
Річний звіт розвитку ПТУ-2 м.Дніпро 
 
Стратегія професійно-технічного училища  №2 м.Дніпро складається з обов’язкового 

моніторингу ринку праці, тісної співпраці з представниками реального сектору економіки, 

що дозволяє уникнути підготовки не потрібних і зайвих фахівців. Наш монопрофільний 

навчальний заклад орієнтований на забезпечення робітничими кадрами лише підприємств 

металургії та машинобудування. Зварники, верстатники,токарі,електромонтери ,слюсарі з 

ремонту колісних транспортних засобів, яких ми готуємо, - всі вони затребувані на ринку 

праці. Зрозуміло, що 100-відсоткового працевлаштування немає: хтось продовжив 

навчання у ВНЗ, хтось пішов служити в армію, комусь стали на перешкоді сімейні 

обставини, хтось не зовсім вірно вибрав професію та хоче її змінити... Але факти - уперта 

річ: понад 80 відсотків наших випускників працевлаштовуються за професією, яку вони 

отримали в училищі. 
Професійно-технічна освіта тісно пов'язана з економікою, ринком праці. Вона помітно 

оновлюється, трансформується. Її подальший розвиток залежить від реальної державної політики. 

На словах в Україні всі державні структури  ніби шанують і люблять профтехосвіту. Тільки ця 

любов є платонічною й, відповідно, інтерес є платонічним. Про ефективність такої любові з боку 

держави не доводиться й говорити. Вона відображена у щорічних статистичних даних, від  яких не 

рідко хочеться плакати.  На великому досвіді, здобутому впродовж   десятиліть, ми не один раз 

переконуємося, кому доводиться розраховуватися за помилки. Мудрими були стародавні греки, 

сказавши «За провини предків платять нащадки». На жаль, за помилки нашої держави та її 

правителів на різних рівнях щодо  ПТО в майбутньому розплачуватимуться  прийдешні  покоління   

Динаміка розвитку нашого закладу - позитивна. Ми щорічно зміцнюємо  матеріально –

технічну базу новими навчальними об’єктами, які поліпшують якість підготовки кадрів.  

   В цьому році  в училищі створена «Майстерня новітніх  видів зварювання» та 

«Лабораторія  інтерактивних технологій» з інтерактивною дошкою та підключенням до 

глобальної мережі інтернет.  на що затрачено -160 тис.гр. , 

Придбано:  Нове зварювальне обладнання  (сучасні напівавтомати)на суму - 70 тис.грн 

.                    Комп’ютери  6 шт- 70 тис.грн. 

                      Сервер – 20 тис.грн. обладнання для забезпечення безпровідного зв’язку та 

автоматичної обробки  інформації   

           До недоліків можна  віднести   фінансування  професій   регіонального замовлення , 

наші учні на 80 % з малозабезпечених сімей , а стипендіальний фонд  дуже малий ,не має 

можливостей преміювати та надавати матеріальну допомогу  учнів  за активну участь  в 

житті училища  та конкурсах профмайстерності. 

                        В рамках впровадження дистанційної форми навчання в училищі були 

проведені всі необхідні організаційно-виробничі заходи та проведені тренінгові заняття 

для педагогічного складу, тому перехід на дистанційну форму навчання в училищі 

пройшов своєчасно та якісно на інтерактивній платформі Google Classroom, навчальні 

матеріали та он-лайн журнали створювалися з використанням Google-сервісів, office 365 

та Microsoft Office. Для забезпечення зворотного зв’язку в реальному часі (он-лайн 

зустрічей) зі здобувачами освіти та педагогічним складом було обрано комунікаційну 

програму-клієнта Skype для бізнесу та месенджер Viber. 

Придбане серверне обладнання для забезпечення якісного доступу до навчально-

організаційної документації, можливості роботи «віддаленого доступу» педагогів та 



адміністрації училища. Створені 30 віртуальних робочих станцій, переналаштована 

комп’ютерна система комп’ютрної лабораторії та розширені зони покриття wi-fi.  

Педагогічний колектив багато уваги приділяє роботі з обдарованою молоддю. 

Участь у обласних та всеукраїнських конкурсах (олімпіадах) наших здобувачів освіти 

протягом вересень-грудень 2020 року принесла: 

1 місце в Міжнародний мовно-літературний конкурс Т.Шевченко серед здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області; 

1 місце в онлайн змагання (допризивна підготовка, легка атлетика, гірьовий спорт) серед 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області; 

1 місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Майбутнє України» в номінації 

«екологія та ресурсозбереження», учасники фіналу; 

2 місце в обласному конкурсі-захисті екологічних проєктів серед здобувачів освіти 

ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області; 

2 місце в обласній олімпіаді з інформаційних технологій серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О 

Дніпропетровської області; 

2 місце обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Майбутнє України» в номінації 

«технічна творчість та винахідництво»; 

2 місце в обласному конкурсі профмайстерності за професією «верстатник широкого 

профілю» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О; 

3 місце в ХХ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика серед здобувачів 

освіти ЗП(ПТ)О Дніпропетровської області; 

3 місце в обласному конкурсі профмайстерності за професією «електрогазозварник» серед 

здобувачів освіти ЗП(ПТ)О; 

Учасники фіналу обласного конкурсу web-дизайну. 

 

                  

 


