
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ                                           
АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №74 
 

 
 

 
 

 

ЗВІТ 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА 2020 – 2021 н. р. 

 

директора Професійно – технічного училища № 74 

 

МИРОНЦЯ  ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА 

 

 
 
 
 

2020 рік 
 



          Підведено підсумки 2020-2021 навчального року. 
          На кінець року загальний контингент складає 257  здобувачів освіти, в тому 

числі перехідного контингенту 183 особи, на ІІ курсі будуть навчатися  107 осіб, на 
ІІІ курсі – 53 особи, на ІV курсі – 23 особи. В розрізі професії:  

- кухар, кондитер – 82 особи; 
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва, слюсар – ремонтник, водій автотранспортних засобів –  78 осіб; 
- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, 

офісний службовець (бухгалтерія) – 23 особи. 
 
За наслідками річного оцінювання у 2020 - 2021 навчальному році  високий рівень 

навчальних досягнень не має жоден здобувач освіти, 44 (17,12%) – мають достатній 
рівень, 212  (82,49%) – середній рівень, 1(0,39%) – низький рівень навчальних 

досягнень.  
Найкращі показники мають  групи 143-ТМ-20 (класний керівник Шевченко Н.Р., 

майстер Ноженко А.В.), 16-КК-19 (кл. керівник Бараннік О.В., майстер Рябоконова 
І.О.),  де по 6 осіб (24%) мають якісний показник навчальних досягнень.  

Найгірші показники мають такі групи: 144-ТМ-20 (класний керівник Ашурова С.Ю., 
майстер в/н Астахова М.Д.), де якісного показника не має жодна особа,  144-ТМ-18 

(класний керівник Жулай Н.В., майстер Воробйов М.В.) – 8,70 % якості (2 особи). 
           За 2020-2021 н. р. здобувачами освіти бюджетних груп пропущено 3585 

годин (13,95 на 1 особу), втому числі 1580 годин (6,15 на 1 особу) без поважних 
причин. 
Навчальні плани і програми з усіх предметів загальноосвітньої, професійно-

практичної та професійно-теоретичної підготовки виконано у повному обсязі. 
У 2020-2021 році в училищі за рахунок регіонального бюджету випущено 74 

кваліфікованих робітники. Загальні показники випуску такі: 
- отримали дипломи кваліфікованих робітників – 74 випускники; 

- отримали середню освіту (свідоцтва) – 49 випускників; 
- працевлаштовані – 67 випускників; 

- не працевлаштовані – 7 випускників. 
За наслідками державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти випускних груп 

відсоток успішності становить 100%, відсоток якості – 74 %. 
За наслідками поетапної атестації здобувачів освіти І курсу отримали професію: 

-  слюсар - ремонтник 2 розряду – 50 осіб; 
-  кухар 3 розряду – 30 осіб. 

За наслідками поетапної атестації здобувачів освіти ІІ курсу отримали професію: 
- тракторист-машиніст сільськогосподарського(лісогосподарського) 
виробництва категорії А1 –  28 осіб; 

- кухар 3 розряду – 25 осіб.  
        За наслідками поетапної атестації здобувачів освіти ІІІ курсу отримали 

професію: 
- секретар керівника –  23 особи. 

        За наслідками поетапної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти  груп 
перехідного контингенту відсоток успішності становить 100%, відсоток якості – 

33%. 
 Наслідки ПКА та ДКА розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 

8 від 29.06.2021 року)  



 Згідно з договорами про професійне навчання з Дніпропетровським обласним 
центром зайнятості у 2020-2021 н. році було підвищено кваліфікацію  115 особам.  

           У 2020-2021 навчальному році атестацію проходили 8 педагогічних 
працівників. 

 Наслідки атестації такі:  
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 1 категорії» викладачу    

Мільчевській Ю.О.;  
- атестовано на відповідність посаді та встановлено 12 тарифний розряд   

бібліотекарю Гавриш Н.В.; 
- атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорія 
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший викладач» 

викладачу Бараннік О.В.; 
- атестовано на відповідність займаній посаді та встановленому раніше 12 

тарифному розряду керівника гуртка Юрченко Т.М.; 
- атестовано на відповідність займаній посаді та раніше встановленому 14 

тарифному розряду майстра виробничого навчання  Гембіка О.І.;  
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» викладачу 

Смішко О.В.; 
-  атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» Міхіду С.Г.; 
-  атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист» 
викладача Волобуєву О.О.  
За наслідками атестації видано відповідний наказ.  

             Методичні розробки 2 викладачів училища схвалені навчально-
методичною радою  НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та рекомендовані як 

передовий педагогічний досвід  для запровадження в ЗП(ПТ)О області (протокол № 
2  від 26.02.2021): 

- викладач Смішко О.В. - навчальний посібник «Застосування інфографіки на 
уроках зарубіжної літератури». 

- викладач Бараннік О.В. - збірник інтегрованих уроків з української мови та 
спеціальних дисциплін. 

  У 2020-2021 н. р. здобувачі освіти та педагоги училища взяли участь в 
олімпіадах,  конкурсах з наступними результатами: 

 1. Обласний методичний фестиваль «Педагогіка партнерства: від ідеї до 
результату» - майстер в/н Гембік О.І. – 1 місце. 

  2. Обласний конкурс «Поетичний зорепад ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини» - 
викладач Смішко О. В. – 1 місце. 
  3. Обласна інтернет – олімпіада майстрів виробничого навчання з професії «Водій 

автотранспортних засобів - 2020» - Біленко Анатолій Ігорович – 3 місце. 
  4. Обласний конкурс юних натуралістів – 2020 - викладач Шевченко Н.Р., Дубань 

Валентина (гр.10-ОС-18) - 3 місце. 
  5. Обласна інтернет-олімпіада з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва» - 

Бутенко Владислав ( гр.. 140-ТМ-18) – 4 місце. 
  6. Конкурс читців-декламаторів «ЗП(ПТ)О читають Шевченка» - Фещенко 

Олександра (гр. 16-КК-19), викладачі Юрченко Т.М., Бараннік О.В. – 2 місце. 
  7. Інформаційно-технологічний проєкт «Сandy Battle»  - майстри, викладачі, 

здобувачі освіти з професії «Кухар, кондитер» 



   8. Всеукраїнський конкурс «Охорона праці очима дітей» – викладач Шевченко 
Н.Р., інженер з ОП Ноженко А.В., здобувачі освіти. 

    9. Конкурс Національного антарктичного наукового центру «Привітай полярника 
з Новим роком» - викладач Літау А.А. 

   10. «Новорічна ялинка» - викладач Смішко О.В. 
   11. Обласний віртуальний конкурс серед викладачів математики – викладач 

Ашурова С.Ю. 
 12. Обласний віртуальний конкурс професійної майстерності серед викладачів 

української мови і літератури – викладач Жулай Н.В.  
       
         З метою удосконалення методичної та фахової майстерності підвищили 

кваліфікацію:  
- Дніпровська академія неперервної освіти – керівник гуртка Юрченко Т.М., 

бібліотекар Гавриш Н.В., викладач математики Ашурова С.Ю., викладач англійської 
мови Ракіта Н.Г., психолог та викладач предмета «Захист України» Бицкало С.М., 

викладач хімії, біології, екології Шевченко Н.Р., викладач курсу «Мистецтво» 
Бараннік О.В. 

 -  Білоцерківський інститут неперервної педагогічної освіти – Міхіда С.Г., 
викладачі Шевченко Н.Р., Сухолуцький Р.М., майстри в/н Гембік В.М., Гембік О.І., 

Мандрук І.І., Вороб’йов М.В. 
      З метою підвищенню кваліфікації  щодо медіаграмотності 22 педагогами 

училища пройдено дистанційні курси НМЦ ПТО у Дніпропетровській області, які 
визнано педагогічною радою ПТУ № 74 (протокол № 6 від 26.05.2021)  як 
результати підвищення кваліфікації.  

 
 

Директор ПТУ №74                                                    О.М. Миронець 


