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          На кінець року загальний контингент складає 224 учня, в тому числі за рахунок державного 

бюджету навчається 224 учня, на ІІ курсі будуть навчатися 125 учнів, на ІІІ курсі - 99 учнів. В 

розрізі професії:  

- кухар, кондитер – 50 учнів; 

- офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного  

      набору – 22 учня; 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, 

слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів – 100 учнів; 

- робітник фермерського господарства – 52 учня. 

За наслідками річного оцінювання у 2016-2017 навчальному році 8 учнів (2,51%), мають 

високий рівень навчальних досягнень (Гацько Артем, Діденко Максим, Мірошник Артем, 

Мірошник Владислав, Буц Микола,Галов Олександр, Литвиненко Людмила,Семиліт Анастасія), 

93 учня (29,24%) – мають достатній рівень, 208 учнів (65,41%) – середній рівень, 9 учнів (2,83%) 

– низький рівень навчальних досягнень.  

Найкращі показники мають учні групи 8-ОКН -14 (кл. керівник Шевченко Н.Р.), де 10 учнів 

(43,48%) мають якісний показник, група 137-ТМ-16 (кл. керівник Сухолуцький Р.М., майстер в/н 

Макаров В.О.) - 11 учнів  (42,31%), група 8-РФГ-16 (класний керівник  майстер в/н Астахова 

М.Д.), де 16 учнів мають достатній та високий рівні, що складає 59 % якості. 

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

Воробйов М.В.) де якісний показник складає 15,38%  (4 учня),  135-ТМ-15 (класний керівник 

Ваврик С.В., майстер Гембік О.І.) – 18,52% якості (5 учнів) ), 7-РФГ-16  (класний керівник Жук 

М.В.., майстер Пісоцький В.В.) – 20 % якості (5учнів)  

          За 2015-2016 н. р. учнями бюджетних груп пропущено 5396 годин (16,97% на 1 учня), 

втому числі 2218 години (6,97% на 1 учня) без поважних причин. 

Втрати контингенту учнів за навчальний рік становлять 11 учнів (2,03% від загального 

контингенту). 

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

професійно-теоретичної підготовки виконано у повному обсязі. 

У 2016-2017 році в училищі випущено 100 кваліфікованих робітників. Загальні показники 

випуску такі: 

- отримали дипломи кваліфікованих робітників – 94 учнів, в тому числі з відзнакою – 

1учень (Діденко Максим)  

- отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 6 учнів 

- отримали середню освіту (атестати) – 94 учня 

- працевлаштовані – 74 учні 

- не працевлаштовані – 26 учнів (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 

3-ри річного віку – 14 учнів, 2 – призвані до Збройних сил України, 5 – навчаються, 5 - інше) 

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 27,18 %.  

За наслідками державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп відсоток 

успішності становить 100%, відсоток якості – 54,30 %. 
За наслідками поетапної атестації учнів ІІ курсу отримали професію: 

- слюсар ІІІ розряду – 53 учня; 

- кухар ІІІ розряду – 24 учня.  

-    оператор комп’ютерного набору ІІ категорії – 23 учня; 

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

26.06.2017 року)  

 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним центром 

зайнятості у 2016-2017 н. році було підвищено кваліфікацію  135 особам. Згідно договорів з 

фізичними особами платну курсову підготовку пройшли 79 осіб. 

          У 2016-2017 навчальному році атестацію проходили 13 педагогічних працівників. 

 Наслідки атестації такі:  

            -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії »- 2 викладачам  

(Літау  А.А., Цоколенко Ю.О.), 1 вихователю (Гоженко Н.М.); 



- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1 категорії» - 1 викладачу     

(Ашуровій С.Ю.); 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно 

педагогічне звання «викладач-методист» - 1 викладачу (Шевченко Н.Р.); 

- атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічним званням «викладач-методист»  – 1 

викладач (Миронець О.М.); 

-  атестовано на відповідність раніше встановленому 12 тарифному розряду – 2 

майстра (Богдан Л.Я., Гембік В.М.); 

- атестовано на відповідність займаній посаді з встановленням : 

10 тарифного розряду – 2 майстра ( Вороб’йов О.М., Щербина В.В.,) 

11 тарифного розряду – 3 майстра ( Воробйов М.В., Мандрук І.І.,Лебідь В.Г.)  

По наслідкам атестації видано відповідний наказ.  

         З метою удосконалення професійної, педагогічної та методичної майстерності, підвищення 

кваліфікації пройшли 11 педагогічних працівників: 

1.  Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 6 осіб – Савельєва 

І.Г. – художня культура, Бицкало С.М.. – психолог, Літау А.А. – інформатика, Жулай Н.В., 

Смішко О.В.- зарубіжна л-ра., Шорохова О.А.- фізика. 

2. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – 3 майстра (Богдан Л.Я., Моцак 

Є.О., Лебідь В.Г.). 

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

(Гембік В.М.). 

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

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

У 2016 - 2017 н.р. педагоги училища взяли участь  в  обласних  конкурсах та проектах:  

      1. Обласний конкурс  Віртуальний фестиваль методичної майстерності викладачів 

захисту Вітчизни - викладач Бараннік О.В.- 3 місце. 

      2. Пошуково - інформаційний проект «Дніпропетровщина кулінарна: історична та 

сучасна» - майстри, викладачі, учні з професії «Кухар, кондитер»  

      3. Обласний конкурс «Кращий авторський веб-сайт (блог) педагогічного працівника 

професійно – технічного навчального закладу» - Мільчевська Ю.О., Рябоконова І.О. -  1 місце,  

Сухолуцький Р.М. - 3 місце.  

     4. Конкурс креативності в рамках тижня економічних дисциплін ПТНЗ на кращий 

відеоролик «Економіка в моїй економії» - викладач Крячок Т.Ю.  

     5. Обласний конкурс «Класний керівник року» в номінації «Актуальність і новатика в 

сучасній освіті»  - Смішко О.В. «Шляхи формування учнівського колективу та     використання 

тренінгових програм з метою подолання кризових ситуацій»; 

   6. Обласний конкурс «Профорієнтаційний вектор» (класні керівники Шорохова О.А., 

Шевченко Н.Р., Сухолуцький Р.М., Літау А.А.,Смішко О.В.)  

  7. Всеукраїнський конкурс професійної майстерності з професії «Кондитер», 2 (обласний) 

етап – Бараннік Ірина -13 місце. 

 Досвід педагогів училища був представлений на обласних інтернет - семінарах, 

організованих та проведених НМЦ ПТО у Дніпропетровській області : 
          - обласний семінар викладачів  зарубіжної літератури - викладача Смішко Оксана Василівна  

з теми «Формування інтелектуально творчої духовної особистості засобами інтерактивних 

технологій». 

-  обласна віртуальна естафета педагогічних ідей і прогресивних технологій при викладанні 

природничих дисциплін – Шевченко Надія Русланівна - презентація  методичного посібника 

інтегрованих уроків природничого циклу з професійним спрямуванням.  

 - обласна віртуальна естафета педагогічних ідей та прогресивних технологій при 

викладанні математики - Ашурова Світлана Юріївна - досвід роботи щодо впровадження 

елементів дослідницько-експериментальної роботи. 

            - обласні педагогічні читання - Юрченко Тамара Миколаївна - підвищення рівня 

зацікавленості та мотивації навчання на уроках української мови та літератури через використання 

ігрових завдань та інтерактивних технологій.  



У травні 2017 році  училище уклало угоду з Інститом професійно-технічної освіти НАПН 

України на проведення експерименту лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту 

професійно-технічної освіти НАПН України за темою НДР «Методичні основи дистанційного 

навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» на базі 

Професійно-технічного училища № 74 Дніпропетровської області. 
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