
Розвиток навчального закладу 

 

Професійно-технічне училище № 74 (далі ПТУ № 74) – є державним 

професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, який 

забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодінні 

робітничими професіями, спеціальностями та кваліфікацією. Училище здійснює 

підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи повної загальної 

середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

робітників і незайнятого населення відповідно до їх інтересів, здібностей і стану 

здоров’я. 

Ліцензований обсяг прийому складає 560 осіб. Лiцензований обсяг не 

перевищується. 

За напрямками економічної діяльності училище здійснює, у межах 

ліцензованого обсягу, підготовку кваліфікованих робітників для галузей сільського 

господарства, автомобільного транспорту та побуту. 

Основними замовниками робітничих кадрів є сільськогосподарські та 

промислові підприємства Васильківського  району як державної, так і не державної 

форм власності, а саме,  фермерські господарства, приватні та комунальні 

підприємства. 

У навчальному закладі на даний час ведеться підготовка за рахунок 

державного бюджету з професій: 

1. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  

виробництва (категорія А1, А2, В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних 

засобів (категорія С). 

2.   Оператор комп'ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія).  

3.   Кухар, кондитер. 

4. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  

виробництва (категорія А1), водій автотранспортних засобів (категорія В, С). 

Згідно договорів з фізичними особами платна курсова підготовка 

здійснюється за професіями: 

1. Водій автотранспортних засобів (категорії В). 

2.Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  

виробництва (категорія А2). 

Згідно з рішенням комісії з відбору навчальних закладів для організації 

професійного навчання безробітних відповідно до п.11, п.12 Наказу Міністерства  

соціальної політики України від 16.05.2013 року №269 «Про затвердження Порядку 

відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих 

безробітних  та їх проживання в період навчання» та  договорами про професійне 

навчання з Дніпропетровським обласним центром зайнятості здійснюється 

професійне навчання та підвищення кваліфікації з числа незайнятого населення за 

такими напрямками та професіями: 

1. Від бізнес-ідеї до власної справи. 

2. Основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності. 

3. Тракторист – машиніст с/г виробництва (категорії D1).  

Всi професiї мають назви вiдповiдно з лiцензiєю і не суперечать назвам 

Національного класифiкатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій». 



На виконання наказу МОН від 15.07.2013 року №979 «Деякі питання 

діяльності державних ПТНЗ м. Дніпропетровська», наказу департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської ОДА від 09.08.2013 року №618/0/212-13 «Про створення 

комісії з припинення діяльності ДПТНЗ «Миролюбівський аграрний професійний 

ліцей»» відбулася реорганізація ДПТНЗ «Миролюбівський аграрний професійний 

ліцей»  шляхом приєднання до Професійно-технічного училища №74. Процедура 

реорганізації на кінець 2013 року завершена. 

З часу приєднання Миролюбівського аграрного професійного ліцею. який 

тепер має статус корпусу №2 ПТУ №74 були ефективно проведені такі заходи:  

1. Підвищена ефективність діяльності навчального господарства та 

відновлено діяльність ферми навчально господарства в корпусі №2; 

2. Розпочато модернізацію навчально-матеріальної бази;  

3. Встановлено ефективну управлінську взаємодію між двома корпусами; 

4. Налагоджену єдину систему методичної роботи; 

5. На останньому етапі знаходиться процес припинення юридичної особи 

ДПТНЗ Миролюбівський аграрний професійний ліцей»; 

6. Переоформлено документи на право власності навчальних транспортних 

засобів, витяг про право власності на нерухоме майно.    

27 лютого 2015 року навчальний заклад пройшов переакредитацію у зв’язку зі 

зміною одночасного обсягу підготовки, перепідготовки водіїв автотранспортних 

засобів. 
 

Категорії транспортних засобів Одночасний обсяг Примітка 

Водії автотранспортних засобів категорії «А» 10 Підготовка 

Водії автотранспортних засобів категорії «В» 50 Підготовка  

Водії автотранспортних засобів категорії «С» 130 Підготовка 

Водії автотранспортних засобів категорії «D» 10 Перепідготовка 

Водії автотранспортних засобів категорії «СЕ» 10 Перепідготовка 

 

У навчальному закладі навчально-виробничий процес та  діловодство 

здійснюється  українською мовою. 

Загальна чисельність працівників училища складає 115 осіб, в тому числі 50  

педагогічних працівників, 65 допоміжного та  технічного персоналу.  
 

 

Інноваційна діяльність 

 
Стратегія розвитку як всієї системи ПТО, так і ПТУ № 74 має бути і є 

інноваційною. Саме  вона формує інноваційну культуру, позитивно впливає на 

якість професійної діяльності педагогічних працівників, розширює інноваційне поле 

освітнього середовища у навчальному закладі. Творчий потенціал,  педагогічний та 

методичний досвід  спрямовую на інноваційний розвиток навчального закладу,  

організовую педагогічний колектив на досягнення високих стандартів у роботі.  

Постійне підвищення іміджу та рейтингу училища здійснюється за рахунок 

участі у виставках конкурсах, майстер-класах, інтернет – заходах.   

Протягом 2011 – 2014 років училище є активним учасником всеукраїнських та 

міжнародних освітянських форумів.  За активну діяльність з інноваційного 

оновлення змісту національної освіти колектив училища має такі відзнаки: 



   2011 рік - Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті 2011» - 

перемога у номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі» -  диплом та золота медаль лауреата конкурсу.  

 2012 рік - IV Національна виставка «Інноватика в сучасній освіті -  «Золота 

медаль» лауреата конкурсу, диплом за упровадженні інновацій у діяльність 

навчальних закладів професійно-технічної освіти,а також грамота за вагомий внесок 

в розвиток педагогічної науки. 

           2014 рік - VI міжнародний форум - презентація «Інноватика в сучасній освіті». 

Представлені методичні доробки педагогів училища у 4 номінаціях принесли 

училищу перемогу, Золоту медаль , диплом лауреата 1 ступеня конкурсу.     
 

 

Організація навчально - виховної роботи 

 
У 2014 році випущено 194 кваліфікованих робітника.  

Загальні показники випуску такі: 

- отримали дипломи 193 учні, в тому числі 1 диплом з відзнакою (Левицька 

Вікторія Миколаївна); 

- отримали атестати 133 учні; 

-  працевлаштовані 170 учнів. 

На початок 2015 року загальний контингент складає 356 учнів. За рахунок 

державного бюджету навчається за професіями: 

кухар, кондитер – 78 учнів. 

оператор комп’ютерного набору,  

конторський (офісний) службовець (бухгалтерія) – 54 учні. 

-   тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (кат. «А1») водій автомобіля (кат. «В,С») -  60 учнів. 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (кат. «А1», «А2»,«В1»), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних 

засобів (кат. «С») – 164 учня. 

 На І курсі навчається 100 учнів , на ІІ – 86 учнів, на ІІІ – 110 учнів, в групах 

ТУ на базі 11 класів – 60 учнів. 

За наслідками І семестру 2014-2015 н. року високий рівень мають 5 учнів: 

ГОЛИК МАРИНА СЕРГІЇВНА, ЛЕМЕШКО ЄЛИЗАВЕТА ВІКТОРІВНА, 

ЛУК’ЯНЕНКО КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА (група 27-КС-12), КАРЯЧКА 

ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, ЛУК’ЯНЕНКО МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ (група 231- 

ТМ- 12). 

Достатній рівень навчальних досягнень мають – 109 учнів  (30,62% від 

загального контингенту), середній рівень мають 224 учні (62,92 % від загального 

контингенту). Не атестовані з 2-х, або більше предметів – 27 учнів (7,58% ), що є 

наслідком систематичних пропусків занять учнями протягом семестру. 

Найкращі показники навчальних досягнень мають групи: 27-КС-12 (кл. 

керівник Смішко О.В., майстер в/н Богдан Л.Я.) , де14 учнів (48,27%) мають якісний 

показник, група 133-ТМ-14 (класний керівник Шорохова О.А., майстри Стукало 

С,М, Саєнко О.О.) – 12 учнів (46,15%), група 12-КК-14 (кл. керівник Крячок Т.Ю., 

майстер в/н Гембік В.М.) -11 учнів  (45,83%). 

Найгірші показники з цього напрямку має група 231-ТМ-12 (кл. керівник 

Ваврик С.В., майстри в/н  Гембік О.І., Моцак Є.О..), де якісний показник складає 



20% (6 учнів), та група 134 -ТМ-14 (класний керівник Кошулько Л.П. , майстри 

Мандрук І.І., Щербина В.В. ) – 16 % (4 учня) 

Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним 

центром зайнятості підвищено кваліфікацію   21 особі: 

- Від бізнес- ідеї до власної справи -   7  осіб; 

- Основи бізнес- планування у підприємницькій діяльності -    7  осіб; 

- Трактористи – машиністи - 7 осіб. 

Згідно договорів з фізичними особами платну курсову перепідготовку пройшли  

28 осіб: 

            - Водій автотранспортних засобів – 18 осіб; 

            - Тракторист- машиніст с/г виробництва – 10 осіб. 

В листопаді – грудні 2014 року згідно плану роботи проведено 

загальноучилищні олімпіади  з 16 предметів загальноосвітньої, загальнопрофесійної 

та професійно-теоретичної підготовки. В олімпіадах взяли участь 116 учнів , що 

становить 32% від загального контингенту. Наслідки предметних олімпіад 

узагальнено в окремому наказі та розглянуто на засіданнях методичних комісій 

відповідних напрямків. Переможці олімпіад матеріально та морально заохочені.  

В 2 (обласному) етапі Всеукраїнських  учнівських олімпіад серед учнів ПТНЗ 

області взяли участь 7 учнів – переможців 1 етапу з наступними  результатами : 

Математика – Лихо Євген Олександрович – 15 місце 

Історія - Лихо Євген Олександрович – 4 місце 

Фізика – Галов Олександр -  16 місце, Варава Юрій – 8 місце 

Українська мова і література – Буц Микола – 10 місце 

Інформаційні технології – Лемешко Єлизавета -  2 місце 

Екологія – Гусь Наталія –  2 місце. 

У 2014 році на Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності з професії 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського)  виробництва 

водій автотранспортних засобів» учень групи 71 ТМШС Козак Олег зайняв І місце у 

ІІ обласному етапі і V місце на ІІІ Всеукраїнському етапі.   

Для здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень учнів у кінці 

семестру були проведені директорські контрольні роботи  з 20-ти предметів. 

Загальні показники якості мають такий вигляд: 

 

Рівень навчальних 

досягнень 

загальноосвітня 

підготовка 

(%) 

загальнотехнічна та  

професійно-

теоретична підготовка 

(%) 

Низький  7,76 0,54 

Середній  55,03 59,46 

Достатній 32,04 36,22 

Високий 5,17 3,78 

Методична робота в училищі в  здійснювалась відповідно до плану роботи 

училища в рамках методичної проблеми: «Інноваційні підходи до проектування 

сучасного уроку з метою створення діяльнісно – орієнтованої системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців » через колективні форми  роботи: 

- методичні комісії викладачів загальноосвітньої підготовки, спецпредметів, 

майстрів в/н та класних керівників ; 



- творчі групи з розробки електронних засобів навчання та інтегрованих уроків 

з професійним спрямуванням; 

-  педагогічні читання , педагогічні ради та інструктивно – методичні наради. 

Методичні розробки 3  викладачів училища були розглянуті та схвалені 

Навчально - методичною радою НМЦ ПТО  і рекомендовані для використання у 

навчально – виробничому процесі ПТНЗ області: 

електронний посібник  «Фізіологія харчування» з професії «Кухар»  (автори 

Шевченко Н.Р., Ноженко А.В.); 

 методичний посібник  викладача Шорохової О.А.«Інтегрований урок – як засіб 

досягнення цілісної системи знань учнів»  виданий  НМЦ ПТО Дніпропетровської 

області. 

      - електронний посібник «Будова двигуна внутрішнього згорання» з професії 

« Водій  автотранспортних засобів»  викладача  Сухолуцького Р.М.  

Згідно плану роботи були проведені такі загально училищні заходи: 

- декади робітничих професій: « Водій автотранспортних засобів», «Кухар, 

кондитер»; 

- тематичні тижні: олімпійський тиждень , тиждень права; 

- виховні заходи з відзначення дня знань,дня бібліотек, дня вчителя, дня людей 

похилого віку, дня українського козацтва, дня цивільного захисту, дня працівників 

сільського господарства та дня Збройних сил України. 

У першому семестрі 2014-2015 н. р. учні та педагоги училища взяли участь  у 

наступних  обласних та всеукраїнських конкурсах: 

1.  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. 

2. Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка. 

3. Обласний конкурс фоторобіт учнів ПТНЗ  «Ми проти насильства і 

жорстокості», в якому зайняли 1 місце у номінації «Щаслива родина» 

З метою позиціювання робітничих професій  училищем була представлені 

професії «Бджоляр» та «Кухар, кондитер»  на обласному благодійному 

етнофестивалі «Петриківський дивоцвіт» та ярмарку, присвяченому Дню 

Васильківки. 

  

 

Результати перевірок навчального закладу 

 

20.02.2014 року прокурором Васильківського району, радником юстиції 

Савчуком О.П. на виконання завдання прокуратури Дніпропетровської області 

проведено перевірку в порядку нагляду за додержанням і застосуванням 

законодавством про працю та працевлаштування випускників ПТУ №74.  

Перевіркою встановлено деякі порушення в напрямку неефективного 

проведення роботи з професійної орієнтації молоді та недостатню роботу з 

моніторингу закріплення випускників на першому робочому місці. На виправлення 

зауважень, встановлених в результаті перевірки, було вжито відповідних заходів 

щодо усунення порушень законодавства про працю та працевлаштування 

працівників ПТУ №74, сприяння їх подальшому працевлаштуванню та притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності винних посадових осіб.   

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

06.06.2014 року №393/0/212-14 «Про організацію перевірки щодо проведення 



державної кваліфікаційної атестації в ПТНЗ області у 2014 році» методистом НМЦ 

ПТО у Дніпропетровській області Набоковим М.Ф., 26-27 червня 2014 року 

проводилась перевірка стану підготовки, проведення державної кваліфікаційної 

атестації та організації заходів з випуску учнів у ПТУ № 74. 

 Вивчивши зміст плануючої, розпорядчої та навчально-облікової документації, 

особистої участі в державній кваліфікаційній атестації, а також заходах щодо 

організації випускних вечорів у навчальних групах - встановлено наступне: 

 Робочі навчальні плани і програми навчальними групами виконані в повному 

обсязі, про що свідчать записи в журналах обліку теоретичного і виробничого 

навчання. 

Державна кваліфікаційна атестація проводиться в училищі відповідно до 

вимог «Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації 

особам, які здобувають професійно-технічну освіту» (наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12.1998 року № 

201/469), рекомендацій ДОН ОДА та НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 

 Показники державної кваліфікаційної атестації учнів протягом трьох останніх 

навчальних років залишаються стабільними, а підприємства-замовники дають 

позитивну оцінку якості підготовки випускників училища (за показниками 

виробничих характеристик, щоденників виробничої практики та нарядів на 

виконання кваліфікаційних пробних робіт). 

 Аналіз результатів кваліфікаційної атестації показав, що 74,8 % учнів  виявили 

достатній і високий рівень навчальних досягнень. Всі учні показали достатні знання 

та уміння з професійної підготовки на рівні кваліфікаційних вимог. 

         Достатній і високий рівень становить – 73,1%. З числа допущених не з’явились 

на ДКА – 1 чол.(знаходиться під слідством).  По досягнутому рівню кваліфікації 

випущено 2 чол. 

Програми виробничої практики учнів погоджена з роботодавцями району 

(окремим додатком до угоди). Слід відмітити, що перелік робіт в період 

проходження учнями виробничої практики обмежений із-за відсутності в діяльності 

господарств, підприємств, організацій та установ з певних видів робіт, які 

передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою на професію. 

 Всі учні виконували реальні кваліфікаційні пробні роботи та дві творчі роботи 

з урахуванням результатів виробничої практики.  

 Письмові дипломні та творчі роботи відповідають затвердженому переліку, а 

їх зміст відповідає вимогам кваліфікаційних характеристик. На кваліфікаційні 

розряди (класи, категорії) з набутих професій та спеціальностей, що присвоєні 

учням за результатами кваліфікаційної атестації, видані відповідні свідоцтва.        

Видачу довідок про досягнутий рівень кваліфікації – встановлено за книгами 

видачі свідоцтв. 

Свято випуску 2014 року у відділенні №1 (с. Шев’якіно, Васильківський 

район) проведене 27 червня о 14:00 годині. На святі були присутні випускники, учні 

І та ІІ курсів, педагоги, батьки, ветерани праці училища, представники роботодавців 

та голова профспілкової організації робітників агропромислового комплексу 

Васильківського району. 

           03.02.2015 року начальником відділу ОРЕР УДАІ ГУМВС майором міліції 

Жолудєвим В.В. ст. інспектором відділу ОРЕР УДАІ ГУМВС підполковником 

міліції Підопригорою Ю.А. було проведено перевірку відповідності матеріально-

технічної бази ПТУ №74 визначеним вимогам до закладів, що проводять підготовку, 



перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та 

кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, 

затверджених наказом МВС України, Міністерства транспорту та зв’язку України, 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики 

України від 07.09.2009 № 385/934/828/337 (далі – Вимоги). 

      Центром надання послуг недоліків та порушень не виявлено. 

 

 

Забезпечення безпечних умов навчання учнів 

 

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та 

реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження 

життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Так в училищі відповідно до   встановлених вимог видано слідуючі накази: 

Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі. 

 Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство. 

 Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти. 

 Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу. 

 Колективний договір. 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в установах і закладах освіти. 

Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці. 

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року. 

Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу. 

Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування. 

Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції. 

В  цьому році було переглянуто та розроблено більше 100 інструкцій. 

 Ведеться облікова документація 

Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками. 

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів 

працівників навчального закладу. 

Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів 

(у навчальних кабінетах). 

Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями. 

Акти розслідування нещасних випадків 

Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, 

проведенні позакласних заходів. 

Під час навчально – вир. процесу  проводяться бесіди,  інструктажі, 

використовуються наочні інструктажі, проводиться перегляд відеофільмів,  уроки з 

моментами навчання о.п., проводяться  місячники охорони праці. 

В рамках місячника було проведено ряд заходів: 

1. Проведення внутрішньо училищного конкурсу «Кращий малюнок або 

листівка з  теми « Охорони праці очима майбутніх професіоналів» 

2.Проведення бесіди для учнів: «Забезпечення реалізації конституційних прав 

громадян на  належні, здорові та безпечні умови праці, надання всебічної підтримки 

потерпілим на виробництві працівникам». 



3. Проведення внутрішньо училищної виставки наочних посібників, засобів 

навчання та пропаганди з питань охорони праці. 

4. Проведення екскурсії в відділення МЧС з метою ознайомлення організації 

безпечних умов праці, засобами індивідуального та колективного захисту, засобами 

пожежогасіння. 

5. Проведення позаурочного заходу « Чи зможеш ти своїми знаннями 

попередити пожежу» 

6. Проведення відкритих уроків з охорони праці. 

7. Проведення радіопередач спрямованих на роз’яснення причин виникнення 

професійних захворювань та їх запобігання.  

8. Проведення зустрічі учнів  з учасником  ліквідації Чорнобильської 

катастрофи. 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів 

проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована 

програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з 

учнями перед  В училищі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів 

інструктажів з питань охорони праці.  

 Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному 

закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, 

створення безпечних умов навчання.  

 

 

Робота з педагогічним колективом 

 

Загальна чисельність працівників училища складає 115 осіб, в тому числі 50  

педагогічних працівників, 65 допоміжного та  технічного персоналу. Визначальними 

напрямками роботи директора з колективом працівників училища є: контроль якості 

роботи педагогічних працівників, організація навчально-виробничого та навчально-

виховного процесу, забезпечення створення необхідних умов для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників; координація роботи своїх 

заступників, діяльність батьківських комітетів, надання допомоги органам 

учнівського самоврядування; сприяння формуванню та реалізації ініціатив 

працівників, які спрямовані на покращення роботи навчального закладу та 

підвищення якості освіти, створення умов для впровадження інновацій; своєчасний 

розгляд заяв, скарг, дотримання прав та гарантій учнів та працівників навчального 

закладу; дотримання фінансової і трудової дисципліни; видання в межах своєї 

компетенції накази і розпорядження, заохочення працівників, учнів та застосовання 

до них передбачені чинним законодавством стягнення.  

В ПТУ №74 станом на 01.05.2015 року працює 50 педагогічних працівники, 

які згідно чинних нормативних документів підлягають атестації. З них викладачів - 

24, майстрів виробничого навчання - 22,вихователів - 1, бібліотекарів – 1, 

практичний психолог  - 1, методистів – 1. 

 Викладачі: атестовано – 20 осіб; не атестовано – 4 (молоді спеціалісти до 3 – х 

років). спеціаліст вищої категорії – 8, спеціаліст першої категорії – 7,  в тому числі 6 

– мають педагогічне звання «викладач – методист». 

 Майстри виробничого навчання: атестовано - 17, не атестовано - 5 (молоді 

спеціалісти до 3 років). Педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ 

категорії»  мають 2 майстри. 



 Бібліотекарі: атестовано – 1.; не атестовано -1 (не атестувалась через 

відсутність стажу роботи.) 

 Вихователі:  – 1(не атестувались через відсутність стажу роботи.) 

          Практичний психолог – 1 «спеціаліст ІІ категорії». 

          Методисти – 1.  

 У 2015 році атестувались 4 педагогічних працівника (4 викладачі) 

Для всіх працівників атестація чергова. 

 Наслідки атестації такі: 

1.Відповідають посаді - 4 

2. Спеціаліст вищої категорії – 1 

3.Спеціаліст І категорії – 3  

4.Порушено клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 1 

З метою удосконалення методичної та фахової майстерності у І семестрі 2014-

2015 н.р. підвищили кваліфікацію : 

Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук 

України  - директор Миронець О.М. 

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти –  

викладач української мови та літератури Бараннік О.В., викладач охорони праці 

Шевченко Н.Р. 

 

 

Директор ПТУ №74                                             О.М. Миронець 


