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          Підведено підсумки 2017-2018 навчального року. 

          На кінець року загальний контингент складає 158 учнів, в тому числі за рахунок 

державного бюджету навчається 158 учнів, на ІІ курсі будуть навчатися 85 учнів, на ІІІ курсі - 73 

учні. В розрізі професії:  

- кухар, кондитер – 53 учні; 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, 

слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів – 77 учнів; 

- робітник фермерського господарства – 28 учнів. 

За наслідками річного оцінювання у 2017-2018 навчальному році 5 учнів (1,35%), мають 

високий рівень навчальних досягнень (Лопатніченко Анастасія, Лешко Анастасія, Мартинов 

Максим, Литовченко Максим, Міщенко Микола), 127 учнів (31,51%) – мають достатній рівень, 

229учнів (62,23%) – середній рівень, 6 учнів (1,63%) – низький рівень навчальних досягнень, 1 

учень (0,27%) не атестований з 2 предметів.  

Найкращі показники мають учні групи 9-ОКН -15 (кл. керівник Літай А.А., майстер Богдан 

Л.Я.), де 13 учнів (59,09%) мають якісний показник, група 137-ТМ-16 (кл. керівник Сухолуцький 

Р.М., майстер в/н Макаров В.О.) - 12 учнів  (46,15%), група 8-РФГ-16 (класний керівник Титаренко 

Р.О., майстер в/н Астахова М.Д.), де 14 учнів мають достатній та високий рівні, що складає 53,85 

% якості. 

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

Воробйов М.В.) де якісний показник складає 13,38%  (4 учня),  138-ТМ-16 (класний керівник 

Ашурова С.Ю.) – 14,28,% якості (3 учні). 

          За 2017-2018 н. р. учнями бюджетних груп пропущено 5130 годин (13,92% на 1 учня), 

втому числі 2204 години (6,00% на 1 учня) без поважних причин. 

Втрати контингенту учнів за навчальний рік становлять 8 учнів (2,23% від загального 

контингенту). 

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

професійно-теоретичної підготовки виконано у повному обсязі. 

У 2017-2018 році в училищі випущено 209 кваліфікованих робітників. Загальні показники 

випуску такі: 

- отримали дипломи кваліфікованих робітників – 209 учнів, в тому числі з відзнакою – 

1учень (Мартинов Максим) ; 

- отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 3 учні; 

- отримали середню освіту (атестати) – 100 учнів; 

- працевлаштовані – 180 учнів; 

- не працевлаштовані – 32 учня (відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3-

ри річного віку – 22 учня, 8 – навчаються, 2 - інше) 

За наслідками державної кваліфікаційної атестації учнів випускних груп відсоток 

успішності становить 100%, відсоток якості – 58,30 %. 

За наслідками поетапної атестації учнів ІІ курсу отримали професію: 

- слюсар 2,3 розряду – 26 учнів; 

- дояр 3,4 розряду – 28 учнів.  

-    тваринник 4 розряду – 28 учнів. 

Наслідки ДПА та ДКА розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 10 від 
29.06.2018 року)  

 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним центром 

зайнятості у 2017-2018 н. році було підвищено кваліфікацію  14 особам. Згідно договорів з 

фізичними особами платну курсову підготовку пройшли 25 осіб. 

          У 2017-2018 навчальному році атестацію проходили 4 педагогічні працівники. 

 Наслідки атестації такі:  

            -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії »- 3 викладачам  

(Ракіті Н.Г., Мільчевській Ю.О., Ковадьчуку В.О.), 1 керівнику фізвиховання  (Ковальчуку В.О.); 

- атестовано на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям 

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

викладач (Юрченко Т. М.). 

По наслідкам атестації видано відповідний наказ.  



         З метою удосконалення професійної, педагогічної та методичної майстерності, підвищення 

кваліфікації пройшли 10 педагогічних працівників: 

1.  Дніпровська академія  неперервної освіти 5 осіб: Волобуєва О.О. – історія, правознавство, 

громадянська освіта, Жулай Н.В. – географія, Цоколенко Ю.О. – захист Вітчизни, Бараннік О.В.- 

зарубіжна л-ра, Ашурова С.Ю.- фізика, математика. 

2. Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти – 2 майстра (Астахова М.Д., 

Рябоконова І.О.), 3 викладачі (Літау А.А., Мільчевська Ю.О., Крячок Т.Ю. 

3.  Університет менеджменту освіти  - 1 – заступник директора з НВР (Юрченко Т.М.) 

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

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

1. Обласна методична виставка-марафон «Педагогічний стартап - 2018» - Волобуєва 

О.О.- 2 місце, Шевченко Н.Р.- 2 місце,  Юрченко Т.М.- 3 місце, Крячок Т.Ю., Літау А.А., Ноженко 

А.В. – 1 місце. 

2. Обласний віртуальний конкурс «На кращу методичну розробку сучасного уроку» 

серед педагогічних працівників професійної підготовки професій  сільськогосподарського 

напрямку» - Шевченко Н.Р., Сухолуцький Р.М., Воробйов О.М. 

3.  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра  Яцика. – Сімніченко Анастасія 

(гр. 15 - КК-17), Китаєва Валерія (гр.14 –КК- 16). 

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

Крутий Олександр, Біленко Анатолій. 

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

Шевченка – Западний Олександр (гр. 138-ТМ - 16). 

6. Всеукраїнський конкурс «Грінвіч»  з англійської мови – учні 1-3 курсів, викладач Ракіта 

Н.Г. 

7. Всеукраїнський конкурс  «Збережемо землю для наступних поколінь» - викладач 

Шевченко Н.Р., Грязон Віталій (гр. 137-ТМ-16). 

8. Обласний конкурс читців-декламаторів «ПТНЗ читають Шевченка» -  Дерман Любов, 

Китаєва Валерія, Шаповалова Надія. 

Досвід педагогів училища був представлений на обласних інтернет - семінарах, 

організованих та проведених НМЦ ПТО у Дніпропетровській області :     

 -  Обласний вебінар методистів ПТНЗ – Волобуєва О.О. «Презентація Віртуального 

методичного кабінет». «Досвід проведення підсумкових методичних заходів» 

 - Обласна секція професій автотранспорту – Миронець О.М «Використання сучасного 

дидактичного забезпечення викладання ПДР» 

 - Віртуальна естафета практичних психологів – Бицкало С.М. « Методика проведення 

заходів з виховання здорового способу життя» 

 - Обласна секція педпрацівників, які включені до резерву на керівні посади - Шевченко 

Н.Р.  «Організація роботи методичного об’єднання класних керівників та вихователів». 


