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1. Загальна характеристика 

ДПТНЗ «МПТУ» є  закладом освіти другого атестаційного рівня, який 

забезпечує реалізацію потреб молоді в здобутті професійної освіти, оволодінні 

професіями і кваліфікацією відповідно до її вподобань, здібностей, стану 

здоров’я та соціального замовлення суспільства.  125 років налічує історія 

МПТУ, З жовтня 1943 готує кваліфікованих робітників для організацій та 

підприємств Межівського, Петропавлівського та  інших районів 

Дніпропетровської та Донецької областей. За багаторічну діяльність  заклад 

освіти змінював назви та профіль,  але неодмінною лишилася вимога - 

забезпечення  сільськогосподарських підприємств   висококваліфікованими, 

конкурентоспроможними робітниками. 

    Училище здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі неповної і повної 

загальної середньої освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

працюючих робітників і незайнятого населення  відповідно до свідоцтва про 

атестацію  від 14.04.2015 р., серія РД № 040343,  ліцензії Міністерства освіти і 

науки наказ МОН № 553-л від 26.04.2018 р. за професіями: 

- Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія 

«А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»); 

- Кухар; 

- Робітник фермерського господарства 

- Оператор з ветеринарного оброблення тварин, оператор із штучного 

осіменіння тварин та птиці, водій автотранспортних засобів (категорія 

«В»); 

- «Офісний службовець (бухгалтерія)»; 

Для забезпечення якісної підготовки кваліфікованих працівників за 

ліцензованими професіями створена відповідна матеріально-технічна база за 

кожним напрямком підготовки: 31 навчальних кабінетів, спортивні  та 

тренажерна зали, слюсарні майстерні, автодроми, спортивні майданчики, 

актова зала, дві бібліотеки, 2 медичних пункти, два молодіжних гуртожитоки.  

Усі приміщення закладу є державною власністю, яка передана в оперативне 

користування МПТУ, вони  відповідають санітарно-гігієнічним нормам, які 

щорічно підтверджуються актом готовності до нового навчального року. 

2. Підсумки роботи училища за 2020-2021  навчальний рік 

1. В 2020-2021 р. регіональне замовлення  становило 150 учнів, яке училище 

виконало  на 83,3 % , із них в розрізі професій : 

Кухар (гр. 14) 25 

Тракторист-машиніст 

 сільськогосподарського виробництва 

(категорії "А1, А2, В1"), слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

50 



устаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорія "С" ) гр. (2, 1П) 

Офісний службовець (бухгалтерія).гр. ( 1, 6П) 50 

Протягом  2020 -2021 навчального року випущено   194 здобувачі освіти, із них 

отримали дипломи з відзнакою – 3 здобувачі освіти (3,2%):  

 Працевлаштовано :  148 випускників 

Достроковий випуск  учнів   з видачею свідоцтва кваліфікованого робітника 

протягом  року склав  -  21 чол. 

 

3. Виробнича діяльність 

2021 – план 12,0 тис грн; факт 

благодійні – 0 . 

із них послуг:  

в 2020 р. – 12,6; в 2021=1 р. ≈ 13,2. 

 

4. Виховна робота 

Гуртки (в них займається  220 здобувачів освіти): 

•    8 спортивних секцій (пауерліфтинг, баскетбол, волейбол, шахи, легка 

атлетика, настільний теніс, міні футбол, волейбол); 

•    1 гурток художньої самодіяльності;  

•    16 предметних гуртків;  

•    Євроклуб; 

•    2 клуби за інтересами на базі гуртожитків; 

•    Клуб «Книголюб» на базі бібліотеки. 

4. Досягнення педагогічного колективу та здобувачів освіти за 2020-2021 

навчальний рік: 

 Особливо активними протягом навчального року були викладачі: 

- Жорушкіна Н.П. разом зі своєю ученицею Хромих Ерікою взяли участь в 

обласному інформаційно-технологічному проекті «Candy Battle»; також 

викладач була учасником відеозустрічі міжобласного вебінару «Впровадження 

сучасних освітніх технологій в освітній процес при підготовці кваліфікованих 

робітників з професії «Кухар». Викладач підготувала методичну розробку 

«Електронний підручник з предмета «Устаткування підприємств харчування» 

для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар», яка 

рекомендована для використання в педагогічній діяльності навчально-

методичною радою НМЦ ПТО протокол №1 від 29.01.2021. 

- Учень Соловйової І.П. Ходирєв Назарій, переможець обласного етапу ХІ 

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних 

проектів «Майбутнє України» у номінації «Екологія та ресурсозбереження» 

(стаття на сайті НМЦ ПТО від 30.10.2020); також Ходирєв Назарій, учасник ІІ 

науково-практичної конференції «Наука і діти – ідеї для майбутнього: новітні 

та перспективні технології в інженерії», яку проводив комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради. У 2021 році  опублікувала у  «Методичному 

віснику» НМЦ ПТО (Випуск 1(26), у розділі «Профорієнтаціне 



консультування» методичну розробку «Рання профорієнтація – діємо на 

перспективу», участь учениці Авраменко Руслани у дослідницькій діяльності 

МАН України. 

- Руденко Н.І. підготувала методичну розробку «Різноманітності соусів» для 

підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар»,  яка рекомендована 

для використання в педагогічній діяльності навчально-методичною радою 

НМЦ ПТО протокол №1 від 29.01.2021.  

- Філіп’єва В.І. прийняла участь у Всеукраїнській семінар-школі «Вчимося з 

минулого діємо заради майбутнього. Навчання про історію Голокосту та права 

людини», у  Всеукраїнському проєкті «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність», у воркшопі під гідою ГО EdCamp України і німецької організації 

CRISP «Симуляційні ігри з прав людини» та імплементація збірника; у 

Всеукраїнському конкурсі «Збережемо спадщину – збережемо Україну». 

Учасник Міжнародного семінару «Українсько-польський діалог. Голокост як 

відправна точка: історія Голокосту та крайнього ступеня насильства у Східній 

Європі. Діалог українських та польських викладачів». Її учні взяли активну 

участь у Всеукраїнських конкурсах які проводив освітній центр Верховної Ради 

України: «Напиши листа Святому Миколаю «Закон моєї мрії» та «Жінка, яка 

мене надихає» (Сухачов Микола зайняв І місце).  

- Юрченко М.В. взяла участь у VIII Міжнародній науковій інтернет-

конференції у Великобританії «SCIENCE AND INNOVATION» за напрямом 

філологічні науки, її наукова робота за темою «Семантичний аналіз німецьких 

фразеологізмів з концептом «родина» увійшла у збірник, якому присвоєний 

Міжнародний стандартний книжковий номер. 

- Осьмуха Г.О. разом із здобувачами освіти зайняли І місце в конкурсі 

«Привітай полярника з Новим роком» (Півнюк Сергій, Колодін Антон, Шишкін 

Олексій). 

- Тарабанова В.С. підготувала призерку обласного конкурсу читців-

декламаторів «ЗП (ПТ)О Дніпропетровщини читають Шевченка» Черевко 

Марію (диплом ІІ ступеня).  

- Ручий І.А взяв участь у обласному методичному фестивалі "Педагогіка 

партнерства: від ідеї до результату" в номінації «Методична розробка уроку 

виробничого навчання з професій сільськогосподарського профілю».  

- Можна зазначити, здобувачі освіти Межівського ПТУ мають високий 

результат з предметних олімпіад ІІ рівня: 

- Німецька мова (Юрченко М.В.) – ІІ місце - Довженко Каріна (10 клас), ІІ 

місце – Костенко Ростислав (11 клас); 

- Хімія (Кукало С.В.) – ІІІ місце – Онищенко Вікторія (10 клас); 

- Біологія (Кукало С.В.) – ІІ місце – Кавка Олександра (10 клас), ІІ місце – 

Васько Ольга (11 клас); 

- Географія (Осьмуха Г.О.) – ІІ місце Півнюк Сергій (10 клас), ІІІ місце – 

Каплун Даніїл (11 клас). 

- Також, здобувачі освіти  - Тимофєєва Інна (11 клас) та Стрєльнік Дар’я (10 

клас) під керівництвом викладача української мови та літератури Бугасової 

Л.В. зайняли І та ІІ місця відповідно в обласному конкурсі присвяченому 

Т.Г.Шевченку. 

 



5. Методична робота 

Методична робота Межівського ПТУ у 2020-2021 навчальному році була 

спрямована на активізацію творчого пошуку педагогічних працівників, 

удосконалення їх професійної майстерності, реалізацію науково-методичної 

проблеми, над якою працює педагогічний колектив училища „Формування 

компетентної творчої  особистості педагога  - необхідна умова підвищення 

якості освітнього процесу”. У процесі методичної роботи здійснювалося 

підвищення наукового рівня педагогів, їх підготовка до засвоєння змісту нових 

програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями 

психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення та 

впровадження в практику позитивного педагогічного досвіду, творче 

виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й 

досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок 

самоосвітньої роботи педагога, надання йому кваліфікованої допомоги в теорії 

та практичній діяльності.   

У цьому навчальному році до  плану роботи училища з метою подальшого 

вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної 

роботи, підвищення фахового рівня педагогічних працівників училища, їх 

готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для 

всебічного розвитку здобувачів освіти, збереження та зміцнення їх здоров’я та 

соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціально-трудових, 

загально-пізнавальних та міжпредметних компетентностей на основі 

особистісного підходу до потреб і можливостей здобувачів освіти училище 

керується основними документами про організацію методичної роботи з 

педкадрами:  

     -    Закон України про професійно-технічну освіту; 

     -    Закон України «Про освіту»; 

     -    Положення про методичну роботу в ПТНЗ; 

     -    Наказ Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення 

методичної   

          роботи в системі професійно-технічної освіти»;                                                                    

     -  Рекомендації щодо організації методичної роботи  з педагогічними 

працівниками в ПТНЗ; 

- Положення про методичний кабінет; 

- Типове Положення про атестацію педагогічних працівників України;  

-  Річний план роботи училища. 

У цьому році у колективі працюють  49  педпрацівники, з яких атестувалося 14 

чоловік:   

- підтвердили 12 тарифний розряд: Брагіна В.М., Грунський О.В; 

- присвоєно педагогічне звання «майстер в/н ІІ категорії»: Руденко Н.І.; 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «викладач першої категорії»: Зінченко 

І.А., Кукало С.В., Тарабанова В.С., Овсяннікова А.Є., Садовий М.П.; 

- встановлений 14 тарифний розряд майстра в/н: Ручий І.А., Скрипко Л.Г.; 

- присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»: Скрипник В.І.; 

- підтверджено кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії»: 

Жорушкіна Н.П., Соловйова І.П., Терещенко О.М., Скрипник В.І. 



Пройшли курси підвищення кваліфікації 12 чоловік з них: 9 у ДАНО та 3 у 

БІНПО. 

Навчально - методична робота у цьому році проводилась як цілісна система 

взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення професійного 

загальнокультурного рівня працівників в навчальний процес. Викладачі та 

майстри вивчали та впроваджували програми державних стандартів, створили 

навчальну програму з професії «Оператор з ветеринарного оброблення тварин 

та птиці». У своїй роботі методична служба училища намагалась сприяти 

підвищенню якості начального процесу через професійний ріст педагогічних 

працівників,  намагалась працювати згідно з планом, приймала активну участь 

у підготовці училищних та  обласних заходів.      

Методичний кабінет як осередок творчості педагогічних працівників постійно 

поповнюється різноманітним методичним забезпеченням, методичними 

рекомендаціями, розробками відкритих уроків, позакласних заходів.        

Працюючи над методичною проблемою закладу в цілому, педагогічні 

працівники продовжують працювати над проблемними темами (або на початку 

навчального року визначили індивідуальні теми), яким присвячують свою 

роботу протягом року. Серед обраних тем є питання нетрадиційних форм і 

методів навчання, міжпредметних зв'язків, удосконалення методичного 

забезпечення викладання, диференційований підхід до учнів з різним рівнем 

знань, впровадження змішаної та дистанційної форми навчання та інші. Деякі 

майстри і викладачі училища впроваджують у навчальний процес нові 

технології, які сприяють реалізації навчально-виховного процесу з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів; пропонують учням різноманітні самостійні 

роботи, виробничі і дидактичні ігри, нестандартні і творчі завдання, які дають 

певний позитивний результат. Особлива увага приділяється організації 

навчального процесу в умовах дистанційного навчання. Кожен педагогічний 

працівник має свій власний блог, який вміщує в собі всю необхідну інформацію 

для викладання та пояснення свого предмету.  

В організації методичної роботи перевага надавалась роботі предметних 

методичних комісій. У 2020-2021 навчальному році дещо знизилась 

ефективність їх роботи. Можливо це пояснюється тим, що з шести комісій, що 

працювали – їх стало чотири: 

Кравченко Л.І. – керівник  МО викладачів загальноосвітньої підготовки.  

Руденко Н.І. – керівник МО педпрацівників професії «Кухар». 

Дресь Р.В. – керівник МО педпрацівників  професій сільськогосподарського 

напрямку. 

Соловйова І.П. – керівник МО педпрацівників  класних керівників.  

Було розроблено план роботи творчої групи за темою: «Дистанційний та 

змішаний формат навчання як простір можливостей». Найбільш  ефективними 

формами роботи  МК було проведення предметних  тижнів, олімпіад з 

загальноосвітніх предметів та предмета „Охорона праці”, конкурсів фахової 

майстерності, участь в обласній виставці-огляді  методичних та дидактичних 

матеріалів викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Протягом навчального року були проведені предметні тижні та конкурси 

фахової майстерності. Згідно з планом роботи були проведені відкриті уроки 



викладачами та майстрами виробничого навчання. Недоліком змісту 

методичної роботи була недостатня ініціатива керівників МК. 

Одним  з найважливіших напрямів методичної роботи, яка сприяє неперервній 

освіті педагога, була і залишається самоосвіта – цілеспрямована, систематична і 

самостійна робота над підвищенням професійної кваліфікації. Кожен 

педагогічний працівник має план самоосвіти, власну методичну проблему, над 

якою працює протягом року. Під час роботи над нею педагоги набувають умінь 

та навичок аналізу особистої педагогічної роботи, вчаться оволодівати 

прийомами  науково-дослідницької діяльності. Наслідки роботи над  

методичною темою педагоги оформляють у письмовому вигляді – звіті. 

Протягом навчального року тричі здобувачі освіти навчалися за змішаною 

формою навчання: з 15.10 по 15.11, з 14.01 по 25.01 та з 01.04 по 11.05. 79% 

здобувачів освіти були учасниками навчального процесу за допомогою 

соціальної мережі Viber, 12% працювали на освітній платформі Google 

Classroom та 9% у телефонному режимі. Тому, для кращого викладання свого 

предмету та навчання професії педагоги активно підвищували свою 

кваліфікацію на різних інтернет-платформах: На Урок, Всеосвіта, Дія, 

Прометеус, АтомХабс, ІППО, Піфагор, а також брали участь у курсах, які 

проводив НМЦ ПТО у Дніпропетровській області та спонукали здобувачів 

освіти до участі у різних конкурсах. 45% викладачів мають подяки за 

поповнення бібліотеки проєкту «На Урок» авторськими розробками та 

сертифікати за те що вони створюють та використовують у своїй роботі 

інтерактивні онлайн-тести «На Урок». 

 

6. Якісний склад  педпрацівників 

Викладачі :             15 чол. 

Вища  категорія             6 чол. 

Викладач-методист         2 чол. 

Спеціаліст І кат.                        9 чол. 

Спеціаліст ІІ кат.                     4 чол. 

Спеціаліст                                1 чол. 

Освіта: вища                            15 чол. 

  Майстри в/н:             21 чол.  

І категорія                   4 чол. 

ІІ категорія                               1 чол. 

12 тарифний розряд                6 чол. 

13 тарифний розряд                5 чол. 

14 тарифний розряд                10 чол. 

Освіта: вища                            12 чол. 

Середня спеціальна                 9 чол.  

(технікум) 

Вихователі :             1 чол. 

Вища категорія             1 чол. 

Освіта:  вища            1 чол. 

  

7. Фінансово-господарська робота  



1. Загальний фонд – 15797,349 тис. грн 

1. Зарплата і нарахування –        12189,390 тис. грн  77,2% 

2. Стипендія і забезпечення сиріт – .     2097,095 тис. грн 7,6% 

3. Комунальні  послуги –  1441,526 тис. грн  14% 

4. Допоміжні  послуги –  69,338 тис. грн 1,2% 

5. Утримання, розвиток  - 0 тис. грн./ 0 

 2. Спеціальний фонд – 3479,580 тис. грн 

1. Зарплата  і нарахування –  156,160  тис. грн 4,2% 

2. Утримання, розвиток –      3304,920    тис. грн     94,9% 

3. Допоміжні  послуги –   18,5     тис. грн    0,09% 

3. Благодійні кошти  - 0 тис. грн. (використано 0 тис. грн.) 

1. Утримання, розвиток  - 0 тис. грн.- 0 % 

2. Основні  засоби – 0 тис. грн. – 0% 

Всього:   19276,929  тис. грн 

1.    З/п, нарахув. –   12345,550   тис. грн  64,0% 

2.    Стипендія –      2097,095       тис. грн  10,8% 

3.    Комунальні послуги  - 1441,526  тис. грн    7,4 % 

4.    Утримання, розвиток –  3304,920 тис. грн 17,1% 

5.    Допоміжні послуги –        87,838 тис. грн  0,08% 

 

8. Зроблено  

Смт Межова вул. Сонячна, 2 

1. Проведений ремонт на першому поверсі навчального корпусу смт Межова. 

2. Проведені побіжні ремонтні роботи житлових кімнат, стель в молодіжному 

гуртожитку, коридорів навчального корпусу, котельні. 

3. Проведені ремонти навчальної техніки та с/г машин. 

4. Встановлено 3 прилади для автоматичного сушіння рук. 

 

Смт Петропавлівка, вул. Садова, 79, вул. Миру, 54 

1. Проведені побіжні ремонтні роботи коридорів  та кабінетів навчальних 

корпусів. 

2. Переобладнано окремі приміщення навчального корпусу в 4 житлових 

кімнати молодіжного гуртожитку, обладнано туалет та кімнату гігієни з 

заміною в цих приміщеннях тепломережі та електропроводки. 

Гуртожиток забезпечений гарячим та холодним водопостачанням та 

каналізацією. 

3. Проведені ремонти навчальної техніки та с/г машин. Встановлено новий 

енергозберігаючий котел в котельні корпусу №2. 

4. Встановлено 2 прилади для автоматичного сушіння рук. 

 

 

 

Директор     Володимир Кропив’янський 


