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          Підведено підсумки 2018-2019 навчального року. 

          На кінець року загальний контингент складає 280  здобувачів освіти, в тому числі 

перехідного контингенту 131, на ІІ курсі будуть навчатися 74 особи, на ІІІ курсі – 57 осіб. В 

розрізі професії:  

- кухар, кондитер – 27 осіб; 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, 

слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів –  80 осіб; 

- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, 

- офісний службовець (бухгалтерія) – 24 особи. 

 

За наслідками річного оцінювання у 2018-2019 навчальному році жоден здобувач освіти не 

має високого рівня навчальних досягнень , 90 (32,15%) – мають достатній рівень, 180  (64,28%) – 

середній рівень, 10 (3,57%) – низький рівень навчальних досягнень.  

Найкращі показники мають  групи 6-СК-18 (класний керівник Жулай Н.В., майстер Астахова 

М.Д.) де 16 осіб (64%) мають якісний показник, група 140-ТМ-18 (кл. керівник ЛітауА.А., майстер 

Гембік О.І), де 19 осіб (73,08%) мають якісний показник, група 9-РФГ-17 (кл. керівник Зуб І.П., 

майстер в/н Мандрук І.І.), де 14 осіб мають достатній та високий рівні, що складає 50 % якості. 

Найгірші показники мають такі групи: 15-КК-17(класний керівник Пономаренко А.О., 

майстер в/н Гембік В.М.), де якісний показник складає 3,70%  (1 особа),  18-ТМ-18 (класний 

керівник Крячок Т.Ю., майстер Біленко А.І.) – 16,% якості (4 особи). 

          За 2018-2019 н. р. здобувачами освіти бюджетних груп пропущено 3769 годин (13,46 на 1 

учня), втому числі 1642 години (5,86 на 1 учня) без поважних причин. 

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

професійно-теоретичної підготовки виконано у повному обсязі. 

У 2018-2019 році в училищі за рахунок регіонального бюджету випущено 149 

кваліфікованих робітників. Загальні показники випуску такі: 

- отримали дипломи кваліфікованих робітників – 149 випускників; 

- отримали середню освіту (свідоцтва) – 54 випускники; 

- працевлаштовані – 128 випускників; 

- не працевлаштовані – 21 випускник (відпустка по догляду за дитиною до досягнення 

нею 3-ри річного віку – 17, навчається - 1, інше -3) 

За наслідками державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти випускних груп 

відсоток успішності становить 100%, відсоток якості – 66,2 %, по закладу – 76,6%. 

За наслідками поетапної атестації здобувачів освіти І курсу отримали професію: 

- слюсар - ремонтник 2 розряду – 50 осіб;  

За наслідками поетапної атестації здобувачів освіти ІІ курсу отримали професію: 

- слюсар-ремонтник 2,3 розряду – 30 осіб;  

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

курсів відповідно до чинних нормативних документів з предмета «Історія України» у закладі 

освіти у терміни, визначені  навчальними планами на 2018-2019 н. р. та ДПА у формі ЗНО з 

предметів «Математика», «Українська мова» за розкладом МОН.  

Наслідки ДПА та ДКА розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 13 від 

27.06.2019 року)  
 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним центром 

зайнятості у 2018-2019 н. році було підвищено кваліфікацію  63 особам. Згідно договорів з 

фізичними особами платну курсову підготовку пройшли 46 осіб. 

          У 2018-2019 навчальному році атестацію проходили 7 педагогічних працівників. 

 Наслідки атестації такі:  

                  -  присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 2 категорії »- 1 викладачу  

                      Титаренку Р.О.),  

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

(Ваврику С.В.); 

- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорія 

«спеціаліст вищої категорії»  – 1 викладач (Жулай Н.В.) 



- атестовано на відповідність займаній посаді з встановленням 12 тарифного розряду 

– майстра Макарова В.О.; 13 розряду – майстра Ноженка А.В.; 14 розряду – 

майстрів Астахову М.Д. та Рябоконову І.О. 

- присвоєно педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії» - майстру Рябоконовій І.О. 

За наслідками атестації видано відповідний наказ.  

       З метою удосконалення методичної та фахової майстерності підвищили кваліфікацію 

наступні педагогічні працівники:  

- Дніпровська академія неперервної освіти – викладачі географії та економіки Крячок Т.Ю., 

історії, правознавства, громадянської освіти та суспільних дисциплін  Ваврик С.В, фізики, 

української мови та літератури Бараннік О.В. 

 -  Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти –  викладачі професійно –

теоретичної підготовки Бараннік О.В., Ашурова С.Ю., Нещеретов Р.М., майстри в/н  Рябоконова 

І.О., Астахова М.Д., Макаров В.О. 

- Дніпропетровський аграрно-економічний університет – викладач професійно–теоретичної 

підготовки Зуб  Іван Павлович. 

       Педагогічні працівники Крячок Т.Ю., Сухолуцький Р.М., Ноженко А.В., Ашурова С.Ю., 

Волобуєва О.О. взяли участь у роботі творчих груп з напрацювання орієнтовних освітніх програм 

за  державними стандартами професійно-технічної освіти нового покоління  на компетентнісній 

основі з професій «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» та «Тракторист-

машиніст с/г виробництва». 

       Досвід педагогів училища був представлений на  інтернет - семінарах, організованих та 

проведених НМЦ ПТО у Дніпропетровській області :     

- Міжобласний відео-міст Донецької та Дніпропетровській області «STEAM-освіта – запорука 

якісної підготовки кваліфікованих робітників» - заступник директора Волобуєва О.О.- «Досвід 

училища по організації роботи творчих груп педагогів». 

-  Обласний вебінар секції професій с/г виробництва – Сухолуцький Руслан Миколайович-  

«Удосконалення механізму реалізації проектної технології навчання через творчі дипломні 

роботи учнів».   

Постійне підвищення іміджу училища здійснювалося за рахунок участі педагогів та 

здобувачів освіти у виставках, конкурсах, майстер-класах міжнародних форумах та інтернет – 

заходах: 

1.Обласний методичний фестиваль «Професійна (професійно-технічна) освіта 

Дніпропетровщини6 кращі практики, перспективи розвитку, кроки до успіху – 2019» - в номінації 

«Психолого-педагогічні тренінги» Бицкало С.М. 

2. Обласний віртуальний конкурс колективів екологічної просвіти «Земля  - наш спільний 

дім» - екологічна бригада «Юний еколог», керівник Шевченко Надія Русланівна – 1 місце;  

3. Міжнародний конкурс з української мови імені Петра  Яцика. – Дубань Валентина (гр. 10 

- ОС-18), Голубенко Тетяна (гр.138 –ТМ - 16). 

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

Шевченка – Голубенко Тетяна (гр. 138-ТМ - 16), Аркадьєв Денис (гр. 140-ТМ-18). 

 5. Обласний інформаційно-технологічний проект «Строката планета: страви народів 

Європи» -  учні, майстри та викладачі з професії «Кухар» 

6.  Обласний конкурс читців-декламаторів «ПТНЗ читають Шевченка» -  Дерман Любов, 
Китаєва Валерія, Шаповалова Надія.  

7.  9-й Всеукраїнський конкурс на кращий веб-сайт закладу освіти. 

8. Обласний фестиваль художньої самодіяльності «Фестивальний дивограй профтехосвіти» 

- Юрченко Т.М., Дерман Любов, Китаєва Валерія, Скосарєва Анна, Гавриш Єлизавета. 

9. 2 обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва» - Хорт Михайло (група 18-ТМ-18) 

10. 2 обласний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Кухар» - 

Северин Юлія (група 14-КК-18) 

Під час літніх канікул було організовано оздоровлення 2 учнів з числа пільгових категорій 

Процика Данила та Прохоренко Юлії у дитячому оздоровчому закладі «Сонячний». 

 

 


