
 

 

          Підведено підсумки 2015-2016 навчального року. 

          На кінець року загальний контингент складає 204 учня, в тому числі за рахунок державного 

бюджету навчається 204 учня, на ІІ курсі будуть навчатися 107 учнів, на ІІІ курсі - 97 учнів. В 

розрізі професії:  

- кухар, кондитер – 48 учнів; 

- офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного  

      набору – 49 учнів; 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, 

слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів – 107 учнів; 

За наслідками річного оцінювання у 2015-2016 навчальному році 3 учня (1,34%), мають 

високий рівень навчальних досягнень (Діденко Максим, Ляшко  Іван, Фоменко Олег, Корень 

Христина, Холопова Анна), 113 учнів (30,29%) – мають достатній рівень, 250 учнів (6,41%) – 

середній рівень, 5 учні (1,34) – низький рівень навчальних досягнень.  

Найкращі показники мають учні групи 8-ОКН -14 (кл. керівник Шевченко Н.Р., майстер в/н 

Ноженко А.В.), де 14 учнів (58,33%) мають якісний показник, група 4-СК-15 (майстер в/н 

Петриченко Ю.В.) - 10 учнів  (40%), група 9-ОКН-15 (класний керівник Смішко О.В., майстер в/н 

Богдан Л.Я.), де 10 учнів мають достатній та високий рівні, що складає 40 % якості. 

Найгірші показники мають такі групи: 136-ТМ-15 (класний керівник ЖулайН.В., майстер 

Воробйов М.В.) де якісний показник складає 10%  (3 учня),  135-ТМ-15 (класний керівник Ваврик 

С.В., майстер Гембік О.І.) – 17,24% якості (5 учнів) ),  15-ТМ-15 (класний керівник Ковальчук 

В.О., майстер Зезюлін М.Ф.) – 20 % якості (6 учнів)  

          За 2015-2016 н. р. учнями бюджетних груп пропущено 5188 годин (13,91% на 1 учня), 

втому числі 2396 години (6,42% на 1 учня) без поважних причин. 

Втрати контингенту учнів за навчальний рік становлять 6 учнів (0,99% від загального 

контингенту)  з поважних причин. 

Навчальні плани і програми з усіх предметів загальноосвітньої, професійно-практичної та 

професійно-теоретичної підготовки виконано у повному обсязі. 

У 2016 році в училищі випущено 169 кваліфікованих робітників. Загальні показники 

випуску такі: 

- отримали дипломи кваліфікованих робітників – 168 учнів, в тому числі з відзнакою – 

4 учні (Ляшко  Іван, Фоменко Олег, група 15 -ТМ -15, Корень Христина, Холопова Анна група, 4-

СК-15)  

- отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 1 учень 

- отримали середню освіту (атестати) – 83 учня 

- працевлаштовані – 156 учні 

- не працевлаштовані – 13 учнів (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 

3-ри річного віку – 7 учнів, 1- відбуває покарання, 2 – призвані до збройних сил, 1 - навчається) 

Державну підсумкову атестацію у поточному році організовано і проведено в групах ІІ, ІІІ 

курсів відповідно до чинних нормативних документів з предметів та у терміни, визначені  

навчальними планами на 2015-2016 н. р. За наслідками ДПА із загальноосвітніх дисциплін 

відсоток якості становить 38,8 %.  

За наслідками державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп відсоток 

успішності становить 100%, відсоток якості – 38 %. 

За наслідками поетапної атестації учнів ІІ курсу отримали професію: 

- слюсар ІІІ розряду – 53 учнів; 

- кухар ІІІ розряду – 23 учня.  

-    оператор комп’ютерного набору ІІ категорії – 24 учня; 

Наслідки ДПА та ДКА розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 8 від 

30.06.2016 року)  

 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним центром 

зайнятості у 2015-2016 н. році було підвищено кваліфікацію  148 особам. Згідно договорів з 

фізичними особами платну курсову підготовку пройшли 80 осіб. 

          У 2015-2016 навчальному році атестацію проходили 10 педагогічних працівників. 

 Наслідки атестації такі:  

                  -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії»- 1 викладачу (Яма О.П.) 



- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 викладачу     

(Смішко О.В),  практичному психологу (Бицкало С.М.); 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1 викладачу 

(Бараннік О.В.), методисту (Міхіда С.Г.); 

- атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічним званням «викладач-методист»  – 2 

викладача (Волобуєва О.О., Борка С.Г.); 

-  атестовано на відповідність займаним посадам – 2 майстра (Лакуста О.М., Макаров 

В.О.); 

- атестовано на відповідність займаній посаді з встановленням 12 тарифного розряду 

– 1 майстер ( Гембік О.І.)  По наслідкам атестації видано відповідний наказ.  

         З метою удосконалення професійної, педагогічної та методичної майстерності, підвищення 

кваліфікації пройшли 16 педагогічних працівників. 

1.  Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 5 осіб – Юрченко 

Т.М.,Савельєва І.Г. – українська мова та література, Шевченко Н.Р. – хімія,біологія, Ашурова 

С.Ю. – математика, Жулай Н.В.- історія, правознавство. 

2. Білоцерківський інститут неперервної освіти – 8 майстрів (Корнієнко І.А., Гембік В.М., Гембік 

О.І., Стукало С.М., Ноженко А.В., Вороб’йов О.М., Вороб’йов М.В., Мандрук І.І.), 1 викладач 

спецдисциплін (Шевченко Н.Р.), 1 методист (Міхіда С.Г.). 

3. Дніпродзержинський центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів - 1 майстер 

(Рябоконова І.О.). 

Постійне підвищення іміджу училища здійснювалося за рахунок участі педагогів та учнів у 

виставках, конкурсах, майстер-класах міжнародних форумах та інтернет-заходах:    

       1.  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра  Яцика - Біленко Анастасія 

Михайлівна (гр. 13- КК-15), Богуславська Юлія Володимирівна (136 –ТМ- 14) 

       2. Всеукраїнська науково-технічна виставка - конкурс молодіжних інноваційних проектів 

"Майбутнє України" – Діденко Максим (гр. 133- ТМ-14) 

      3. Обласний конкурс фоторобіт учнів ПТНЗ  «Ми проти насильства і жорстокості» - Фоменко 

Олег ( гр. 15- ТМ-15) 

      4.  Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка – Голобородько Ростислав (гр. 9- КС- 15), Богуславська Юлія Володимирівна (136-ТМ- 

14) 

     5.  Всеукраїнський конкурс молодих вчених та енергетиків «Молодь – енергетиці України 

2015» - Діденко Максим (гр. 133- ТМ-14)  

    6. Всеукраїнський конкурс «Соняшник-учитель» для вчителів і викладачів української мови та 

літератури, українознавства.- викладач Бараннік О.В. 

    7. Обласний конкурс - огляд кабінетів  «Захисту Вітчизни» - викладач Зуб І.П. 

    8. Обласне кулінарне шоу «Битва кулінарів» - майстер в/н  Гембік В.М., учні групи 12 - КК -14 

Дунайцев Василь, Бараннік Ірина, Подольна Єлизавета. 

    9. Учнівський конкурс патріотичних  проектів в рамках  патріотичного навчально-виховного 

проекту «Ми діти твої Україно»- викладачі Бараннік О.В., Ваврик С.В., бібліотекар Булава А.В., 

учні: Лачко Олег, Гацько Артем, Мирошник Артем.      

   10. Всеукраїнський конкурс на кращий веб – сайт навчального закладу.  
   11. Фестивальний дивограй профтехосвіти 2016 – Юрченко Т.М., Шустер О.Г. 

 Досвід педагогів училища був представлений на Міжнародних та  Всеукраїнських Інтернет-

семінарах, організованих та проведених НМЦ ПТО у Дніпропетровській області : 

-  Міжнародний науково – практичний Інтернет-семінар  «Інноваційні технології при підготовці 

фахівців ресторанного господарства», викладач Шевченко Надія Русланівна презентувала   

методику створення електронного посібника для викладачів «Фізіологія харчування» з професії 

«Кухар» 

 -    Міжнародний науково – практичний Інтернет - семінар  «Інноваційні технології при підготовці 

фахівців автотранспортної галузі», викладач Сухолуцький Руслан Миколайович презентував     

електронний посібник «Будова двигуна внутрішнього згорання» з професії « Водій  

автотранспортних засобів» 



-   Вебінар НМЦ ПТО у Дніпропетровській області спільно з Одеським НМЦ ПТО  «Розвиток 

творчих здібностей учнів ПТНЗ шляхом використання сучасних технологій навчання», викладач 

Шорохова Олександра Анатоліївна «Дистанційне навчання учнів ПТНХ як вимога сьогодення» 

 

 


