Річний звіт про діяльність Професійно-технічного училища № 79 за
2017-2018 навчальний рік
Педагогічний колектив Професійно-технічного училища № 79 у 2017-2018
навчальному році працював за методичною проблемою «Засоби та методи
активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів».
У своїй діяльності навчальний заклад спрямовував свою роботу відповідно до
вимог Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
«Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійнотехнічних навчальних закладах», інших законодавчих та нормативних документів
Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов Кабінету міністрів
України, наказів Міністерства освіти і науки, департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та рекомендації НМЦ ПТО у
Дніпропетровській області.
Регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2017-2018
навчальному році формувалося у кількості 110 учнів для наступних професій:
- «Тракторист машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва (категорія А1, А2,
В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)» на
базі 11 класів - 25 учнів;
- «Тракторист машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва (категорія А1, А2,
В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»)»» на
базі 9 класів - 30 учнів;
- «Художник розмалювання по дереву» на базі 11 класів - 25 учнів.
- «Кухар, офіціант» на базі 9 класів – 30 учнів.
На кінець вступної кампанії регіональне замовлення 2017-2018 навчального року
становило 110 осіб, виконане на 88%.
У 2017-2018 навчальному році в училищі налічувалося 10 навчальних
груп, за навчальними групами наказом по училищу закріплені класні керівники і
майстри виробничого навчання. На початку навчального року було 245 учнів,
протягом року відраховано 14 учнів: 1 учнів по ряду причин переведено до інших
навчальних закладів, 2 учня відраховано у зв'язку з військовою службою за
контрактом, 5 учня відраховано за невиконання вимог навчального плану і
програм, 6 учнів відраховано за власним бажанням. Зараховано до складу учнів
училища на звільнені місця 6 учнів. Перехідний контингент становить 123 учня.
Випущено 114 учнів.
За підсумками навчального року високий рівень навчальних досягнень по
училищу мають 6 учнів, достатній - 70 учнів, середній рівень -161 учнів,
початковий рівень навчальних досягнень відсутній .
За 2017-2018 навчальний рік якість знань по училищу складає 32 %.У групах, що
здобули повну загальну середню освіту, якість знань складає 24%.
По навчальних середніх групах успішність учнів така:
І курс:
Група Т-17, професія «Тракторист машиніст с/г виробництва (категорія А1, А2,
В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»),

класний керівник Скляр О.П., майстер виробничого навчання Хлгатян Е.Р. Якість
знань у групі складає 0 %.
Група К-17, професія «Кухар, офіціант», класний керівник Логвиненко Л.Г.,
майстер виробничого навчання
Шморгай Є.В. Достатній рівень навчальних
досягнень має 5 учнів. Якість знань у групі складає 16,7 %.
ІІ курс
Група Т-16, професія «Тракторист машиніст с/г виробництва (категоріяА1, А2, В1),
слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»), класний
керівник Єлісєєв А.В., майстер виробничого навчання Ламза С.Г. Достатній рівень
навчальних досягнень має 3 учня. Якість знань у групі складає 13 %.
Група Х-16, професія «Художник розмалювання по дереву», класний керівник
Безцінна Н.М., майстер виробничого навчання Пікуш Ю.В. Достатній і високий
рівень навчальних досягнень мають 6 учнів. Якість знань у групі складає 31,6 %.
ІІІ курс:
Група Т-15, професія «Тракторист машиніст с/г виробництва (категоріяА1, А2, В1),
слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»), класний
керівник Денисенко О.О., майстер виробничого навчання Марченко С.В.
Достатній рівень навчальних досягнень має 4 учня. Якість знань у групі складає
14,2 %.
Група К-15, професія «Кухар, офіціант», класний керівник Дяденчук Л.О., майстер
виробничого навчання Ступак А.Г. Достатній рівень навчальних досягнень має
7 учнів. Якість знань у групі складає 28 %.
Група Х-15, професія «Художник розмалювання по дереву», класний керівник
Безцінна Н.М., майстер виробничого навчання Дарадан О.І. Достатній і високий
рівень навчальних досягнень мають 5 учнів. Якість знань у групі складає 42 %.
Групи ТУ:
І курс
Група Т-17-1, професія «Тракторист машиніст с/г виробництва (категорія А1, А2,
В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В», «С»),
класний керівник Кабаченко Я.О., майстер виробничого навчання Чернуський С.О.
Достатній рівень навчальних досягнень мають 15 учнів. Якість знань у групі
складає 60 %.
Група Х-17-1, професія «Художник розмалювання по дереву», класний
керівник Олійник В.М., майстер виробничого навчання Горбуля Л.М. Достатній і
високий рівень навчальних досягнень мають 10 учнів. Якість знань у групі
складає 43 %.
ІІ курс
Група Т-16-1, професія «Тракторист машиніст с/г виробництва (категорія
А1,А2,В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія «В»,
«С»), класний керівник Скляр О.П., майстер виробничого навчання Хлгатян Е.Р.
Достатній рівень навчальних досягнень має 21 учень. Якість знань у групі складає
84 %.

Всього за рік пропущено учнями училища 1443 годин, на 1 учня складає 6 год., без
поважних причин – 1094 години, що на 1 учня складає 4 год.
В основному всі класні керівники та майстри виробничого навчання приділяли
серйозну увагу питанню відвідування учнями занять, здійснювали контроль за
відвідуванням. Щоденно всі класні керівники та майстри виробничого навчання
звітували у навчальну частину про наявність учнів на заняттях та кількість учнів,
що не відвідують заняття з різних причин. Згідно поданих звітів найбільше
пропусків занять учнями без поважних причин у групах Т-16-1 ( класний керівник
Скляр О.П., майстер виробничого навчання Хлгатян Е.Р.), Т-15 (класний керівник
Денисенко О.О., майстер виробничого навчання Марченко С.В.), Т-17-1 (класний
керівник Кабаченко Я.О., майстер виробничого навчання Чернуський С.О.)
Для визначення рівня навчальних досягнень учнів проведені директорські
контрольні роботи по загальноосвітнім і спецпредметам.
За підсумками перевірки директорської роботи писали:
- по загальноосвітнім предметам групи Т-16, Х-16, К-15, Т-15, Х-15.
Із 111 учнів писали 94 учнів, що складає 84,7%. На високий рівень написали в
середньому 3 учня (3,2%), на достатній 13 учнів (13,8%), на середній 62 учня (66%),
початковий 16 учнів (17%). Дуже слабкі знання виявили учні по таким предметам:
англійська мова, алгебра і початки аналізу, геометрія, фізика, хімія.
По спецпредметам директорські контрольні роботи писали групи Х-16-1, Т15, К-15, Х-15, Т-16, Т-16-1, Х-15. Із 148 учнів писали 137 учнів, що складає 92,6%.
Аналіз контрольних робіт показав, що більшість учнів на достатньому рівні
володіють знаннями по предметам спецпідготовки. Найкраща підготовка
кваліфікованих робітників по результатам контрольних робіт у групі Х-15 (якість
знань 70%), К-15 (якість знань 65%), Х-16-1 (якість знань 69%). Найгірша
підготовка у групі Т-15 (якісний показник 21%) та Т-15 (якісний показник 17%).
З метою піднесення престижу української мови серед учнівської молоді
училища проводився І етап конкурсу з української мови ім. Петра Яцика та День
української писемності і мови. У конкурсі взяли участь учні І – ІІІ курсів.
З метою поглиблення та розширення знань, умінь і навичок обдарованих учнів були
проведені І етапи олімпіад із загальноосвітньої підготовки, а саме: фізики,
математики, хімії, біології, основи екології, іноземної мови, української мови і
літератури, історії, інформатики, основ правових знань та основ економіки та спец
предметів. Всі олімпіади проведені згідно графіка. Викладачі своєчасно здали у
навчальну частину роботи учасників олімпіад, завдання та звіти про проведенні
олімпіади. Виданий підсумковий наказ про проведення олімпіад із загальноосвітніх
предметів та винесена подяка учням, які виявили глибокі знання. Переможці І етапу
взяли участь у проведенні ІІ етапу он-лайн олімпіад з фізики, історії України,
математики.
Усі навчальні кабінети були у належному стані. Завідуючі кабінетами працювали
над поповненням і поновленням дидактичного забезпечення. Слід відзначити таких
викладачів як Дяденчук Л.О., Безцінна Н.М., Олійник В.М. та інші. Кабінет
інформатики та методичний кабінет підключені до мережі Інтернет.

За веденням журналів обліку теоретичного навчання контроль з боку
адміністрації проводився протягом року. Найбільше зауважень отримали викладачі
за оформлення та за неохайність у веденні журналу, здійснювали записи у журналі
синьою пастами різних відтінків: Кабаченко Я.О., Логвиненко Л.Г., Клімов А.П.
Мають місце виправлення оцінок, неохайність, допущені скорочення записів у
розділі домашнє завдання, не завжди своєчасно записуються уроки, домашнє
завдання, несвоєчасно виставлені тематичні оцінювання. Щомісячно навчальна
частина аналізувала стан виконання Робочих навчальних планів і програм. Всі
педагогічні працівники кожного місяця здають у навчальну частину вичитку
теоретичних та практичних годин за місяць. Навчальний процес здійснюється
згідно Робочих навчальних планів і програм.
Викладачі проводили уроки згідно розкладів занять. Всі навчальні групи
(крім групи учнів Т-17) закінчили теоретичний і практичний курс навчання
державною кваліфікаційною атестацією. У навчальних групах Т-17-1,
К-17,
Т-16,Т-17-1, Х-16 проведено проміжну державну кваліфікаційну атестацію. У
групах Т-15, Х-15, К-15, Х-17-1, Т-16-1 пройшла випускна державна кваліфікаційна
атестація.
У 2018 році у ПТУ № 79 вихідну ДКА склали 54 учнів, всього 4 навчальних
групи.
До ДКА допущено 114 учнів. На ДКА з’явилися 105 учні, 9 учнів достроково
випущено за рівнем досягнутої кваліфікації. ДКА здавали випускники ПТУ №79 з
таких професій:
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсарремонтник, водій автотранспортних засобів ( група Т-15) в кількості 45 учнів);
художник розмалювання по дереву (група Х-15) в кількості 12 учнів;
художник розмалювання по дереву (група Х-17-1) в кількості 23 учнів;
кухар, офіціант (група К-15) в кількості 25 учнів.
23 червня 2018 року ДКА здавали 23 учня по професії «Художник розмалювання
по дереву» (група Х–17-1, термін навчання 1 рік). У кожного учня були творчі
роботи та пояснюючі записки до творчих робіт, щоденники по виробничій
практиці, наряди на пробну кваліфікаційну роботу, висновки, виробничі
характеристики. При захисті творчих робіт учні проявили високий рівень знань з
таких предметів: технологія виконання розпису, живопис, рисунок,
матеріалознавство, основи композиції і моделювання, охорона праці. Із 23 учнів на
високий рівень навчальних досягнень здали 21 учень., 2 учня – достатній рівень
знань. Учні засвоїли здобутий матеріал і отримали професію «Художник
розмалювання по дереву», третій розряд та отримали дипломи кваліфікованого
робітника, 5 учнів отримали дипломи з відзнакою.
25 червня 2018 року ДКА здавали 24 учні з професії «Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних
засобів» ( група Т-15, термін навчання 3 роки). У кожного учня були письмові
екзаменаційні роботи, щоденники по виробничій практиці, наряди на пробну
кваліфікаційну роботу, висновки,
виробничі характеристики. При захисті
письмових екзаменаційних робіт учні проявили достатній рівень знань з таких
предметів:
агротехнологія, трактори, будова і експлуатація вантажного

автомобіля, будова і основи ТО легкового автомобіля, сільськогосподарські
машини, комплексна система технічного обслуговування і ремонту
сільськогосподарських машин, слюсарні роботи, правила дорожнього руху, основи
керування автомобілем і безпека дорожнього руху, охорона праці. 22 учня мають
достатній рівень та 2 учня середній рівень навчальних досягнень. Учні засвоїли
здобутий
матеріал
і
отримали
професію
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорії «А1, А2, В1»), слюсар-ремонтник
(третього розряду), водій автотранспортних засобів (категорії «В», «С») та
отримали дипломи кваліфікованого робітника. 24 учнів отримали посвідчення
тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (категорії «А1, А2,
В1»).
22 січня, 05 лютого та 15 лютого 2018 року ДКА здавали 21 учні з професії
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник,
водій автотранспортних засобів» (група Т-16-1, термін навчання 1.5 роки). У
кожного учня були письмові екзаменаційні роботи, щоденники по виробничій
практиці, наряди на пробну кваліфікаційну роботу, висновки,
виробничі
характеристики. При захисті письмових екзаменаційних робіт учні проявили
достатній рівень знань з таких предметів: агротехнологія, трактори, будова і
експлуатація вантажного автомобіля, будова і основи ТО легкового автомобіля,
сільськогосподарські машини, комплексна система технічного обслуговування і
ремонту сільськогосподарських машин, слюсарні роботи, правила дорожнього
руху, основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху, охорона праці. 21
учень має достатній рівень навчальних досягнень. Учні засвоїли здобутий матеріал
і отримали професію «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
(категорії «А1, А2, В1»), слюсар-ремонтник (третього розряду), водій
автотранспортних засобів (категорії «В», «С») та отримали
дипломи
кваліфікованого робітника. 21 учень отримали посвідчення тракториста-машиніста
сільськогосподарського виробництва (категорії «А1, А2, В1»).
26 червня 2018 року ДКА здавали 12 учнів по професії «Художник розмалювання
по дереву» (група Х–15 термін навчання 3 роки). У кожного учня були творчі
роботи та пояснюючі записки до творчих робіт, щоденники по виробничій
практиці, наряди на пробну кваліфікаційну роботу, висновки, виробничі
характеристики. При захисті творчих робіт учні проявили високий рівень знань з
таких предметів: технологія виконання розпису, живопис, рисунок,
матеріалознавство, основи композиції і моделювання, охорона праці. Із 12 учнів на
високий рівень навчальних досягнень здали 6 учнів., 6 учнів – достатній рівень
знань. Учні засвоїли здобутий матеріал і отримали професію «Художник
розмалювання по дереву», четвертий розряд та отримали дипломи кваліфікованого
робітника, 1 учениця отримали дипломи з відзнакою.
27 червня 2018року ДКА здавали 25 учнів по професії «Кухар, офіціант» (група К–
15 термін навчання 3 роки). У кожного учня були творчі роботи та пояснюючі
записки до творчих робіт, щоденники по виробничій практиці, наряди на пробну
кваліфікаційну роботу, висновки, виробничі характеристики. При захисті творчих
робіт учні проявили високий рівень знань з таких предметів: технологія
приготування їжі, устаткування підприємств харчування, фізіологія харчування,

організація виробництва та обслуговування, гігієна та санітарія виробництва,
охорона праці. Із 25 учнів на високий рівень навчальних досягнень здали 3 учня, 21
учень – достатній рівень знань, 1 учень – середній рівень знань Учні засвоїли
здобутий матеріал і отримали професію «Кухар» (четвертий розряд), «Офіціант»
(третій розряд) та отримали дипломи кваліфікованого робітника.
Державна кваліфікаційна комісія ПТУ №79 постановила:
- 105 учням видати дипломи кваліфікованого робітника, із них 6 дипломів з
відзнакою, 9 свідоцтв про присвоєння кваліфікованого робітника для достроково
випущених учнів. Випуск 2018 року – 114 учнів.
Отже, Робочі навчальні плани по загальноосвітній, загально професійній,
професійно-теоретичній та професійно-практичній підготовці виконані в повному
обсязі, про що свідчать записи в журналах теоретичного та виробничого навчання.
Методична робота в училищі спрямована на підвищення фахового рівня
педагогічних працівників, формування в них готовності до творчості, самоосвіти
та саморозвитку. Працюють 5 методичних комісій, створених за циклами
дисциплін, які входять до Робочого навчального плану. Участь у роботі
методичних комісій спрямована на вдосконалення науково-теоретичної й
методичної підготовки педагогічного колективу. Методичні комісії училища
працювали згідно з планом роботи.
Учні та педагоги училища презентували свою роботу щодо освітньої діяльності,
демонстрували свої напрацювання з усіх професій. Майстри виробничого
навчання Горбуля Л.М, Дарадан О.І., Пікуш Ю.В. та Олійник В.М, викладач,
проводять майстер-класи з розмалювання петриківського розпису як для учнів так
і для гостей училища.
Протягом 2017-2018 навчального року 10 педагогів пройшли курси підвищення
кваліфікації:
на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 5
педагогічних працівників, а саме:
1. Москаленко К.П.
викладач спец предметів
2. Горбуля Л.М.
майстер виробничого навчання
3. Пікуш Ю.В.
майстер виробничого навчання
4. Чернуський С.О.
майстер виробничого навчання
5. Марченко С.В.
майстер виробничого навчання
на базі Дніпровської академії неперервної освіти 4 викладача, а саме:
1. Логвиненко Л.Г.
курси викладачів іноземної мови (англійської),
курси викладачів української мови і літератури
2. Бережна Н.В.
курси викладачів хімії, біології та екології
3. Москаленко Т.В.
курси вихователів
4. Безцінна Н.М.
курси викладачів предмету «Європейський
вибір України»
На базі Університету менеджменту освіти (м.Київ) 1 педагог:

1.

