
ЗВІТ 

директора професійно-технічного училища №2 м. Дніпро 

Зінченко Василя Григоровича за 2019/2020 навчальний рік 

 

На виконання п.3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 

55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» та відповідно до Примірного 

положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.03.2005 № 178, з метою подальшого утвердження відкритої, 

демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження 

колегіальної етики управлінської діяльності у ПТУ №2 м. Дніпро, що базується на 

принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, було проведено аналіз роботи за 

2019/2020 навчальний рік. 

 Головним завданням роботи директора професійно-технічного училища є 

реалізація програми динамічного розвитку та покращення підготовки 

кваліфікованих робітників машинобудівного та металургійного профілів в училищі 

за професіями, які користуються попитом на ринку праці міста Дніпра. 

Напрямками організації виконання цього завдання в моїй роботі були: 

1) Створення в училищі матеріально-технічної бази, яка відповідає сучасним 

вимогам до освітнього закладу професійного навчання. Реалізація програми 

енергозбереження та заохочення інвестицій в ремонт будівель корпусів та кабінетів 

училища. 

2) Розширення педагогічних послуг шляхом ліцензування нових професій, 

впровадження дуальної освіти та дистанційної форми навчання. 

3) Співпраця з підприємствами-замовниками кадрів по стажуванню та 

перепідготовці педагогічних кадрів для якісної реалізації освітньої програми за 

професіями. 

4) Забезпечення здобувачів освіти училища гарантованими місцями для 

проходження виробничої практики на підприємствах-замовниках кадрів із 

перспективою подальшого працевлаштування. 



5) Перепідготовка педагогічних кадрів задля безперешкодної реалізації навчання та 

виховання учнівської молоді сучасними методами та формами роботи, використання 

інформаційних технологій та дистанційних форм в освітньому процесі. 

6) Створення умов для саморозвитку та професійного зростання педагогічних 

працівників шляхом участі в конференціях, вебінарах, відео-мостах, засіданнях 

круглого столу, майстер-класах та тренінгах, залучення до участі в конкурсах 

педагогічної майстерності та програмах з обміну досвідом в ЗМІ. 

7) Створення ситуації успіху для обдарованої учнівської молоді, шляхом участі в 

конкурсах/олімпіадах обласного та/або всеукраїнського рівнів професійного, 

загальноосвітнього, спортивного та культурно - розвиваючого напрямків. 

8) Виховна робота, військово-патріотичне виховання та співпраця із соціальними 

партнерами, батьками та учнівським самоврядуванням для збереження контингенту 

учнів. 

9) Санітарно-епідеміологічний стан та охорона праці в училищі. 

10) Створення позитивної динаміки набору учнів на наступний навчальний рік. 

 

Результати роботи 2019-2020 навчального року: 

1) Поліпшено благоустрій будівель та споруд на території училища на загальну 

суму 250 тис. грн., а саме:встановлено металопластикові вікна площею 30 кв.м. та 

двері 20,5 кв.м. на суму 82,7 тис.грн., металеві двері 6 кв.м. на суму 14 тис.грн., 

відремонтовано 100 кв.м. руберойдової покрівлі їдальні та майстерень на суму 5 

тис.грн., відремонтовано та пофарбовано фасад навчального корпусу площею 520 

кв.м. на суму 100 тис.грн.. В рамках програми виховання у дітей розуміння 

екологічної ситуації висаджено 28 дерев, 20 кущів та декілька видів багаторічних та 

однолітніх квітів. 

Оновлено матеріально-технічну базу на суму 265 тис.грн., а саме: придбано 

токарне обладнання – верстат на суму 14,1 тис.грн., конвертори для зварювання 

кольорових металів  на суму 7,3 тис.грн., інтерактивну дошку на суму 51,7 тис.грн., 

комп’ютери на суму 7,8 тис.грн., інструмент слюсарний, зварювальний, токарний на 

суму 28,7 тис.грн., витратні матеріали для зварювальних, токарних та офісних робіт 

на суму 6,5 тис.грн., металеві шафи в майстерні 14 шт. на суму 14 тис.грн., офісні 

меблі на суму 25 тис.грн. 



В учнівському гуртожитку замінено спальні ліжка на суму 9,9 тис.грн., 

матраси на суму 1,8 тис.грн., придбано телевізор, пральну машину на суму 6,5 

тис.грн, чайники, подушки та комплекти постільної білизни.  

В їдальню придбано посуд (1,2 тис.грн.), електропіч (11,3 тис.грн.), 

водонагрівач (3 тис.грн). У тренажерний зал придбано спортивних тренажерів на 

суму 57,8 тис.грн., а також спортивні знаряддя на суму 18 тис.грн. 

 

2) В училищі навчається 277 осіб за професіями кваліфікованих робітників 

машинобудівного та металургійного профілів. За звітній період училище отримало 

ліцензії на підготовку професій «токар» та «верстатник широкого профілю». 25 

здобувачів освіти за професією «токар» на базі повної середньої освіти навчалися за 

дуальною формою навчання, підприємством-замовником кадрів виступив 

багаторічний партнер училища ПАТ «Інтерпайп НТЗ».  

В рамках впровадження дистанційної форми навчання в училищі було 

проведено організаційно-виробничі заходи та тренінгові заняття для педагогічного 

складу, тому перехід на дистанційну форму навчання пройшов своєчасно та якісно 

на інтерактивній платформі GoogleClassroom, 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. 

 

3) Продовжується співпраця із діловими партнерами та підприємствами-

замовниками кадрів ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ТОВ «ЦКС-Інвест», ПрАТ НВП 

ТехМаш, ПАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО», ТОВ ДЗБО, ПАТ Вагонно-ремонтний 

завод та УКРСПЕЦСЕРВИС». Стажування на підприємствах-замовниках кадрів за 

звітний період пройшли 4 майстра та 2 викладача профільного навчання. Для 

здобувачів освіти училища та потенційних абітурієнтів було організовано 

пізнавальні профорієнтаційні екскурсії на ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Представники від 

ПАТ «Інтерпайп НТЗ» взяли участь у розробці освітніх програм за професіями 

«верстатник широкого профілю», «електрогазозварник» та «токар». 

 



4) Здобувачам освіти було надано місця для проходження виробничої практики, за 

звітній період прибуток училища за цим напрямком склав 500 тис.грн. Випускники 

училища працевлаштовані на підприємства міста Дніпра за профілем навчання. 

Випуск склав 97 осіб, з них, 74 особи  за інтегрованими професіями , 23 особи за 

моно професіями.  

 

5) Три педагоги пройшли перенавчання на професію «оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення» на суму 4 тис.грн., 4 майстрів та 6 

викладачів пройшли курси підвищення кваліфікації; 9 викладачів та 4 майстри взяли 

участь у тренінгових заняттях та семінарах по використанню в освітньому процесі 

ІТ-технологій, впровадженню сучасних методів навчання молоді, створенню 

електронних засобів навчання та отримали відповідні сертифікати. Всі викладачі 

оволоділи інформаційними технологіями для дистанційного навчання на платформі 

GoogleClassroom, Skype для бізнесу, Google-сервісів та Office 365. Усі педагогічні 

працівники прийняли участь в семінарі-тренінгу «Профорієнтація: усвідомлений 

вибір професії», методист училища отримала сертифікат учасника тренінгу 

«Розвиток критичного мислення», 2 педагоги пройшли курси Cisco «Вступ до 

кібербезпеки». Вісім педагогів пройшли тренінгові заняття на самопізнання та 

вміння розвивати професійні компетенції. Серія занять складалася із 10 зустрічей, 

підсумком кожної було набуття нових знань та вмінь із психолого-педагогічних 

технік розвитку педагогічних компетенцій та співпраці з учнівською молоддю. 

 

6) У всеукраїнських та обласних конкурсах педагогічної майстерності взяли участь 8 

викладачів та здобули призові місця: 1. у Всеукраїнському конкурсі "Кращий 

STEM-урок" - викладач Руденко Л.Л., 2. в обласному віртуальному конкурсі 

педагогічної майстерності серед викладачів фізико-математичних та ІТ дисциплін - 

викладачі Сінкевич В.В. (1 місце) та Назаренко Т.І. (3 місце), 3. в обласному 

конкурсі проєктів з охорони праці «Безпечні умови праці – збережене здоров’я та 

життя» - викладачі Мазур І.Б. (1 місце) та Назаренко Т.І. (3 місце), майстер в/н 

Гладкова В.В. та викладач Столярова В.А. (2 місце). 

Учасниками всеукраїнської конференції "Кращі STEM-уроки: як викладати" 

стала Руденко Л.Л., інтернет-конференції, присвячений 75-й річниці депортації 



кримських татар стала Наговіцина В.А., учасником обласного вебінару «Зустріч з 

авторами підручників» стала Мазур І.Б.. Педагоги Назаренко Т.І., Сінкевич В.В., 

Токар С.М., Смілянець О.А. виступали спікерами з досвідом впровадження ІТ-

технологій у викладання загально-освітніх предметів на обласних засіданнях 

профільних секцій викладачів ЗП(ПТ)О. На базі училища було проведено обласний 

семінар викладачів української мови та літератури ЗП(ПТ)О, в рамках якого 

викладач Чехлова Т.С. провела відкритий урок з української літератури на тему 

«Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ - на початку ХХІ століття (на шляху 

до нового відродження). Оксана Забужко – представниця нового літературного 

покоління. Поезія «Рядок з автобіографії»  - заклик до усвідомлення свого Я». 

Згідно з річним планом методичної роботи в училищі пройшли: семінар 

«Діагностика - психолого-педагогічний ключ до розуміння особистості учня і спосіб 

вироблення моделі роботи з кожним конкретним колективом учнів», психолого-

педагогічний семінар з елементами флештренінгу «Сучасний урок: проблеми, 

пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити його джерелом якісної і натхненної 

праці учнів, школою самостійності і творчості», семінар-кругозір « Проектна 

діяльність учнів - як одна з форм самостійної творчої роботи, при якій набуваються 

або актуалізуються знання, відпрацьовуються й демонструються практичні 

навички», прес-реліз «Створення в навчальному закладі оптимальних умов, 

максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей на основі розробки та 

поетапного впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання 

й виховання», науково-педагогічна конференція «Стан науково-методичного 

супроводу розвитку професійної компетентності педагога училища, його вплив на 

якість освітнього процесу», педагогічні читання: «Гуманітарна освіта: роль 

інформаційно-комунікативних, медіа-освітніх технологій у формуванні 

національно-соціальних компетентностей особистості», мозаїка педагогічних 

технологій «Google сервіси та їхні можливості для педагога. Створення Google 

класу». З використанням дистанційних технологій пройшла мозаїка педагогічних 

технологій «Web-квест та інструменти для його реалізації». 

Передовий педагогічний досвід викладачів Сінкевич В.В., Токар С.М., 

Чехлової Т.С. та методиста Мазур І.Б. висвітлений на шпальтах періодичного 

видання «Методичний вісник НМЦ ПТО у Дніпропетровській області», 



систематично методичні розробки викладачі училища розміщують на сайтах «На 

Урок» та «Шкільний світ». 

 

7) Активну учать в обласних та всеукраїнських конкурсах/олімпіадах та змаганнях 

спортивних та культурно-розвиваючих напрямках серед учнівської молоді прийняли 

143 учня та здобули призові місця у таких змаганнях: 

Профільне навчання - регіональний конкурс комп’ютерної графіки та анімації 

(8 призових місць); обласний конкурс з комп’ютерного макетування та верстання (4 

призових місця;) обласна інтернет-олімпіада з офісного програмування (2 призових 

місця); регіональний конкурс з веб-дизайну (серед ЗП(ПТ)О) (3 місце); 2 етап 

(обласний) олімпіади з інформаційних технологій (3 місце); обласний конкурс 

проєктів з охорони праці «Безпечні умови праці – збережене здоров’я та життя» (3 

призових місця); всеукраїнський конкурс створення веб-сайтів «Літературна візитка 

краю» (увійшли в 10 кращих сайтів); он-лайн конкурс «Безпечний інтернет» для 

учнів 10, 11 класів (5 призерів). 

Загальноосвітнього навчання - всеукраїнський конкурс МАН «На крилах 

єдності» (обласний етап) (3 місце); обласний конкурс, присвячений 75-й річниці 

депортації кримських татар (диплом фіналіста); ХХ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (обласний етап) (2 місце); Міжнародний мовно-

літературний конкурс ім. Т.Г.Шевченка (обласний етап) (2 місце); всеукраїнський 

конкурс «Енергія і середовище» (диплом фіналіста); всеукраїнський конкурс «Ок, 

Google, З днем народження!» (віртуальний) (5 призерів); обласна олімпіада з 

екології - захист проектів (2 місце); обласна олімпіада з географії (2 місце); 

всеукраїнська інтернет-олімпіада з фізики (3 місце); всеукраїнська інтернет-

олімпіада з української мови та літератури (2 місце); всеукраїнська інтернет-

олімпіада з історії серед учнів 11 класів (2 призових місця); IV всеукраїнська 

інтернет-олімпіада з української мови та літератури (3 місце). 

Спортивне, військово-патріотичне та загально-культурне навчання - обласні 

змагання з допризовної підготовки (2 місце), змагання по гирьовому спорту (3 

призових місця); відкритий турнір по боксу серед учнів ПТНЗ (3 призових місця); 2 

місце в загальному заліку обласної 64 спартакіади; біолого- екологічний квест серед 

навчальних закладів м. Дніпра (3 місце). 



 

8) Систематично ведеться робота по соціальному захисту учнівської молоді та 

працівників училища. Велику увагу класні керівники, викладачі-предметники та 

адміністрація училища приділяють попередженню дискримінації, насилля в 

учнівському середовищі, навичкам безпечної поведінки в Інтернеті.  

Учні брали участь у виховних, інформаційно-пізнавальних заходах, акціях до 

Дня толерантності, до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», до 

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, «Стоп наркотикам», «Стоп булінг!», в рамках 

Всеукраїнського тижня права «Я маю право!», День безпечного Інтернету, в рамках 

тижня екологічної просвіти провели День довкілля. Учнівська громада веде активну 

волонтерську діяльність. У виховному стандарті – національно-патріотичне 

виховання – проводили «День Гідності та свободи», конкурс патріотичної пісні до 

Дня Захисника, флешмоб до Дня соборності України, «День Європи в Україні», 

провели змагання «Козацькі наснаги». Підтримали флешмоби «До дня народження 

Кобзаря», «Україна – це Європа», флешмоб - челендж до Міжнародного дня рідної 

мови, квест до 243-річниці міста «Дніпро – наше рідне місто». 

Традиційно створювалися тематичні фотозони, учнями було створено 

екологічну долину біля навчального корпусу, на території училища створено клумби 

з квітами. 

 

9) Відповідно до структури навчального року для здобувачів освіти було 

організовано одноразове гаряче харчування, пільгова категорія харчувалася 

безкоштовно. Всім 14 учням-сиротам та учням позбавленим батьківського 

піклування виплачено кошти для первісного придбання предметів гардеробу та 

текстильної білизни, щорічна одноразова матеріальна допомога, особам у віці 18 

років виплачено з мінімальних ординарних стипендій для придбання навчальної 

літератури. 

Велика увага приділяється дотриманню санітарно-гігієнічних умов у закладі. 

В кабінетах дотримується температурний режим. Заклад забезпечений меблями, 

обладнання більшості навчальних кабінетів дозволяє гнучко використовувати 

простір під час освітнього процесу. Рівень освітлення відповідає нормативним 

вимогам.  



Необхідно зазначити, що викладачі проводять профілактичну роботу з 

дотримання гігієнічних норм, бесіди з учнями щодо важливості дотримання таких 

норм, на уроках біології та виробничого навчання проходить актуалізація знань, в 

класних кабінетах наявні інформаційні плакати.  

Спортивний майданчик, навчальні зони - безпечні для підлітків та дорослих. 

Профілактична робота з попередження травматизму на належному рівні. Учні, 

педагогічні працівники та обслуговуючий персонал обізнані з вимогами охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій та дотримуються їх. Для цього проведено день безпеки 

дорожнього руху, тиждень охорони праці, польові збори для учнів 2 та 3 курсів, 

відпрацьовано дії у разі надзвичайних ситуацій, систематично проводяться 

інструктажі та організовуються профілактичні бесіди із запрошеними відповідними 

спеціалістами тощо.  

Педагогічний колектив училища ознайомлений із алгоритмом дій у разі 

нещасного випадку чи погіршення стану здоров’я учнів (відповідно наказу 

Міністерства освіти та науки від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення 

про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під 

час освітнього процесу»). У 2020 році у закладі не було жодного нещасного 

випадку. 

 

10) Педагогічний колектив постійно працює над створенням позитивної динаміки 

набору здобувачів освіти на наступний навчальний рік, оновлюється зміст 

професійної підготовки з урахуванням динамічних змін у галузях виробництва. 

Набір здійснюється за інтегрованими професіями машинобудівного та 

металургійного профілів, що значно підвищує конкурентоспроможність 

майбутнього випускника. 

 Рекламна продукція виготовляється систематично у вигляді буклетів, об’яв, 

оголошень та рекламних проспектів. Приймальна комісія забезпечена необхідним 

копіювальним обладнанням, канцелярією та бланками для абітурієнтів. Перелік 

професій, контактні дані училища розміщено у вигляді реклами в газеті «Вісті 

Придніпров’я» (№ 20-21), на сайті училища та в соціальній мережі Facebook. 



 Для підтримки соціальних відносин зі школами міста Дніпра наші агітбригади 

взяли участь у профорієнтаційних заходах «День кар’єри», «Мама + я», «Місто 

професій» та інші. Співпраця зі школами АНД та Індустріального районів триває на 

базі училища. Цьогорічні спортивні змагання «Козацькі наснаги» було проведено 

сумісно з учнями 10 класів шкіл № 121 та 8. Абітурієнти 22 шкіл відвідали День 

відкритих дверей, де відвідали майстер-класи зі слюсарних, електричних, токарних 

та зварювальних робіт. Позитивні відгуки від школярів та гостей, записані в Книзі 

пропозицій та зауважень, стали приємним результатом та поштовхом для подальшої 

роботи у відповідному напрямку.  

Профорієнтаційні бригади систематично проводять роботу по залученню 

школярів до вибору робітничої професії, прийняли участь у батьківських зборах 

випускних класів шкіл №№ 142, 134, 147, 138. Анкетування серед батьків та 

школярів проводиться традиційно протягом року (опитано учнів 9 – 10 класів 49 

навчальних закладів). Для школярів шкіл № 142 та 134 було проведено тренінги 

«Твоя майбутня професія», метою якого було розвіяти міфи про професійно-

технічні навчальні заклади. Під час карантинних обмежень колектив училища 

проводив профорієнтаційну роботу в індивідуальній формі з потенційними 

абітурієнтами та їх батьками. Детальна інформація про діяльності навчального 

закладу висвітлюється на сторінках офіційного сайту ПТУ №2 м. Дніпро . 

 

Підсумовуючи результати роботи за 2019/2020 навчальний рік  

Навчальний заклад сьогодні оптимально використовує свої ресурси, 

створюючи умови доступності, надійності та безпечності навчання для здобувачів 

освіти. В роботі училища враховано потреби учнів, здійснюється контроль для 

безперебійної роботи всіх матеріальних об’єктів, розроблено багатофункціональні за 

призначенням та диференційованістю заходи роботи як з обдарованою молоддю, так 

і з учнями девіантної та делінквентної поведінки. Створений соціально-

психологічний клімат в педагогічному колективі забезпечив командні складові 

роботи та сприяв продуктивній роботі: поліпшилася якість освіти, створився 

механізм її стійкого інноваційного розвитку, запроваджено варіативність та 

індивідуалізацію навчання. Вжито дієві заходи щодо виконання навчальних планів 

та програм, нормативно-правових актів. 



Пріоритетними завданнями для училища визначаю: вихід на новий рівень 

педагогічної діяльності, формування компетентностей, необхідних для успішної 

самореалізації в суспільстві; орієнтація на високий рівень якості професійної освіти; 

розширення мережі з профорієнтаційної та позакласної роботи, подовження 

залучення до науково-дослідницької роботи учнівської молоді та педагогів  

загальноосвітніх навчальних закладів; оновлення матеріально-технічної бази 

училища під вимоги до компетенцій кваліфікованого робітника від підприємств-

замовників кадрів; створення навчально-практичного центру зварювального 

виробництва на 15 постів; створення навчальних кабінетів з інтерактивним 

обладнанням. 


