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Стан виконання програми розвитку та результати інноваційної 

діяльності 

 

Стратегія розвитку  ПТУ № 74 має є інноваційною. Саме  вона формує 

інноваційну культуру, позитивно впливає на якість професійної діяльності 

педагогічних працівників, розширює інноваційне поле освітнього середовища у 

закладі. Творчий потенціал,  педагогічний та методичний досвід  спрямовую на 

інноваційний розвиток  закладу,  організовую педагогічний колектив на досягнення 

високих стандартів у роботі. 

Педагогічний колектив ПТУ № 74 завжди йде в авангарді сучасної професійної 

освіти і є творцем обласного передового педагогічного досвіду.   Педагоги училища 

є авторами педагогічних майстер-класів, електронних посібників та підручників, 

збірників навчальних кейсів, інтегрованих уроків та дидактичних матеріалів 

професійного спрямування, ряду статей в освітянські журнали. 

Постійне підвищення іміджу та рейтингу училища здійснюється за рахунок 

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

 Досвід педагогів училища постійно вивчається на обласних та міжнародних 

інтернет-семінарах, організованих  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області :     

- обласна секція професій автотранспорту – Миронець О.М «Використання 

сучасного дидактичного забезпечення викладання ПДР».    

 -  міжнародний науково – практичний інтернет-семінар - Шевченко Н.Р. 

«Методика створення електронного посібника для викладачів «Фізіологія 

харчування» для професії «Кухар». 

          - міжнародний інтернет - семінар  «Інноваційні технології при підготовці 

фахівців автотранспортної галузі» - Сухолуцький Р.М. Презентація     електронного 

посібника «Будова двигуна внутрішнього згорання» з професії «Водій  

автотранспортних засобів». 

-  обласний вебінар секції професій с/г виробництва – Сухолуцький Р.М. 

«Удосконалення механізму реалізації проектної технології навчання через творчі 

дипломні роботи учнів».  

        - 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.  

З 2017 року училище спільно з Інститом професійно-технічної освіти НАПН 

України проводить експеримент лабораторії дистанційного професійного навчання 

Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за темою «Методичні основи 

дистанційного навчання кваліфікованих робітників у професійно-технічних 

навчальних закладах» на базі Професійно-технічного училища № 74 

Дніпропетровської області.   

Я  являюсь координатором роботи експериментального майданчика Інституту 

професійно-технічної освіти  Національної академії педагогічних наук України на 

базі училища  та очолюю роботу творчої групи по розробці та апробації 

дидактичних комплексів з професії «тракторист – машиніст сільськогосподарського 



виробництва», надавала методичну і практичну допомогу викладачам та майстрам 

виробничого навчання з цього питання.  

Одним із важливих досягнень інноваційної діяльності  училища є успішне 

функціонування  інформаційно - освітнього середовища.  

 Сайт ПТУ № 74  (http://sptu74.at.ua )   створений в 2007 році.  

Локальна мережа   створена у 2009 році. Мережа об’єднує 52 персональних 

комп’ютера (адміністрація училища, відділ кадрів, навчальний відділ, методичний 

кабінет, кабінет ІКТ, кабінети професійної та загальноосвітньої підготовки).  

З 2011 року створений та ефективно функціонує  методичний сайт училища– 

sheviakyne-ptu74.edukit.ua.  

З 2012 року в училищі створений віртуальний методичний кабінет, який 

організовує мережеву взаємодію всіх учасників навчально – виховного процесу, 

спільний пошук, участь в телекомунікаційних проектах тощо.  

Останнім часом педагогами училища розпочалась робота по сторенню 

віртуальних навчальних кабінетів для запровадження дистанційного навчання. На 

даний час функціонують 10 віртуальних навчальних кабінетів. 

 

 

Стан організації  навчальної та  виховної роботи 

 

Відповідно до ліцензії в училищі протягом 2015-2020 рр. здійснювалась 

підготовка за рахунок державного та обласного бюджету за професіями: 

-    секретар керівника;  

- кухар, кондитер;  

- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, 

офісний службовець (бухгалтерія); 

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (кат. А1, А2,В1,В2), слюсар-ремонтник, водій 

автотранспортних засобів(кат. «С»).  

- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (кат. А1), водій автотранспортних засобів(кат. «С»). 

-    робітних фермерського господарства. 

 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним 

центром зайнятості здійснювалось підвищення кваліфікації за професією 

«Тракторист – машиніст с/г виробництва». 
          Згідно договорів з фізичними особами за професією «Водій автотранспортних 
засобів»  проводилась курсова підготовка.  
 

Випуск кваліфікованих робітників 
 

2016 рік, 
осіб 

2017 рік,  
осіб 

2018 рік, 
осіб 

2019 рік, 
осіб 

 2020 рік, 
осіб 

413 287 252 241 263 

       
Виконання обсягів прийому здобувачів освіти 

 

ПТУ 
№74 

Регіональне 
та/або 

державне 
замовлення 

Прийом 2017 рік Прийом 2018 рік Прийом 2019 рік 

осіб 
% до 
плану 

осіб 
% до 
плану 

осіб 
% до 
плану 



Регіональне 150 100 75 75 50 50 
Державне   50 100 30 60 

 

 
Прогнозні показники потреби у кадрах на ринку праці 

 

Назва 
ЗП(ПТ)О 

Вид економічної 
діяльності 

Назва 
професії 

Плановий 
рік (2020) 

Рік, що 
настає за 
плановим 

роком (2021) 

Перший 
бюджетний 

період (2022) 

ПТУ 

 № 74 

Сільське 
господарство 

 

8331 
Тракторист-
машиніст с/г  
виробництва 
(категорія 
«А1, А2, 
В1,В2») 
7233 Слюсар-
ремонтник 
8322 Водій 
автотранспор
тних засобів 
(кат. «С») 

50 

 
 

 

 

 

                            

50 

 
 

 

 

 

                                 

- 

8331 

Тракторист-

машиніст с/г  

виробництва 

(категорія«А) 
8322 Водій 
автотранспор
тних засобів 
(кат. «С») 

25 

 
 

 

 

25 

 
 

 

 

0 

6131Робітник 

фермерського 

господарства 

- 

 
- 

 
50 

Загальне для 
всіх галузей 
економіки 

4115Секретар

-керівника  

(організації, 

підприємства, 

установи) 

25 

 
 

25 

 
 

25 

Громадське 
харчування 

5122 Кухар 
7412Кондитер 

50 
 

50 
 

 
50 

 
 Для надання можливості випускникам здобувати ступеневу освіту було 

налагоджено співпрацю з наступними вищими навчальними закладами: 

 Дніпропетровським індустріально – педагогічним технікумом;  

                          -   за напрямком підготовки «Професійна освіта. Транспорт»; 

                          - за напрямком підготовки «Професійна освіта. Побутове                            

обслуговування» 

 Ерастівським коледжем ім. Бродського Дніпропетровського держаного 

аграрно- економічного університету:  

 за напрямком підготовки «Менеджмент. Організація 

виробництва»; 



 за напрямком підготовки «Агрономія. Виробництво та переробка 

продукції рослинництва» 

Згідно плану роботи на високому організаційному та методичному рівні 

щорічно проводились загальноучилищні заходи: 

- декади: робітничих професій сільськогосподарського виробництва, 

«Оператора комп’ютерного набору, конторського службовця»; «Кухаря, 

кондитера», 

- тематичні тижні : олімпійський тиждень, Всеукраїнський тиждень права; 

тиждень історії, тиждень української писемності та мови, тиждень прав споживачів, 

до Дня Європи, тиждень охорони праці та інші. 

- виховні заходи з відзначення незалежності України, Дня знань, Дня 

бібліотек, Дня вчителя, Дня Васильківки, Дня людей похилого віку, Дня захисника 

України, Дня цивільного захисту, Дня толерантності, Дня працівників сільського 

господарства, пам’яті жертв Голодомору,  Дня гідності та свободи, Дня боротьби зі 

СНІДом та інші. 

- конкурси:  професійної майстерності з професій 

З метою пропаганди робітничих професій «Бджоляр», «Кухар, кондитер», 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Оператор 

комп’ютерного набору, офісний службовець (бухгалтерія)», «Робітник 

фермерського господарства» та проведення профорієнтаційної роботи, училищем 

постійно  проводяться заходи, які мають таку ефективність: 

Зовнішня реклама – 100% 

Піар-акції – 100% 

Сайт – 100% 

Вивчення випускного контингенту шкіл – 98% 

Місто  професій – 100% 

ЗМІ – 70% 

Рекламна кампанія на радіо «Кіптар» – 80% 

Виступи агітбригад – 100% 

Дні відкритих дверей – 95% 

Майстер-класи -  100% 

Конкурси профмайстерності – 100% 

Друкована рекламна продукція – 98% 

Участь у заходах районного та обласного рівнів - 100% 

 

 

Результати перевірок закладу 

 

У 2020 року Головним управлінням  державної служби України з надзвичайних 

ситуацій  у Дніпропетровській області в особі Васильківського районного сектора  

був проведений плановий захід з державного нагляду (контролю) ПТУ №74 щодо 

дотримання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.  

Питання , які перевірялись: 

1. Забезпечення пожежної безпеки 

2. Утримання території 

3. Утримання приміщень, споруд 

4. Утримання евакуаційних шляхів і виходів 

5. Стан утримання електроустановок 



6. Опалення, вентиляція і кондиціювання 

7. Протипожежна техніка та засоби пожежогасіння 

8. Заходи безпеки 

В результаті контролю перелічених питань, встановлено, що значних порушень 

не виявлено, але відповідно до припису № 24 від 28.02.2020 року зафіксовано ряд 

порушень та визначено запропоновані заходи, які частково виконані до 01.04.2020 

та будуть виконані в повному обсязі до 01.06.2020 року 

\ Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації від 04.04.2019 № 197/0/212-19 «Про проведення 

атестаційної експертизи у Професійно - технічному училищі № 74 у сфері 

професійної (професійно – технічної) освіти» експертною комісією у складі:  

Шорохової  Олександри Анатоліївни – методиста  навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (голова комісії) та 

членів комісії:  

Дудлі  Оксани  Володимирівни – начальника відділу професійно-технічної 

освіти та ресурсного забезпечення департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації;  

Мандрикевича Бориса Миколайовича – провідного фахівця відділу технічного 

нагляду за проведенням капітального ремонту на об’єктах освіти області з питань 

організації державних закупівель департаменту освіти і науки облдержадміністрації;  

Гришаєвої Олени Вікторівни – заступника директора  навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;     

Головченко Світлани Василівни – методиста  навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Степанова  Ігора  Вадимовича – методиста  навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області;  

Чернявської  Ірини  Євгенівни – методиста  навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області; 

Кронглевського Віктора Івановича - фізичної особи – підприємця; 

Бреславця Сергія Петровича– голови фермерського господарства «Аграрій 

2000»; 

Піддубного Максима Миколайовича – керівника Васильківського районного 

комунального підприємства «Джерело»; 

Нецика Валерія Михайловича – начальника відділу агропромислового розвитку 

Васильківської РДА;  

Зибенкової  Інни  Миколаївни - начальника відділу діловодства, контролю та 

організаційної роботи виконавчого комітету Раївської сільської ради проведено в 

Професійно-технічному училищі № 74 у період з 10 по 25 квітня 2019  року 

експертна комісія встановила:  

1. Визначити рівень організації освітнього процесу, склад педагогічних 

працівників, стан матеріально-технічної бази такими, що відповідають вимогам 

державних стандартів. 

2. Пропонувати Державній акредитаційній комісії видати Професійно-

технічному училищу №74 свідоцтво про атестацію терміном на 10 років на 

здійснення освітньої діяльності у галузі професійно-технічної освіти з професій: 

 

 

 



№ 

п/п 

Код 

професії 
Назва професії  Вид діяльності 

Ліцензо-

ваний 

обсяг 

1 

6131 Робітник фермерського 

господарства 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

2 8331 

 

 

 

 

8322 

 

Тракторист - машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорії 

«А1»)  

Водій автотранспортних 

засобів(категорії «С»)  

Первинна 

професійна 

підготовка 

30 

3 8331 

 

 

 

 

7233 

8322 

Тракторист - машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорії 

«А1»,«А2»,«В1»,«В2» 

Слюсар-ремонтник 

Водій автотранспортних 

засобів (категорія «С») 

Первинна 

професійна 

підготовка 

60 

4 4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне навчання 

30 

5 5122 

7412 

Кухар  

Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне навчання 

60 

6 8322 Водій автотранспортних 

засобів (категорії «В», «С»)) 

Професійно-

технічне навчання 

30 

 

 

 

Забезпечення безпечних та нешкідливих умов  

 
В училищі діє Колективний договір між адміністрацією та трудовим 

колективом (договір від 25 січня 2017 року), який відповідає вимогам Закону 

України «Про колективні договори і угоди». Невиконання та порушення угод не 

виявлено. 

До початку виконання своїх обов’язків посадові особи училища проходять 

перевірку знань з охорони праці, а один раз на 3 роки проходять перепідготовку на 

короткострокових курсах з безпеки життєдіяльності та охорони праці з подальшим 

складанням заліку та отриманням відповідного посвідчення. В 2019 році 5 

працівників, а саме: директор училища, 2 заступника директора, інженер з охорони 

праці та завідуюча відділенням пройшли навчання та перевірку знань з охорони 



праці. Згідно з вимогами «Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною 

небезпекою» на місцях проводяться навчання та перевірка знань з безпеки 

життєдіяльності педагогічних кадрів, технічного персоналу, а також працівників, 

зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. Результати іспитів фіксуються у 

відповідних журналах обліку (журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 

праці для працівників; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для 

учнів; журнал реєстрації вступного інструктажу).  

В кожний робочий навчальний план для первинної професійної підготовки та 

професійно – технічного навчання введено предмети «Охорона праці» та «Охорона 

праці та навколишнього середовища». В закладі (в кожному відділенні) обладнано 2 

кабінети «Охорона праці», їх комплексне методичне забезпечення становить 90%. 

На базі кабінетів проводяться навчання і перевірка знань, цільові курси з 

підвищення кваліфікації, практикуми з охорони праці та БЖД. 

З метою упередження нещасних випадків зі здобувачами освіти проводяться 

тематичні заходи: тиждень охорони праці, місячник енергобезпеки та профілактики 

травматизму, місячник користування газовими приладами, день пожежної безпеки. 

В кабінетах, лабораторіях і майстернях оформлені куточки з безпеки праці, є в 

наявності інструкції з охорони праці для здобувачів освіти і працівників. Для 

проведення лабораторно – практичних занять і виробничого навчання розроблені та 

затверджені інструкції з охорони праці на всі навчальні теми (для кожної професії). 

Зі здобувачами освіти регулярно проводяться цільові інструктажі з безпеки 

життєдіяльності під час екскурсій, інструктажі з пожежної безпеки, електробезпеки, 

безпеки під час грози та стихійного лиха, правил поведінки на водоймищах та інші. 

Перед виходом здобувачів освіти на виробничу практику на підприємства, 

організації та установи, фермерські господарства з ними проводяться вступні та 

первинні інструктажі. Результати інструктажів фіксуються у відповідних журналах. 

Аналіз свідчить, що травматизму і нещасних випадків серед здобувачів освіти 

та працівників під час освітнього та виробничого процесів не зафіксовано.  

 

Робота з педагогічним колективом 

 

Фактично навчально – виховний процес забезпечують 52 педпрацівники. 

Всі педпрацівники працюють в училищі на постійній основі. 

У штатному розкладі передбачено 7 керівних працівників (директор – 1, 

заступники директора – 2, старший майстер -1 , керівник фізичного виховання – 1, 

завідувач відділенням - 1). Посади укомплектовані – 100%. На посади керівного 

складу призначені особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно – 

педагогічну кваліфікацію.  

Якісний склад керівного складу та викладачів: 

- педагогічне звання «викладач-методист» - 5 осіб; 

- «спеціаліст вищої категорії» - 6 осіб; 

- «спеціаліст першої, другої  категорії» - 7 осіб; 

Якісний склад майстрів виробничого навчання: 

- педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії» - 3 особи. 

Всі викладачі мають вищу освіту, фах якої відповідає предмету, який він 

викладає. Майстри виробничого навчання мають вiдповiдну неповну вищу та вищу 

освiту. Із 25 майстрів виробничого навчання: 6 осіб(24%) мають повну вищу освіту, 



19 осіб (76%) мають неповну вищу освіту, Мають відповідні робочі розряди з 

професій, яким навчають 25 (100%) майстрів. Всi майстри мають квалiфiкацiю не 

нижчу вимог квалiфiкацiйних характеристик для пiдготовки квалiфiкованих 

робiтникiв.  

Тарифікація на кожен навчальний рік складається тарифікаційною комісією, 

склад якої затверджується наказом директора. Педагогічне навантаження кожного 

викладача встановлюється згідно тарифікації і становить від 250 до 790 годин на 

навчальний рік. Педагогічне навантаження керівників училища дозволяє 

здійснювати контроль за навчально – виробничим процесом 

 Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до плану роботи в училищі 

на навчальний рік  у вищих навчальних закладах України, які мають ліцензію на 

підвищення кваліфікації: Університет менеджменту освіти Національної академії 

педагогічних наук України,  Дніпровська академія неперервної  освіти, 

Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти, Дніпропетровський 

аграрно-економічний університет. 

Підвищили свою кваліфікацію за 5 років 78% педагогічних працівників. 

Майстри виробничого навчання в групах сільськогосподарського та 

автомобільного напрямку проходили стажування в ТОВ агрофірма  «Україна 2000», 

СФГ «Павлівське», ФГ «За мир», Лисянському професійному аграрному ліцеї. 

Майстри - інструктори з індивідуального водіння транспортних засобів підвищення 

кваліфікації пройшли в Дніпропетровському аграрно-економічному університеті. 

Майстри виробничого навчання з професій, які відносяться до всіх галузей економіки  

та громадського харчування в ПП Дубина, ТОВ «Авангард», КЦППРК. Результати 

стажування дозволяють підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників і 

вдосконалювати регіональний компонент навчальних програм.  

Ефективною формою обміну педагогічним досвідом є проведення відкритих 

уроків. За останній навчальний рік було проведено 18 відкритих уроків з 

теоретичного навчання і 9 з виробничого навчання, в тому числі і в рамках обласних 

семінарів-практикумів для педагогічних працівників ПТО.  

Усі працівники володіють українською мовою та комп’ютерною технікою. 

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з п’ятирічним планом 

у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

Стимулювання праці працівників здійснюється відповідно до положення про 

матеріальне заохочення працівників училища. 

 

Робота з громадськими організаціями  та органами учнівського 

самоврядування 
 

З  2016 року започаткував проведення щорічної розширеної наради з 

керівниками району, підприємств, громадських організацій, шкіл, фермерських 

господарств з питання «Функціонування професійної освіти у Васильківському 

районі в сучасних економічних умовах», наслідком яких є  заручення підтримкою 

соціальних партнерів і  ефективніа співпрація  

В училищі функціонує система учнівського самоврядування та діє учнівська 

профспілкова організація. Система учнівського самоврядування за сучасних умов 

створює сприятливий грунт для засвоєння здобувачами освіти принципів 

демократизації, виробленню управлінських навичок, розвиває лідерські здібності, 

виховує у дусі взаєморозуміння та поваги, терпимості. 



Очолює  колектив Ради старост, яка має право прийняття рішень від імені 

учнівського колективу. Вона сформована з учнів ІІ-ІІІ курсів. Головою Ради 

являється Подточіліна Анастасія. Безпосередньо із членів Ради однодумців 

формуються сектори: навчальний, дисципліни і порядку, спортивний, 

волонтерський, трудовий, інформаційний, творчий. Близько 45 осіб беруть участь в 

роботі органів самоврядування, інші виконують тимчасові доручення. Члени 

учнівського самоврядування мають свої обов'язки та відповідні права. Ці права чітко 

визначені, схвалені всім колективом. 

Учнівське самоврядування — це дієва форма залучення учнів до реального 

управління навчально-виховним процесом, ефективний засіб активної соціалізації 

учнів. Учні вчаться спілкуванню, виробляють навички організації та 

адміністрування, стають більш відповідальними, що допомагає у дорослому житті. 

 

Розгляд звернень громадян 

 

Роботу зі зверненням громадян в ПТУ № 74 організовано  у відповідності до 

 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 

07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 

14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями 

громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях 

громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми 

власності, в засобах масової інформації» (зі змінами) і від 24.09.2008 № 858 «Про 

затвердження Класифікатора звернень громадян». 

  З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями, удосконалення 

організації розгляду порушених питань, розв’язання проблем, які спричиняють 

звернення громадян, і усунення недоліків у цій роботі в   ПТУ 74: 

 1. Видано відповідні накази «Про організацію роботи зі зверненнями громадян у н 

закладі», «Про призначення відповідального з ведення діловодства за зверненням 

громадян». 

2. Затверджено заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного 

права на звернення. 

3. Затверджено графік особистого прийому громадян. 

4. Створено належні умови для реалізації конституційних прав громадян на 

письмові звернення або особистий прийом та обов’язкове одержання відповіді на 

них. 

5. Виявляються та усуваються причини, що породжують скарги громадян, 

оперативно вирішуються питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені 

порушення законодавства. 

6. Своєчасно вживаються заходів щодо практичного розв’язання питань, порушених 

у зверненнях громадян. 

7. Забезпечується облік звернень громадян та контроль за їх своєчасним розглядом і 

розв’язанням порушених у них проблем. 
  
  
  
 
 
 



Планові завдання і перспективи розвитку закладу 

 

Завдання ПТУ № 74 на 2020-2025 рр.: 

-  Зміцнення і осучаснення навчально – матеріальної  бази училища; 

-   Подальше впровадження  інноваційних технологій  у освітній процес; 

- Здешевлення підготовки  кваліфікованих робітників шляхом застосування 

енергозберігаючих технологій; 

- Створення навчально-тренувального фермерського  господарства  на базі 

навчального відділення №2 с. Миролюбівка  Синельниківського  району; 

-  Розширення можливості  підготовки кваліфікованих робітників без відриву від 

виробництва  з впровадженням дистанційного навчання та елементів дуальної 

системи освіти; 

- Входження у міжнародні проекти  з метою залучення прогресивного досвіду  

європейських країн; 

-  Підвищення  ефективної   діяльності виробничого підрозділу; 

- Входження в освітній округ  Васильківського та Синельниківського районів в 

напрямку надання профільної освіти учням шкіл районів.  

В перспективі маємо намір створити на базі училища навчально – практичний 

центр. Навчально – практичний центр підготовки водіїв автотранспортних засобів 

матиме транспортну галузеву спрямованість. Для цього подано відповідну заявку до 

МОіН. 

Завдання, які стоять перед Центром полягають у підготовці за сучасними 

виробничими технологіями та вимогами здобувачів освіти, майстрів виробничого 

навчання, інструкторів з індивідуального водіння, викладачів спецдисциплін 

закладів ПТО області, які здійснюють підготовку за професією «Водій транспортних 

засобів (категорія «А, В, C, D, E») та «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів». 

Центр  здійснюватиме підготовку кваліфікованих робітників для автомобільної 

галузі з професій:  

• водій автотранспортних засобів (категорії «В») 

• водій автотранспортних засобів (категорії «С») 

• слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

• водій автотранспортних засобів (категорії «Е») 

• водій автотранспортних засобів (категорії «D») 

• водій автотранспортних засобів (категорії «А»)  

Результатом створення НПЦ буде забезпечення ринку праці регіону якісним 

конкурентноздатними кваліфікованими робітниками.  

  

 

 

Директор ПТУ №74                                                    О.М. Миронець 


