
Моніторинг якості освіти 

 Професійно-технічного училища № 2 м.Дніпро 
 

I. Повна назва закладу професійної : 

 Професійно-технічне училище № 2 м.Дніпро. 

Юридична адреса: 49083, м.Дніпро, вул.Новоселівська, 27 , електронна 

адреса – ptu-2dp@ukr.net, сайт закладу – ptu2.dp.ua 

код ЄДРПОУ - 02541349, довідка про включення до Єдиного державного 

реєстру підприємств та організацій України – виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 

від 02.08.2017р.  

      Ліцензія на впровадження освітньої діяльності, пов'язаної з одержанням 

професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих 

професій, серія АЕ № 636178, дата видачі 10.03 2015 р. та безстрокової ліцензії 

від 01.11.2017р. 

      Фінансування ПТУ № 2 м. Дніпро  здійснюється на нормативній основі за 

рахунок коштів місцевого бюджету, субвенції та державного бюджету, 

відповідно до Закону України «Про освіту» та інших законодавчих і нормативних 

актів. Форма власності – державна організація (установа, заклад), мова навчання 

- державна. 

 

         ІІ. Прізвище, ім’я, по батькові керівника: 

Зінченко Василь Григорович, 18.08.1951 року народження, вища 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, автоматизація і комплексна 

механізація хіміко-технологічних процесів, інженер по автоматизації.  
        Почесні звання та нагороди: Відмінник освіти України, Подяка 

Дніпропетровської обласної ради, Почесна грамота Міністерства освіти і науки 

України, Нагрудний Знак «За розвиток професійно-технічної освіти», Грамота 

управління освіти і науки, Подяка міського голови Дніпропетровської міської 

ради, Почесна грамота Дніпропетровської міської ради. 

      Загальний стаж роботи: 50 років;  на посаді керівника – 27 років. 

 

          ІІІ. Загальні відомості про заклад освіти: 

 Професійно–технічне училище № 2 розпочало свою діяльність з 1923 р., як 

кадрова база металургійного виробництва завода ім.  К.Лібкнехта.  

           З 1982 року по 1985 рік в училищі було збудовано Будинок молоді, 

двоповерхові майстерні площею 2 тис. кв. м., 4-х поверховий навчальний 

корпус. 

           04 червня 1997 року на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 29.05.1997 р. № 256 “Про вдосконалення мережі вищих та професійно–

технічних навчальних закладів” видано відповідні накази Міністерства освіти 

України № 178 та управління освіти Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації № 113 від 09.06.1997 р., за якими було ліквідовано професійно–

технічні училища № 2 та  № 15 м. Дніпропетровська та створено на їх базі 

навчальний заклад - професійно–технічне № 2 м.Дніпропетровська, яке є 



училищем  металургійного та машинобудівного  профілю. ПТУ № 2 

м.Дніпропетровська  переіменовано в ПТУ № 2 м. Дніпро на підставі наказу  

МОН України від 24.04.2017р. № 630. 

 

 ІV. Організаційна структура закладу освіти: 

     Загальна  чисельність працівників училища складає 83 особи, в тому числі 42 

педагогічних працівника ( віковий склад: до  30 років – 5чол., 30-40 років – 8чол., 

40-50 років – 6чол., 50-55 років – 11чол., 55-60 років – 6чол., старше 60 років – 

6чол.), мають педагогічні звання – «старший викладач» - 1чол., «викладач-

методист» - 4чол., «майстер виробничого навчання – ІІ категорії» - 5чол., 41 особа – 

допоміжного та технічного персоналу.  
    

            V.  Навчально-матеріальна база:  

 - загальна площа земельної ділянки – 2,73Га; 

- проектна потужність закладу освіти  - 450 осіб. Училище має два навчальних 

корпуси загальною площею 4404м2, де знаходяться навчальні кабінети та 

лабораторії, обладнанні необхідними засобами навчання – всього 23 кабінетів 

та дві  лабораторії, навчально – виробничі майстерні загальною площею 2700м2. 

        -  Один триповерховий універсальний навчальний корпус з 14 

навчальними кабінетами і триповерховий навчальний корпус з  9 

навчальними кабінетами , методичний кабінет,  кабінет практичного 

психолога,  2 лабораторії , актова зала, бібліотека, 2 комп’ютерних  класи; 

           -        їдальня загальною площею 555 м2 на 120 посадочних місць; 

- Спортивна  зала  площею 370 м2; 

- лабораторія з професії слюсар з ремонту автомобілів та 

електромонтер з ремонту та обслуговуванню  електроустаткування; 

- двоповерховий гуртожиток; 

- стадіон 500 м2 з відповідним спортивним обладнанням; 

- господарчі будівлі площею -220 м2; 

- Навчальні майстерні: 

- Токарна майстерня  площею – 270 ,2 м2 

- Фрезерна майстерня площею – 107,5 м2 

- Майстерня автослюсарів площею -  269 м2 

- Слюсарна майстерня № 1  площею – 216,5 м2 

- Слюсарна №2  майстерня площею – 162,8 м2 

- Майстерня машиністів крану металургійного виробництва   

                      площею  – 163,4 м2 

- Електромонтажна  майстерня площею – 162,5 м2 

- Зварювальна  майстерня площею – 268,8м2 

- Ковальська майстерня  площею  - 248, 2 м2 

- Навчальний комплекс училища  займає площу 9396 м2.  

- кількість нефункціонуючих корпусів – 1  згідно листа Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 21.01.2013р.   № 234/0/211-13 в навчальному 

корпусі № 2 за адресою вул.Марата, 2 навчальний процес не проводиться. 

Загальна площа будівель за адресою вул.Марата, 2 складає – 8224м2.   

 



     VІ. Матеріально-технічна база: 

- методичне забезпечення предметів та професій:  

- інклюзивна форма навчання  - не проводиться; 

- інтегровані професії:  «Електрогазозварник, слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Верстатник широкого профілю, оператор верстатів з 

ПК», «Контролер у виробництві чорних металів, оператор комп’ютерного 

набору», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» – 250чол,  що складає – 82%; 

- шляхи та перспективи покращення матеріально-технічної бази за 

рахунок коштів спецфонду:     

1. Здійснити капітальний ремонт горизонтально-фрезерного верстата; 

2. Провести зварювання шин для підключення обладнання на токарних, 

фрезерних дільницях; 

3. Провести капітальний ремонт токарно-гвинторізних верстатів; 

4. Здійснити капітальний ремонт зварювальних апаратів; 

5. Придбати оновлений навчальний інвентар на дільницю електромонтерів, 

зварників, слюсарів, верстатників.  

  VІІ. Освітня діяльність:  

- загальна чисельність учнів - 280; 

- кількість навчальних груп - 10; 

- кількість професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих 

робітників – 8 професій; 

Ліцензований обсяг прийому не перевищується. Всі професії мають назви 

відповідно до ліцензії і не суперечать назвам професій відповідно до 

Національного класифікатора України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”. 

          Відповідно до отриманих ліцензій в училищі ведеться професійна 

підготовка кваліфікованих робітників:  

№ 

з/п 

Код за 

Державним 

класифі-

катором 

України 

 

 

Назва професії 

 

 

Вид підготовки 

Ліцензов

аний 

обсяг 

1 2 3 4 5 

1 8333 Машиніст крана 

металургійного 

виробництва 

Первинна професійна 

підготовка, професійно–

технічне 

навчання,перепідготовка 

90 

2 7241 Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування  

Первинна професійна 

підготовка, професійно–

технічне навчання, 

перепідготовка 

60 

3 7212 Електрогазозварник Первинна професійна 

підготовка, професійно–

технічне навчання, 

60 



перепідготовка 

4 7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна 

підготовка, професійно–

технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації  

60 

5 8311 Машиніст тепловоза Первинна професійна 

підготовка 

60 

6 8211 Токар  Первинна професійна 

підготовка, перепідготовка, 

професійно–технічне навчання  

60 

7 7212 

7231 

Електрогазозварник 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

8 8211 

 

8211 

Верстатник широкого 

профілю 

Оператор верстатів з 

програмним керуванням  

Первинна професійна 

підготовка 

60 

9 8211 Верстатник широкого 

профілю 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

10 7241 

 

7231 

Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

11 4112 

 

8121 

Оператор комп’ютерного 

набору 

Контролер у виробництві 

чорних металів 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

12 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

 

- щорічний випуск кваліфікованих робітників відповідно до договорів з 

підприємствами складає: 2017 – 136чол.; 2018 – 125чол.; 2019 – 86чол. 2020-

115чол                                

- укладання договорів на підготовку робітничих кадрів з підприємствами 

міста: 

Звітний 

рік 

Кількість 

осіб 
Назва підприємства 

Форма власності 

Державна Комунальна Приватна 

2017 

рік 

45 ПАТ «Інтерпайп НТЗ»   + 

36 ТОВ  «ДЗБО»   + 



29 ТОВ  «Дніпровський агрегатний 

завод» 

  + 

21 ПАТ  «ДЗМК ім.Бабушкіна»   + 

16 ВРМ МКП «Дніпровський 

електротранспорт» 

 +  

8 ПРаТ  «АТП-11255»   + 

Всього 155 6  1 5 

2018 

рік 

47 ПАТ « Інтерпайп НТЗ»   + 

22 ПРаТ ЗМК «Укрсталь Дніпро»   + 

18 ПРаТ ВП «Техмаш»   + 

36 ПАТ «ДАЗ»   + 

8 ТОВ «Артметал Україна»   + 

4 ТОВ «Дніпротехкомплект»   + 

9 КП «Дніпровський 

електротранспорт» 

 +  

11 ПРаТ «АТП-11255»   + 

Всього 155 8  1 7 

2019 

рік 

22 ПАТ « Інтерпайп НТЗ»   + 

14 ТОВ «Укрспецсервіс»   + 

21 ТОВ « ДЗБО   + 

7 ПРаТ ВП «Техмаш»   + 

26 ПАТ «Дніпровський трубний 

завод» 

  + 

16 ПРаТ «Укрсталь Дніпро»   + 

9 ТОВ «ЦКС-Інвест»   + 

Всього 115 7   7 

 

- чисельність втрати контингенту: 2017 – 16чол.; 2018 – 21чол.; 2019 – 

24чол.; 2020рік -22 чол. 
 

        YIII. Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз. 

Сильними сторонами Професійно-технічного училища № 2  є: 

 

- безкоштовне навчання; 

- наявність необхідної матеріально–технічної бази; 

- тісна взаємодія між теоретичним та практичним навчаннями; 

- підготовка за державним замовленням професії «Верстатник широкого 

профілю», «Токар»; 

- 100% працевлаштування на підприємства; 

- наявність висококваліфікованих викладачів та майстрів виробничого 

навчання; 

- можливість випускників поступити на пільгових засадах до ВНЗ міста ; 

- вдале розташування училища у АНД районі (промислова зона); 

- пільговий проїзд у громадському транспорті; 

- виплата стипендії; 

- наявність гарячого харчування під час освітнього процесу; 



- наявність гуртожитку на території училища; 

- виплата матеріальної допомоги відповідно до чинного законодавства; 

- на ряду з наданням первинної професійної освіти здобувачі освіти мають 

можливість отримати повну загальну середню освіту; 

- навчання на сучасній матеріально-технічній базі з використанням 

новітніх технічних засобів навчання; 

- можливість організувати навчання за модульною системою та дуальну 

навчання; 

- залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної 

кваліфікаційної атестації; 

- гнучкість у підборі викладацького складу; 

- залучення підприємств до проходження практики та працевлаштування 

здобувачів освіти; 

- наявність методичних комісій за професіями; 

- стабільність фінансування; 
 

Слабкими сторонами є: 

-  можливість змінювати робочі навчальні плани та програми лише в межах 

20 %; 

- перехід на нові державні стандарти загрожує значним збільшенням 

термінів навчання; 

- середній рівень оплати праці майстрів виробничого навчання та 

викладачів не сприяє їх зацікавленості роботою.  

- недостатнє фінансування на капітальні видатки на закупу нового 

обладнання. 

 

IХ.  Аналіз можливостей та ризиків.  

Можливості Загрози 

- залучення позабюджетних фондів; 
- використання новітніх технологій; 

- впровадження дуальної освіти; 

- підвищення рівня кваліфікації педагогічних 

працівників 

- не стабільне становище роботи 

підприємств міста; 

- недостатня гнучкість щодо внесення 

змін до навчальних програм; 

- невідповідність кваліфікаційних 

характеристик потребам сучасного 

ринку праці; 

- економічна криза; 

- загальне падіння моральних цінностей 

у суспільстві та серед молоді, що 

погіршує якість здобувачів освіти. 

- складна система тендерних закупівель. 

 

          Х. Пріоритетні напрями та цілі розвитку. 

1. Розширити спектр додаткових освітніх послуг для здобувачів освіти і 

населення міста. 

2. Розробити програму роботи з обдарованими і талановитими здобувачами 

освіти. 



3. Розробити програму стажувань педагогічного колективу на галузевих 

підприємствах відповідно до вимог Держстандартів. 

4. Продовжити роботу з індивідуальними Vep-сторінками викладачів, зі 

створення робочих зошитів з дисциплін та освоєння електронних освітніх 

ресурсів для самостійного навчання та контролю учнів. 

5. Активізувати діяльність педагогів і майстрів училища з підготовки 

здобувачів освіти до участі у виставках, олімпіадах різного рівня. 

6. Розробити і реалізувати програму підготовки викладачів і здобувачів 

освіти до міжнародної співпраці. 

 

ХІІ. Переваги закладу освіти у наданні послуг. 

 

      Училище співпрацює з підприємствами міста Дніпро та фізичними особами 

по підготовці з професій: машиніст крана металургійного виробництва – 

професійно-технічне навчання, перепідготовка;  електромонтер з ремонту та 

обслуговуванню електроустаткування - професійно-технічне навчання, 

перепідготовка; електрогазозварник - професійно-технічне навчання, 

перепідготовка; слюсар з ремонту колісних транспортних засобів - професійно-

технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації; токар - 

професійно-технічне навчання, перепідготовка. 

 

   Училище має позитивні перспективи розвитку в майбутньому! 

 

 

 

 

 

 


