предметів 

 49  

 

 

 

  



      Таблиця 1 (продовження) 

 

7. 

Майстри виробничого 

навчання 

  32 70 

ТОВ "ЕКОН"  

ТОВ 

"ТЕНДЕРТРЕЙДБУД" 

ПП "Бірюза" 

ТОВ "Агрокомплекс" 

Білоцерківмаш 

Білоцерківбуд 

ПП "Радон" 

ДТ "Прибрежний" 

ТОВ "Краяни" 

ресторан "Старий пруд" 

ФГ "Янтар-П" 

ТОВ "Коваль плюс" 

8. Методисти 3       

9. Соціальні педагоги   4     

10. Психологи   2     

11. Старші майстри   9     

12. Вихователі   8     

13. Бібліотекарі   6     

  ВСЬОГО 17 110 113 27 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

 

Результати атестації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів  

у 2015/2016 навчальному році 

 

Назва ПТНЗ Кваліфікаційна категорія 

"спеціаліст вищої 

категорії" 

Педагогічне звання 

"старший викладач" 

Педагогічне звання 

"викладач-методист" 

Педагогічне звання 

"майстер виробничого 

навчання ІІ категорії" 

Педагогічне звання 

"майстер виробничого 

навчання І  категорії" 

присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність 

ДПТНЗ 

„Рокитнянський 

професійний ліцей” 

1 1       1 1 

ДНЗ „Професійний 

ліцей м.Українки” 

 3  2       

ДПТНЗ 

„Бориспільський 

професійний ліцей” 

 1    1  1  1 

ДПТНЗ 

„Броварський 

професійний ліцей” 

 1    1   1 3 

ДНЗ 

„Білоцерківське 

професійно-технічне 

училище” 

 1      2  1 

ДНЗ „Тетіївське 

професійно-технічне 

училище” 

        1  

ДНЗ „Київське 

обласне вище 

професійне училище 

харчових технологій 

та ресторанного 

сервісу» 

1          

 

 



 
ДПТНЗ 

„Яготинський центр 

професійно-

технічної освіти” 

   3    3  2 

ДПТНЗ 

„Білоцерківське 

вище професійне 

училище 

будівництва та 

сервісу” 

1         2 

ДПТНЗ 

„Білоцерківський 

професійний ліцей” 

2 1         

ДПТНЗ 

„Богуславське вище 

професійне училище 

сфери послуг” 

1 1  1      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 (продовження) 

 

Назва ПТНЗ Кваліфікаційна категорія 

"спеціаліст вищої 

категорії" 

Педагогічне звання 

"старший викладач" 

Педагогічне звання 

"викладач-методист" 

Педагогічне звання 

"майстер виробничого 

навчання ІІ категорії" 

Педагогічне звання  

"майстер виробничого навчання  

І  категорії" 

присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність присвоїти відповідність 

ДПТНЗ 

„Фастівський центр 

професійно-

технічної освіти” 

1 1  4    3  1 

ДНЗ „Катюжанське 

вище професійне 

училище” 

 1    1     

ДПТНЗ 

„Переяслав-

Хмельницький 

центр професійно-

технічної освіти” 

1 3  1      4 

ДНЗ „Згурівський 

професійний ліцей” 

  1    1   2 

ДНЗ „Березанський 

професійний 

аграрний ліцей” 

   1    1  1 

ДПТНЗ 

„Бородянський 

професійний 

аграрний ліцей” 

  1       1 

ДПТНЗ 

„Володарський 

професійний 

аграрний ліцей” 

 1 1        

 

 

 



ДНЗ „Ржищівський 

професійний ліцей” 

 2  1 1   1  1 

ДНЗ „Сквирське 

вище професійне 

училище” 

     1  2   

ДНЗ 

„Богуславський 

центр професійно-

технічної освіти” 

 1 1   1    1 

КНЗ КОР 

„Васильківський 

професійний ліцей” 

 1         

Всього 8 19 4 13 1 5 1 13 3 22 

 



 


