


Формування учнівського контингенту та організація  
професійної  підготовки учнів 

У ДНЗ “Дубенському ВХПТУ здійснюється 

підготовка учнів за такими  професіями: 

 

Другий ступінь навчання: 

 муляр ІІІ, IV розряду, штукатур ІІ-ІІІ розряду, 

маляр ІІ-ІІІ розряду; 

 електрогазозварник ІІІ, IV розряду, водій 

автотранспортних засобів (кат. «С»); 

 обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);    

касир (на підприємстві, в установі, 

організації); 

 оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення; 

 різьбяр по дереву і бересту ІІІ, IV розряду, 

столяр будівельний ІІ розряду. 

 

Третій ступінь навчання: 

 електрогазозварник V розряду; 

 різьбяр по дереву і бересту V розряду. 

 



19 відмінників 

 
48 невстигаючих 

 



Відраховано 19 учнів 

з них: 

2 учні – за  

заявою 

 батьків 

3 учні – 

переведено до 

інших 

навч.закл. 

14 учнів  

самовільно 

залишили 

училище 



 11 дітей-сиріт; 

 5 внутрішньо переміщених осіб; 

 8 дітей, батьки яких беруть участь в АТО; 

 28 дітей з малозабезпечених сімей; 

 8 дітей-інвалідів. 

Забезпечується додержання прав вище 

згаданих категорій учнів. Підтверджуючі 

документи в наявності. Інформація 

щопонеділка подається в управління освіти. 

Виховна робота 



«Революція гідності» 
Класний керівник Кирилюк Н.М. 

Пріоритетним напрямком виховної роботи  
лишається національно-патріотичне виховання.  

Для реалізації якого проведено  
відкриті виховні заходи: 

«Одвічний біль - Афганістан» 
Класний керівник Сікора М.О. 

«Небесна сотня у вирій полетіла» 
Класний керівник Жичковський О.О. 

«Родина. Рід. Які святі слова…» 
Класний керівник Бедрій Р.В. 

«Тут все священе, все твоє, бо зветься просто краєм рідним» 
Класний керівник Докашенко Є.І. 



Встановлено постійний контроль за відвідуванням учнями 
навчальних занять. Учні, схильні до правопорушень залучаються до 
роботи в гуртках, спортивних секціях.  Роботу психологічної служби 
спрямовано на профілактику правопорушень.  

Та все ж, за звітний період траплялися випадки протиправної 
поведінки, зокрема, вживання спиртних напоїв та скоєння злочинів у 
вечірній час. Усе це свідчить про низький рівень контролю за дітьми з 
боку батьків. 

З метою попередження правопорушень, злочинів, недопущення  
проявів жорстокості і насильства серед учнів та підвищення рівня 

правової культури в училищі проводяться такі заходи: 

 зустрічі з працівниками правоохоронних органів; 
 організація тижня правових знань;  
 рейд «Урок»; 
 виховні години на правову тематику. 



Прибирання парку Афганців 
Група 13,23 

 

Прибирання зони відпочинку «Острівок» 
Група 22,32 

 

Волонтерська  
робота.  

Благодійні  
акції 

Прибирання стадіону “Спартак” 
Група 12,23 

Упорядкування території кладовища  

(вул.Мирогощанська) 
Група 12,33 

Екологічна акція “Посади дерево Миру” 
Група 32 



Андріївські вечорниці 

Класний керівник Ясюк О.М. 

 Новорічне свято 

Класний керівник Красій О.М. 

 “Бережіть материнські серця” 

Класний керівник Ковальчук І.В.,  

Пожарська В.О. 



У 2016-2017 н.р. працювало 2 гуртки художньої 

самодіяльності: народного співу, естрадного співу 

Для удосконалення виховної роботи плануємо 

розширити мережу гурткової роботи 



Учні училища брали участь у 24 обласних конкурсах 

 

Стали переможцями: 
 “Люби і знай свій рідний край”; 

 читців-декламаторів “Живи, Кобзарю, в пам'яті людській”; 

 “Об’єднаймося ж, брати мої” (номінація “Декоративно-прикладне 

мистецтво”);  

 “Моя Україна”; 

 ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика; 

 Етнофестивалю “Вифлеємська зірка”; 

 “Юна зірка”. 



Проведено   

ремонтні 

роботи: 

проведено ремонт навчальних кабінетів, майстерень,  

спортивного залу,  бібліотеки, гуртожитку 

розширено музей декоративно- 

прикладного мистецтва «АРТ»,  

реконструйовано музейну кімнату «Світлиця» 

створено сучасну аудиторію ІКТ, придбано товари  

першого вжитку для  учнівського гуртожитку  

(електроплити,  холодильники, праски, телевізори, 

 покривала, тюлі, килими) 

замінено вікна на енергозберігаючі  

у спортивному залі,  

гуртожитку, будівельних майстернях 

модернізовано лабораторію новітніх  

технологій будівельного профілю,  

створено майстерню різьби по дереву, 

обладнано кімнату гігієни у гуртожитку 



На зміцнення навчальної бази та проведення 

ремонтних робіт витрачено  - 174,7 тис. грн.  

в тому числі: 

- за рахунок держбюджету – 69,7 тис.грн. 

- за рахунок власних надходжень – 76,0 тис.грн. 

- за рахунок добровільних внесків -  29,0 тис.грн. 



Фінансово-господарська діяльність училища 

Загальний  
фонд:  

на 2016 рік  

становить  

7824688,00 грн. 

Спеціальний фонд: 
 

надходження  

– 137929 грн. 

 

профінансовано  

– 134950 грн. 

Благодійний 
фонд: 

надходження  
– 40992 грн. 

 

профінансовано  

–   31934 грн. 



Методична робота спрямована  

на реалізацію науково-методичної проблемної теми: 

 

«Упровадження інноваційних методів 

навчання  з метою підвищення якості 

підготовки  молодих кваліфікованих 

робітників» 

 Методична робота 

Першочерговим 

завданням при 

організації методичної 

роботи в училищі є 

Створення цілісної системи 

взаємопов'язаних заходів, 

спрямованих на всебічне 

підвищення кваліфікації 

кожного викладача та 

майстра виробничого 

навчання 



викладачів 

суспільно- 

гуманітарного 

циклу 

Над реалізацією   
теми працює 6 

 методичних комісій 

викладачів 

бухгалтерського 

обліку, операторів 

комп’ютерного 

набору 

класних 

керівників 

викладачів та 

майстрів в/н 

будівельного циклу, 

різьбярів 

викладачів 

природничо-

математичного циклу 

викладачів та 

майстрів в/н 

електрогазозварників 

і водіїв 



 педагогічні читання на тему “Хто 

він – справжній педагог?”; 

 семінар-практикум “Інтерактивні 

технології – шлях до формування 

творчої особистості учня”; 

 заняття з елементами тренінгу 

“Психологічне благополуччя 

педагога” 

 психолого-педагогічний семінар 

“Інноваційний підхід до процесу 

становлення особистості учня та 

вчителя засобами передових 

педагогічних технологій”; 

  предметні тижні, конкурси 

профмайстерності, відкриті уроки. 



Основним завданням МК є підвищення рівня навчально-виховної 

роботи, якості знань учнів, обговорення методик викладання, 

впровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної 

науки, впровадження інновацій, обговорення навчальних програм, 

стандартів з професій, проведення олімпіад та конкурсів професійної 

майстерності учнів, участь в атестації педагогічних працівників. 

Кожна методична 

комісія працює над 

своєю науково-

методичною 

проблемою, яка 

підпорядкована 

загальноучилищній 



 підвищенню інформаційної культури учасників навчального 

процесу;  

 удосконаленню професійної підготовки учнів;  

 активізації науково-методичної діяльності викладачів і учнів;  

 індивідуалізації навчального процесу;  

 підвищенню якості наочності в навчальному процесі; 

 реалізації міжпредметних зв’язків;   

 вихованню в учнів високої зацікавленості в отриманні знань;  

 вихованню почуттів патріотизму, високої відповідальності перед 

державою, сім'єю за якість знань.  



Книгозабезпеченість загальноосвітніх предметів становить 87% від 

потреби.  

Не вистачає підручників з української мови, біології, географії,  

хімії, основ економіки. 

Здійснено підписку фахових, навчально-методичних та виховних видань  

на суму 6 466 грн.17 коп. 



На балансі училища  є 104 персональних комп’ютери. 

 

У навчальному процесі використовується:  

  98 персональних комп’ютерів; 

  5 мультимедійних проекторів; 

  5 широкоформатних TV-приймачів з USB-входом (для 

підключення ПК); 

  2 цифрових фотоапарати; 

  1 відеокамера; 

  4 веб-камери.  





ДНЗ “Дубенське ВХПТУ” співпрацює з  Млинівським державним 

технікумом ветеринарної медицини, Білокриницьким лісотехнічним 

коледжем, Мирогощанським аграрним коледжем,  

університетом «Україна». 

Працевлаштування випускників  



Забезпеченість соціальних потреб учнів 

 

Середня вартість харчування  на одну дитину-сироту з опікою,  що 

забезпечується безоплатним одноразовим харчуванням у 2016  році 

становила 22,96 грн. на день. 

 

Середня вартість харчування  одного учня з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (без опіки), що забезпечуються 

трьохразовим харчуванням  становила у 2016 році 57,41 грн. на день. 

 

Затверджено кошторисом на придбання продуктів харчування  

на 2016 рік – 69,0 тис.грн.  

 

Використано на харчування у 2016 році – 69,0 тис.грн. 



 
 
Відповідальний за охорону праці –  Гузь М.М. 
Випадків травматизму  упродовж 2016-2017 н.р. не було. 
В училищі є кабінет з охорони праці, обладнаний відповідно до 

Положення. 
Систематично проводиться робота з дотримання правил охорони праці, 

запобігання травматизму, а саме: 
 видано накази : «Про організацію роботи з охорони праці та пожежної 
безпеки», «Про створення служби з охорони праці»; 
 проводиться навчання викладачів і майстрів в/н з питань охорони праці 
за 30-ти годинною програмою; 
 проводяться інструктажі працівників та учнів: вступний, первинний, 
повторний та позаплановий ; 
 ведуться журнали реєстрації інструктажів працівників та учнів з 
охорона праці та пожежної безпеки з кожної професії. 

  

Стан охорони праці 



Інші питання 

 

На базі ліцею упродовж 2016-2017 н.р. проведено: 
 

 обласну методичну секцію директорів; 

 зональні змагання з міні-футболу (в рамках спартакіади ПТНЗ).  

  




