


У ДНЗ «Дубенське ВХПТУ» здійснюється 

підготовка учнів за такими  професіями:

Формування учнівського контингенту

 Муляр ІІ, ІІІ, IV розрядів, 

штукатур ІІ, ІІІ розрядів, 

маляр ІІ розряду;

 Електрогазозварник ІІ, ІІІ, IV, V розрядів; 

водій автотранспортних засобів (кат. «С1,С»);

 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;  

касир (на підприємстві, в установі, організації);

 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення; 

 Різьбяр по дереву і бересту ІІ, ІІІ, IV, V розрядів, 

столяр будівельний ІІ розряду;

 Конторський службовець (бухгалтерія).



60 невстигаючих16 відмінників

Формування учнівського контингенту

За вказаними професіями на основі 

базової загальної середньої освіти у 2017-

2018 н.р. навчалося  - 470 учнів

з них:



Формування учнівського контингенту

У  2017– 2018 н.р. прийнято на навчання – 134 учні
Випущено - 127 учнів

Відраховано 26 учнів

з них:

8 учнів

переведено до 

інших

навч.закл.

15 учнів

самовільно 

залишили 

училище

3 учні

за заявою

батьків



Рівень професійної підготовки учнів



ДНЗ “Дубенське ВХПТУ” співпрацює з  Млинівським державним технолого-

економічним коледжем, Білокриницьким лісотехнічним коледжем, 

Мирогощанським аграрним коледжем, Березнівським лісотехнічним коледжем,

університетом «Україна»

Працевлаштування випускників



Результати участі у ЗНО

Загальна

кількість випускників 

2017-2018 н.р., які 

здобувають повну 

загальну середню 

освіту

Загальна кількість випускників 2017-2018 н.р..
Кількісні результати 

ЗНО:

які взяли участь 
у основній сесії

зно

які не взяли участь у основній сесії 
ЗНО
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з поважних причин 
і які зареєстровані 
на додаткову сесію 

ЗНО

164 162 2 - - 7 69 86 2



Створення цілісної системи взаємопов'язаних 

заходів, спрямованих на всебічне підвищення 

кваліфікації кожного викладача та майстра 

виробничого навчання

Методична робота

Методична робота спрямована
на реалізацію науково-методичної

проблемної теми: 

«Удосконалення професійної 
компетентності педагогічних працівників 
та підвищення ефективності навчально-

виробничого процесу шляхом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій»

Першочерговим завданням при організації 

методичної роботи в училищі є



У ході реалізації проблемної науково-методичної 
теми  проведено:

 семінарське заняття з елементами тренінгу «Я 

прямую до майстерності»;

 педагогічні читання у формі семінару-

практикуму «Професійно значущі якості 

особистості педагога»;

 круглий стіл «Конструктивне спілкування для 

ефективної роботи»;

 тренінгове заняття «Тимбілдинг у педагогічній 

діяльності»;

 предметні тижні, конкурси профмайстерності, 

відкриті уроки.

Методична робота



викладачів 

суспільно-

гуманітарного 

циклу

Над реалізацією  
теми працює 6

методичних 
комісій

викладачів 

бухгалтерського 

обліку, операторів з 

обробки інформації та 

програмного 

забезпечення

класних 

керівників

викладачів та 

майстрів в/н 

будівельного циклу, 

різьбярів

викладачів 

природничо-

математичного циклу

викладачів та 

майстрів в/н 

електрогазозварників 

і водіїв

Методична робота



Методична робота

Основним завданням методичних комісій 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



Комплексно-методичне забезпечення та комп’ютеризація
навчально-виховного процесу

Забезпеченість підручниками 



Комплексно-методичне забезпечення та комп’ютеризація
навчально-виховного процесу

Стан комп'ютеризації

На балансі училища  є 103 персональних комп’ютери.

У навчальному процесі використовується: 

 95 персональних комп’ютерів;

 3 мультимедійні проектори;

 2 інтерактивні дошки;

 5 широкоформатних TV-приймачів з USB-входом (для 

підключення ПК);

 1 цифровий фотоапарат;

 1 відеокамера;

 2 веб-камери. 



Виховна робота в училищі

Установлено постійний контроль за відвідуванням учнями 
навчальних занять. 

Роботу психологічної служби спрямовано на профілактику 
правопорушень. 

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

правової культури проводяться такі заходи:

 зустрічі з працівниками правоохоронних органів;
 засідання ради профілактики;
 педагогічний «всеобуч» для батьків на правову тематику;
 організація тижня правових знань;
 рейд «Урок»;
 укладено план спільних дій з правоохоронними органами



У навчальному закладі 

навчається

1 дитина-сирота;
8 дітей, батьки яких позбавлені 

батьківських прав

6 внутрішньо переміщених осіб

18 дітей, батьки яких беруть участь в АТО

Виховна робота в училищі

28 дітей з малозабезпечених сімей

8 дітей-інвалідів

3 дітей перебувають на профілактичному обліку
у секторі превенції Дубенського ВП ГУНП 

Забезпечується додержання прав вище згаданих категорій учнів. Підтверджуючі документи 
в наявності. Інформація подається в управління освіти згідно чинного законодавства.



У 2017-2018 н.р. працювало 2 гуртки художньої 
самодіяльності: 

народного співу, естрадного співу 
(керівник Осипчук В.Є.)

Гуртківці взяли участь у 3 обласних конкурсах і 
отримали 3 призові місця:

конкурсі патріот пісні «Посіська Січ»  (І місце)

конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» (І місце)

Етнофестивалі «Вифлиємська зірка» (ІІ місце)

Виховна робота в училищі



ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА УВАГУ ТАКІ ВИХОВНІ ГОДИНИ

Виховна робота в училищі

 «Українська пісня єднає нас»            бібл. Ожерельєва Ж.Б.

 «Глобальні природні катастрофи»    кл.кер. Жичковський О.О.

 Великодні звичаї та традиції              кл.кер. Ясюк О.М.

 Новорічна казка                            вихов.Пелих О.В.

 День учителя                              кл.кер. Шаповалов О.В.



Стали переможцями:

Виховна робота в училищі

Учні училища брали участь у 20 обласних конкурсах



Забезпеченість соціальних потреб учнів

Середньорічний контингент учнів з числа дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування складає 9 чоловік.

Середня вартість одного діто-дня харчування для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які

перебувають на повному державному утриманні і отримують

триразове харчування в 2018 році становить 73,58 грн;

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування, що знаходяться під опікою і отримують одноразове

харчування становить – 29,43 грн.

Вказані норми більші порівняно з минулим 2017 роком на

28,2 відсотка



Зміцнення навчально-матеріальної бази

На зміцнення навчальної бази

та проведення ремонтних робіт

витрачено  - 154,2 тис. грн. 

у тому числі:

- за рахунок власних надходжень – 127,5 тис.грн

-за рахунок добровільних внесків - 26,7 тис.грн



Зміцнення навчально-матеріальної бази

Проведено ремонт навчальних кабінетів, 
майстерень, спортивного залу, 

гуртожитку, кабінету головного 
бухгалтера

Проведено 
ремонтні 
роботи:

Розпочато роботу над створенням 
навчально-практичного центру з 

професії «Різьбяр по дереву та бересту»

Розпочато капітальний ремонт покрівлі 
гуртожитку училища



Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність училища

Загальний
фонд

на 2017 рік

становить

10478233,00 грн

Спеціальний фонд:

-надходження – 140015 

грн

-профінансовано –

145084 грн

Благодійний фонд:

-надходження – 20300 

грн

-профінансовано

– 26687 грн



Робота з охорони праці організовується згідно нормативно-правових

документів.

В училищі є кабінет охорони праці, обладнаний відповідно до Положення

про кабінет охорони праці.

З метою дотримання правил та норм з охорони праці, 

запобігання травматизму:

 видано накази: «Про організацію роботи з охорони праці та пожежної

безпеки», «Про створення служби охорони праці»;

 проводиться навчання викладачів і майстрів в/н з питань охорони праці;

 проводяться інструктажі для працівників: вступний, первинний,

повторний (1 раз у півріччя, з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал);

 проводяться інструктажі для учнів: вступний, первинний, позаплановий,

цільовий.

Стан охорони праці



LOGO


