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Аналіз руху контингенту
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Потужність навчального закладу – 480 осіб

Контингент станом на 01 січня 2019, 2020, 2021рр.
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% до загальної кількості контингенту

Втрата контингенту у 2018, 2019, 2020рр.
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Аналіз руху контингенту
Виконання обсягів прийому у 2018, 2019, 2020рр.
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Працевлаштовані -
49%

Продовжують 
навчання - 10%

Проходять службу 
в ЗСУ та декретна 

відпустка - 8%

Відмова від 
працевлаштування 

- 33%

Випуск 2020 року – 72 учня

Працевлаштування випускників 
у 2020 році та закріплення на першому 

робочому місці 



Вид 

економічної 

діяльності

Назва професії

Обсяги регіонального замовлення

2021 рік 2022 рік

Прийом, осіб Випуск, осіб Прийом, осіб Випуск, осіб

Сільське

господарство

Слюсар-ремонтник. Тракторист-

машиніст сільськогосподарського

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія А1, А2, В1). Водій 

автотранспортних засобів (категорія С)

25 23 25 25

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

(категорія А1). Водій автотранспортних 

засобів (категорія С)

25 25 25 25

Громадське 

харчування
Кухар. Офіціант 25 - 25 -

Для всіх 

галузей 

економіки

Оператор комп’ютерного набору. 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських

даних

- 26 - -

Обліковець з реєстрації бухгалтерських

даних. Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи)

- - - 23

Пропозиції до обсягів регіонального замовлення на 
2021 та 2022 роки



Протягом 2020 року підвищення кваліфікації 
за програмою 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (підтвердження знань з правил 

дорожнього руху та правил безпечної експлуатації 
тракторів та сільськогосподарської техніки)» 

пройшли 60 слухачів направлених службою 
зайнятості Нікопольського міськрайонного 
центру зайнятості у Томаківському районі.

Ринок праці в регіоні

Кількість випускників шкіл регіону у порівнянні з 2019 та 2020 роками

Станом на 01.01.2021 р. у Томаківському ЦЗ 
мають статус безробітного 485 осіб.

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

За професійним складом серед зареєстрованих 
безробітних (за останнім місцем роботи):

- Тракторист-машиніст с/г виробництва – 53 особи;

- Водій автотранспортних засобів – 41 особа;

- Кухар - 3 особи;

- Слюсар з ремонту с/г техніки та устаткування – 4 
особи

Актуальних вакансій на 01.01.2021р. – 9. 



Надходження до спеціального фонду у 2020 р.

Спеціальний фонд - 1422203,96 грн.

Господарська діяльність – 1020664,24 грн.Освітні послуги – 401539,72 грн.

Оновлення матеріально-технічної бази                                 
У 2020 році за рахунок спеціального фонду придбано:

- газонокосарку Vitals Masters Zp46139t на суму 7400,00 грн.;

- мотокосу Зенит ЗТБ-А 3000К на суму 2220,00 грн.;

- насос циркуляційний Sprut 3VP.PN 100L на суму 25500,00 грн.;

- вікна металопластикові (8 шт.) на суму 51440,00 грн.;

- плита Indezit (6 шт.) на суму 38392,00 грн.



Для проведення 

поточного ремонту в 

кабінетах, лабораторіях, 

гуртожитку навчального 

закладу та для роботи 

машино-тракторного 

парку за рахунок 

спеціального фонду було 

придбано: 

- господарчих товарів (лакофарбові, малярні, 

будівельні матеріали) на суму 125789,82 грн.

- запасні частини на суму 52477,02 грн.

- пальне на суму 256975,67 грн.



Матеріально-технічна база ліцею





Досягнення ДПТНЗ ТПАЛ
Переможці Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 

 
“Кращий орач року – 2006” 

АЛЬКЕМА ОЛЕКСАНДР 

 I місце 

“Кращий орач року – 2009”

МЕЛЬНИК ВІТАЛІЙ

II місце

Переможці обласного конкурсу фахової майстерності

“Кращий водій – 2015”

МАКОВОЗ СТАНІСЛАВ

I місце

“Кращий слюсар – 2015”

ГРАБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

I місце

Переможці обласної олімпіади з 

бухгалтерського обліку 2018, 2019рр. 

РОТАРУ АЛЬОНА

(ІІІ місце) 

ФОМЕНКО ОЛЕГ

(І місце) 

Переможці обласної інтернет-олімпіади з професії:

«Тракторист-машиніст с/г виробництва»  2019р. - Барінов Данило (ІІІ місце)

«Водій автотранспортних засобів» 2020р. – Катранич Максим (ІІ місце)



Профорієнтаційна робота


