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Трудовий колектив ВПУ № 17  

нараховує 186 працівників

В тому числі 94 педагогічних працівників 

та 92 допоміжних працівника



З 1 вересня 2018 року до занять 

приступило 1005 здобувачів освіти



Контингент станом на:

01.01.2016 – 1018 здобувачів освіти;

01.01.2017 – 1029 здобувачів освіти;

01.01.2018 – 1028 здобувачів освіти;

01.01.2019 – 1005 здобувачів освіти.



В 2018-2019 н.р. училище здійснює 

підготовку фахівців з 22-х професій та 

з 4-х спеціальностей, розподілених на 

чотири навчальні підрозділи:

Машинобудівний - 11 навчальних груп;

Електротехнічний - 11 навчальних груп;

Комп'ютерних технологій - 9 навчальних груп;

Непромисловий - 8 навчальних груп



НАПРАЦЮВАННЯ 

за І семестр 2018-2019 н.р. 

1. Виконання державного та регіонального замовлення – 450 

здобувачів освіти

2. Поповнення перехідного контингенту здобувачів освіти

3. Розширення баз проходження виробничої практики здобувачів 

освіти

4. Ліцензування загальноосвітньої підготовки

5. Ліцензування професій для роботи НПЦ:

8211 «Верстатник широкого профілю», «Токар», «Фрезерувальник», 

«Шліфувальник», «Свердлувальник»



НАПРАЦЮВАННЯ 

за І семестр 2018-2019 н.р. 

6. Атестація за професіями: 
(4113) Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення

(4121) Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних

(8333) Машиніст крана (кранівник)

7. Акредитація за спеціальностями:
(071) Облік і оподаткування

(133) Галузеве машинобудування

(141) Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка



НАПРАЦЮВАННЯ 

за І семестр 2018-2019 н.р. 
8. Розроблені та затверджені освітньо-професійні програми за 

спеціальностями:
(071) Облік і оподаткування

(133) Галузеве машинобудування

(141) Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9. Отримано технічний висновок про доступність освітнього закладу 

для мало мобільних груп населення.

10. Відкрито навчально-практичний центр з професій: 

8211 «Верстатник широкого профілю», «Токар», «Фрезерувальник», 

«Шліфувальник», «Свердлувальник»



НАПРАЦЮВАННЯ ЗА ІІ СЕМЕСТР :
1. Працевлаштування випускників 2019 року у кількості 377 здобувачів освіти.

2. Ліцензування професії:
7233 «Слюсар-ремонтник»

3. Проведення акредитаційної експертизи спеціальностей:

071 «Облік і оподаткування»

133 «Галузеве машинобудування»

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

4. Завершено роботу щодо проведення атестаційної експертизи професій:

4113 «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

8333 «Машиніст крана (кранівник)»

6. Проведена  атестація педагогічних працівників.

7. Пройдені курси підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

8. Заключені договори з комунальними підприємствами міста Дніпро для 

проходження виробничої практики та працевлаштування здобувачів освіти.



Переможець у міському грантовому проекті 

«Бюджет участі»
за кошти державного бюджету міста Дніпро

В 2019 р. буде побудовано спортивний 

майданчик поблизу освітнього закладу 

на суму 950 000 грн. 



9 квітня 2019 року відвідали наш заклад освіти з робочим візитом:

1. Прем'єр-міністр України Гройсман В.Б.,

2. Віце-прем'єр-міністр України Кириленко В.А.,

3. Міністр соціальної політики України Рева А.О.

4. Міністр освіти та науки України Гриневич Л.М.,

5. Перший заступник міністра освіти і науки України Хобзей П.К.,

6.Заступник міністра освіти і науки України Карандій В.А.,

7. Директор департаменту видатків, бюджету гуманітарної сфери Єрмоличев Р.В.,

8. Генеральний директор директорату професійної освіти Шумік І.В.,

9. Голова Дніпровської облради Пригунов Г.О.,

10. Голова Дніпропетровської обласної адміністрації Резніченко В.М.,

11. Міський голова Філатов Б.А.,

12. Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Сушко К.А.,

13. Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Полторацький О.В.,

14. Заступник директора ДОН ДОДА Демура А.Л.,

15. Начальник управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Кравченко Л.А.,

16. Начальник відділу професійно-технічної освіти та ресурсного забезпечення Дудля О.В.

17. Народний депутат Курячий М.П. та інші





У 2018 році створено навчально-практичний центр для 

підготовки робітничих кадрів за професіями: 

«Верстатник широкого профілю»,

«Токар», «Фрезерувальник», «Шліфувальник», 

«Свердлувальник»



Навчально-практичний центр для:

 навчання дорослого населення,

 студентів вищих навчальних закладів,

 педагогічних працівників освітніх закладів,

 фахівців підприємств,

 здобувачів освіти.



За підтримки МОН України 

за кошти державного бюджету закуплено та 

встановлено 

14 сучасних одиниць обладнання

“OPTIMUM” 

виробництва 

Німеччини.

2 Універсально-фрезерні  

1 настільний фрезерний 

верстати по металу



1 Точильно-шліфувальний верстат 

по металу  OPTIgrind

1 Універсальний верстат для 

заточки інструменту  OPTIgrind

3 Універсальні  та 1 настільний токарно-

гвинторізний верстати по металу  OPTITurn



2 Стрічкові пили по 

металу  OPTIgrind

2 Свердлильні верстати 

OPTIgrind

1 Плоско-шліфувальний 

верстат по металу  

OPTIgrind

Комплект інструменту



05.03.2019 наш освітній заклад приймав гостей зі 

Смілянського центру підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів з метою обміну досвідом з відкриття 

навчально-практичного центру.



01.03.2019 в рамках тижня циклової 

комісії машинобудівного 

профілю пройшла обласна методична 

секція верстатників широкого профілю 

Дніпропетровської області при участі 

методиста НМЦ ПТО Безценної Т.М.



28.02.2019 в рамках тижня циклової 

комісії машинобудівного 

профілю пройшов конкурс фахової 

майстерності для "Верстатників широкого 

профілю"

Гр М18-8/9



Ремонт у кабінеті комп'ютерних 

технологій та оновлення 

обладнання



Ремонт електромонтажної майстерні та 

оновлення обладнання



27.02.2019 в рамках тижня циклової 

комісії машинобудівного 

профілю пройшов конкурс фахової 

майстерності для "Операторів верстатів з 

ПК"

Гр М18-34/11



07.02.2019 в рамках тижня циклової 

комісії електротехнічних професій 

відбулась практична частина конкурсу з 

професії  " Електрогазозварник "



05.02.2019 в рамках тижня циклової комісії 

електротехнічних професій відбулась олімпіада з 

професії "Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування"



27.02.2019 пройшов І етап конкурсу 

фахової майстерності з професії 

“Офіціант”. 

ІІ етап конкурсу пройшов в м. Кривий Ріг 

24.04.19р.



27.02.2019 пройшов І етап конкурсу 

фахової майстерності з професії " Кухар"





Підсумки
навчально-виробничої діяльності

за вересень-листопад 2018-2019 н.р.

Відпрацьованих годин - 75 173;

Сума з/п здобувачів освіти - 1 052 147 

грн.



Протягом 2018 року 

наші учні проходили 

професійно-практичну підготовку

на 120 підприємствах міста 

та заробили

2,397 млн. грн.



Професійно-практична підготовка 

проводиться на підприємствах - замовниках 

робітничих кадрів, 

з якими укладені договори на набір у 2019 році
ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

ТОВ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУРОВОГО ОБЛАДНАННЯ"

ПАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" ДМР

ВАТ "Завод монтажних виробів"

ТОВ "Група компаній "Пріоритет"

ТОВ "Омега"

ТОВ "Техмаштрейд"

ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ"

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"

ТОВ "Лайм Кеш"

АТ "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів"

ТОВ КФ "Електропромремонт"

КП "Дніпровський метрополітен"

КП "Дніпроводоканал"

КП "Міськсвітло"









377 випускників у 2019 році
№ Код професії Повна назва професії (спеціальності) Учнів

1
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

25
4211 Контролер - касир

2
7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

26
8333 Машиніст крана (кранівник)

3 131 Прикладна механіка 14

4 071 Облік і оподаткування 12

5
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

25
7233 Слюсар-ремонтник

6 8211 Оператор верстатів ПК 30

7 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 14

8
5122 Кухар

26
5123 Офіціант

9 7212 Електрогазозварник 30

10 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 30

11
8211 Верстатник широкого профілю

26
8211 Оператор верстатів з ПК

12 133 Галузеве машинобудування 14

13
7212 Електрогазозварник

27
7213 Рихтувальник кузовів

14 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування е/устаткування 25

15
4112 Оператор комп’ютерного набору 

28
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

16
5122 Кухар

25
7412 Кондитер



19.02.2019 Державна 

кваліфікаційна атестація в 

групі М 17-23/11

з професії "7241 Слюсар-електрик з 

ремонту електроустаткування. 8333 

Машиніст крана (кранівник)" майстер 

виробничого навчання Черненко І.Г.



25.01.2019 Державна кваліфікаційна 

атестація в групі К 17-40/11

з професії "Обліковець з реєстрації

бухгалтерських даних"

" Контролер-касир "

майстер виробничого навчання 

Пікуль Н.В.





ІІ.  ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

ТЕОРИТИЧНОГО  НАПРЯМКУ

Виконавець: заступник директора з НР

Псарьова Н.М.



З початку нового навчального року наш колектив почав

активно вивчати новий Закон «Про освіту», переглядати та

корегувати свою діяльність в руслі державних вимог, що

змінюються. Суспільні відносини в країні розвиваються та

стають більш європейськими і це вимагає від викладачів бути

гнучкішими аби відповідати зростаючим стандартам освіти.

Основою освітнього процесу став План роботи училища

на 2018-2019 навчальний рік, затверджений педагогічною радою,

на підставі затверджених навчальних планів, програм, штатного

розкладу та бюджетного кошторису.



Відповідно до Правил прийому до Вищого професійного

училища № 17, з метою організованого проведення конкурсного

відбору абітурієнтів 23-24 серпня 2018 року були проведені

вступні випробування. Завдання з предметів загальноосвітньої

підготовки своєчасно були підготовлені викладачами та

затверджені заступником директора з НР.

Метою проведення вступних випробувань серед абітурієнтів

було визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з

предметів базового компоненту та в подальшому вивчення

динаміки засвоювання здобувачами освіти нових знань.



Проведення вступних 

випробувань серед 

абітурієнтів



Також, з метою ознайомлення батьків абітурієнтів з

основними напрямками діяльності училища заступник

директора з навчальної роботи підготувала стислу

змістовну доповідь на загальних батьківських зборах 23-

24 серпня 2018 в якій, були висвітлені основні вимоги до

освітнього процесу, права та обов’язки здобувачів освіти



Так, до освітнього процесу у 2018-2019 н.р.

приступили 39 навчальних груп. Розклад занять на І та ІІ

семестр своєчасно був затверджений директором ВПУ

№ 17 та погоджений начальником управління державного

нагляду за дотриманням санітарного законодавства в

Дніпропетровській області.



У зв'язку з початком нового навчального року, на підставі

наказу Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської

міської ради управління освіти від 17.08.2018 "Про проведення

тарифікації педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний

рік" та на виконання п. 4 наказу Міністерства освіти України від

15.04.1993 № 102 " Про затвердження Інструкції про порядок

обчислення заробітної плати працівників освіти", загальна

кількість годин на 2018-2019 навчальний рік встановлена– 38666

годин на кожну протарифіковану навчальну групу та згідно з

кількістю годин за навчальним планом, враховуючи освіту,

відповідний фах та категорію педпрацівника. Розмір тарифної

ставки (посадовий оклад) майже у кожного викладача

встановлений більше ніж 720 годин.

Накази про тарифікацію на 2018-2019 н.р узгоджені с

профспілкою та затвердженні директором ВПУ № 17

29.08.2018 року.



На початку нового навчального року були отримані Методичні

рекомендації, щодо змін в Освітніх програмах загальноосвітніх дисциплін.

Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і

повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України

від 23. 11. 2011 р. № 1392), а також концепції «Нова українська школа».

Оновлені робочі навчальні програми та поурочно тематичне планування

були своєчасно розглянуті на засіданнях методичних комісій та

затверджені заступником директора з НР своєчасно 29.08.2019 року



Педагогічний колектив ВПУ №17 разом з головами методичних

комісій, згідно рекомендацій НМЦ ПТО у Дніпропетровській області і

нових навчальних програм, обрали підручники та заповнили спеціальну

форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників.

Таким чином, були заказані підручники з розрахунку контингенту

здобувачів освіти першого курсу у кількості 240 учнів, також для роботи в

кабінеті і на перспективу терміном п’ять років. На кожен предмет

заказали по 350 примірників. Загальна кількість підручників склала 4420

штук.



Кожен навчальний день розпочинався з

ранкових лінійок, як важливого організаційного

елементу освітнього процесу.



Так, згідно графіка контролю за освітнім процесом та відповідно

до плану роботи протягом року в освітньому закладі здійснювалась

перевірка заступником директора з навчальної роботи та головою

методичної комісії класних керівників по веденню учнівських

щоденників, конспектів, аналізу навчальних досягнень здобувачів

освіти.

Також для цієї роботи, протягом року були залучені здобувачі

освіти відповідальні за навчальний сектор у ВПУ № 17

(самоврядування).



На початку вересня 2018 року були проведені збори з

навчальним сектором. На зборах здобувачі освіти

отримали інструктаж по організації та контролю за

освітнім процесом підлеглої групи.



Протягом року, щомісяця відповідальні здобувачі освіти

надавали звіт за веденням учнівських щоденників, зошитів,

конспектів, атестаційні відомості навчальних досягнень здобувачів

освіти підлеглої групи.

Заступник директора з НР та голова методичної комісії класних

керівників щомісяця аналізували та звітували на інструктивно-

методичних нарадах.

Аналіз та стан перевірки учнівських щоденників



Аналіз та стан перевірки учнівських щоденників



Аналіз та стан перевірки учнівських 

зошитів та конспектів



Контрольні перевірки готовності здобувачів освіти до

освітнього процесу показали, що дані факти відповідають

дійсності. Здобувачі освіти протягом року були на 100%

підготовлені до освітнього процесу



Проведення щомісячного аналізу навчальних досягнень

здобувачів освіти надавало можливість керівникам груп своєчасно

визначати невстигаючих здобувачів освіти та проведення для них

повторної атестації з навчальних предметів, для підвищення

показників в навчальній підлеглій групі. Класні керівники та

здобувачі освіти з навчального сектору щомісячно звітували про

стан навчання в підлеглій групі.



З метою удосконалення постійного контролю за навчанням і

вихованням здобувачів освіти, запобіганню випадкам пропусків

здобувачами освіти навчальних занять без поважних причин,

попередженню правопорушень, щотижня, щомісяця підводились

підсумки відвідуваності здобувачами освіти 2-го, 6-го та останнього

уроку. Заступники директора з НР та НВР на нарадах при

директорові та колективі звітували про стан відвідуваності

здобувачами освіти занять.





% учасників в олімпіадах з базових дисциплін

2016-2017 рік 2017-2018 рік 2017-2018 рік

29% 32% 34,3%

Аналіз діяльності освітнього процесу за 2018-2019 н.р. відзначився

результативністю здобувачів освіти в конкурсах, змаганнях, олімпіадах.

В листопаді 2018 року проводився перший етап учнівських олімпіад з

12-ти предметів базових дисциплін серед здобувачів освіти І, ІІ, ІІІ

курсів: англійська мова, математика, фізика і астрономія, біологія,

біологія і екологія, інформатика, всесвітня історія, фізика, хімія,

географія, громадянська освіта, українська мова і література, історія

України.

З загальної кількості 687 здобувачів освіти в олімпіадах взяли участь 236

здобувачів освіти, що склало 34,3 % від загальної кількості. За

показниками минулих років кількість учасників в олімпіадах

збільшилась на 4%.



В 2018 році олімпіади були проведені на

достатньому організаційному та методичному

рівнях.

І місця зайняли 18 здобувачів освіти ( 7,6%)

ІІ місця зайняли 20 здобувачів освіти ( 8,4%)

ІІІ місця зайняли 24 здобувача освіти (10,1%)



Навчальний предмет Кількість учнів

у 2017-2018 н.р.

Кількість учнів

у 2018-2019 н.р.

українська мова і література 19 47

англійська мова 25 34

математика 25 31

хімія 13 29

біологія 15 15

фізика і астрономія 15 15

правознавство

(громадянська освіта)

18 12

географія 23 9

всесвітня історія 16 8

історія України 18 8

Протягом останніх років активно приймають участь

здобувачі освіти в таких олімпіадах: математика,

українська мова і література, хімія, англійська мова.

Менш активну участь виявляють здобувачі освіти у

участі в олімпіаді з історії, географії.



Кількість переможців на обласному рівні в 2018 році в

порівняні з минулим більш результативна. За результатами

проведення ІІ етапу олімпіад із загальноосвітніх предметів

у ЗП(ПТ)О області у 2018-2019 навчальному році були

визначені переможці, які принесли освітньому закладу

такі бажані 8 перемог, особливо з таких предметів, як

хімія, біологія, географія (викладачі Купренко О.С.,

Орлик А.Г., Гордєєва Н.М.)

Також, є викладачі, які утримують позицію лідера

протягом останніх років. Їх здобувачі освіти отримують

призові місця на обласному рівні, тим самим

підтверджують свою професійну компетентність і рейтинг

училища. Це Чорна Ю.С., Зайко А.В., Лимар Т.О.



Результати в обласних учнівських олімпіадах 

2016-2017 рік 2017-2018 рік 2017-2018 рік

Математика

І курс

І місце Математика І місце Математика ІІ місце

Математика 

ІІ курс

- - Математика ІV місце

Фізика ІІІ місце Фізика - Фізика ІІ місце

Правознавство ІІІ місце Правознавство - Громадянська 

освіта

-

Англійська 

мова

- Англійська 

мова

- Англійська 

мова

-

Конкурс 

П. Яцика

- Конкурс

П. Яцика

ІІ місце Конкурс

П. Яцика

V місце

Інформаційні 

технології

ІІ місце Інформаційні 

технології

І місце Інформаційні 

технології

-

Історія - Історія - Історія -

Географія - Географія - Географія ІІ місце

Хімія - Хімія - Хімія ІІ місце

Біологія - Біологія - Біологія

ІІ курс

VІ місце

Біологія 

і екологія

ІІІ місце

4 

призових місця

3

призових місця

8

призових місць

Порівняльна таблиця за три роки результатів участі в учнівських олімпіадах









1. З предмету «Географія» здобувач освіти групи К18-21/9

Капуста Катерина зайняла ІІ місце, викладач Гордєєва Н.М.

2. З предмету «Математика» здобувач освіти групи НП17-37/9

Сєйтабдєєва Ксенія зайняла ІV місце, викладач Чорна Ю.С.

3. З предмету «Математика» здобувач освіти групи Е18-3/9

Дорох Костянтин зайняв ІІ місце, викладач Шрамко О.М.

4. З предмету «Фізика» здобувач освіти групи НП17-30/9

Цух Софія зайняла ІІ місце, викладач Зайко А.В.

5. З предмету «Хімія» здобувач освіти групи НП18-2/9

Мартиненко Дарина зайняла ІІ місце, викладач Купренко О.С.

6. З предмету «Біологія» здобувач освіти групи НП18-27/9

Мостовщиков Сергій зайняв ІІІ місце, викладач Орлик А.Г.

7. З предмету «Біологія» здобувач освіти групи НП17-30/9

Цух Софія зайняла VІ місце, викладач Орлик А.Г.

8. З предмету «Українська мова» здобувач освіти групи НП17-30/9

Капуста Анастасія зайняла VІ місце, викладач Лимар Т.О.















Гулітов Самуїл

учень групи: М 17 - 10/9

Зайняв

ІІІ місце 

У ІІІ очному етапі обласного конкурсу

з: “WEB дизайну”

серед учнівської молоді області

Викладач, що підготував:

Галаницька О.О.



Канівець Олексндр Денисович

учень групи К16-17/9

Зайняв

ІІ місце 

в обласній олімпіаді з 

Бухгалтерського обліку

Викладач, що підготував:

Сагайдак О.М.



Викладачами української мови та літератури Лимар Т.О. та

Желіховською Т.М. в межах національно-патріотичного виховання був

проведений Тиждень української мови, приурочений до Дня української

писемності та мови, який розпочався з Міжнародного конкурсу ім.П.Яцика.

В тижні взяли участь: І курс - 21 здобувач освіти , ІІ курс - 40 здобувачів

освіти, ІІІ курс - 20 здобувачів освіти. Переможцями першого етапу стали:

Бабінець Ксенія Артемівна К 18-21/9, Присакарь Даніела Леонідівна НП 16-9/9.

Здобувачі освіти взяли участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі

імені Тараса Шевченка, Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності до

Дня української писемності та мови.



Протягом року у освітньому закладі належна увага приділялась

фізичному оздоровленню здобувачів освіти, так як предмет Фізична

культура - це інтегрований результат виховання і професійної

підготовки.

На початку нового навчального року наш освітній заклад завжди

приймає участь у всіх видах змагань серед закладів ЗП(ПТ)О, які

проводяться в місті та області. Протягом першого семестру наш

навчальний заклад отримав 7 перемог, що на 5% більше ніж в минулому

році.

Отже спортивні успіхи та досягнення 2018-2019 н.р.

1. Міські змагання з міні-футболу серед здобувачів освіти правого берега  

- 2 місце

2. Приймали участь у легкоатлетичному забізі «МИЛЯ-МИРУ».

3. Міські змагання з гімнастичного триборства 3 місце,  особистий залік 2 

місце учениця групи  М17-23/11  Сивокобильска Тетяна.

4. Міські змагання з баскетболу серед юнаків 1 місце .

5. Обласні змагання  з баскетболу серед юнаків  2 місце.

6. Міські змагання з баскетболу серед дівчат 3 місце.

7. Міські змагання з  шахів серед хлопців та дівчат 3 місце.

8. 13.05.2019р. змагання з « міні-футболу» кубок Рівнівцева М.П. 3 місце







Змагання з «міні-футболу» кубок Рівнівцева М.П





Відмінники 

2016-2017 рік 2017-2018 рік 2018-2019 рік

60 відмінників 52 відмінника 59 відмінників

Одним із досягнень у 2018-2019 навчальному році є

утримання результатів високих навчальних досягнень. В

порівняні з минулими показниками показник стабільний.

Таким чином 2018-2019 н.р. закінчили

1005 здобувачів освіти, з яких 59

здобувачів освіти (6%) закінчили

навчання на високому рівні; 490

здобувачів освіти (49%) на достатньому

рівні; 387 здобувачів освіти (38%) на

середньому рівні; 48 здобувачів освіти

(5%) закінчили навчальний рік з

початковим рівнем знань і 21 (2%)

здобувачів освіти має не атестації.



Порівнюючи з минулими показниками, спостерігається збільшення

кількості здобувачів освіти з високим рівнем та зменшення кількості

здобувачів освіти які по підсумкам навчання мають н/а. Нажаль

збільшилися показники середнього, початкового рівня навчання.

Якість навчальних досягнень за три роки 

2016-2017 рік 2017-2018 рік 2017-2018 рік

38% 53% 54%

Навчальний рік 2018-2019 н.р. для навчального закладу став роком

наполегливої та напруженої праці, в основі якої лежав пошук оптимальної

структури навчально-виховного процесу, осучаснення його змісту згідно

потреб сьогодення і запитів здобувачів освіти, упровадження інноваційних

технологій навчання й виховання вдосконалення взаємодії викладача і

учня в процесі співпраці.



Ключовими проблемами засідання

були:

1. Сучасний урок – дзеркало

технології.

2. Проблеми сучасного уроку.

3. Організація продуктивної праці на

уроці – шлях до підвищення його

якості та ефективності.

Так, 13 грудня на базі нашого училища

проводилось обласне засідання викладачів

української та зарубіжної літератури під

керівництвом методиста НМЦ ПТО - Кузь Тамари

Григорівни.



Викладачі – учасники семінару: Лимар Т.О., Верещак І.М.,

Мотуз А.В. та майстер виробничого навчання Гладченко Т.В.

поділилися досвідом роботи, провівши відкритий урок-кейс на

тему: "Емансипація у творах української та зарубіжної літератури на

прикладі повісті "Людина" О.Кобилянської та роману Л.Толтого

"Анна Кареніна" " в групі НП 17-37/9.





Наші викладачі поділилися досвідом впровадження різних форм і методів

навчання, впровадження інноваційних технологій, зокрема: однією з

перспективних технологій навчання сучасності - кейс-технологією (case-study). Ця

технологія являє собою синтез проблемного навчання, інформаційно-

комунікативних технологій та методу проектів.

Урок пройшов на високому рівні, про що свідчать відгуки методиста НМЦ ПТО

- Кузь Тамари Григорівни, так і всіх присутніх викладачів області.

Підбиваючи підсумок засідання, його учасники взяли собі на озброєння слова

В.О.Сухомлинського: „Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника

у вас, вам ніколи не запалити його в інших…”



18 грудня в рамках багаторічного проеку викладача Калманова

М.Й. було проведено Восьму Щорічну учнівсько – викладацьку

науково – практичну конференцію з проблем енергетики, економіки,

екології та суспільства під гаслом «Автомобіль та ми», на яку були

запрошені представники роботодавців, батьківського комітету,

науково – педагогічні працівники вищих навчальних закладів,

методисти НМЦ ПТО, випускники минулих років.





До підготовки та проведення конференції були

залучені викладачі Назаренко А.В., Грабар А.О.,

Додух А.В., майстри в/н Бобрикова С.В., Чуприна Л.І., та

більше 40 здобувачів освіти машинобудівного підрозділу.



21.03.2019 на базі нашого закладу освіти відбувся обласний відкритий урок на тему:

"Приготування запечених страв з м'яса: каталонські ковбаски" на який було запрошено 25

гостей та методистів НМЦ ПТО Шорохову О.А. та Сіренко Н.І.

Обласний майстер-клас експериментального інтегрованого уроку спецтехнології з

професії «кухар-кондитер», виробничого навчання, природничо-математичних дисциплін

та зарубіжної літератури. «Приготування запечених страв з м’яса : каталонські»

(викладачів: Псарьова Н.М., Шуть О.Е., Верещак І.М., Назаренко А.В., Калманов М.Й.,

Зайко а.В., Гордєєва Н.М.)





В 2018 році достатньо приділялось уваги розвитку новаторських

пошуків, здійснювався перехід на особистісно орієнтовані педагогічні

технології.

Так, згідно наказу № 56 від 11.05.2018 року Навчально-методичного

центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області “Про

методичний супровід упровадження стандартів професійної освіти на

основі компетентнісного підходу” викладач Нікітенко Л.О., майстри в/н

Лукін Р.В., Неліна К.В. увійшли у склад творчої групи по розробці пакетів

орієнтованих освітніх програм з професії «Верстатних широкого

профілю». Орієнтовна освітня програма складена на основі стандарту

професійної (професійно-технічної) освіти з професії верстатник

широкого профілю та рекомендована до впровадження в закладах П(ПТ)О

Дніпропетровської області методичною радою Навчально-методичного

центру професійної-технічної освіти у Дніпропетровській області.





Для відкриття навчально-методичного центру училища викладач Нікітенко Л.О.

розробила п’ять методичних комплексів по підготовці фахівців з професій: слюсар,

фрезерувальник, шліфувальник, токар, верстатник широкого профілю.

Сутність змін у стандартах пов’язана з необхідністю впровадження компетентнісно

спрямованої освіти. Зміни стануть можливими лише, якщо збагнути, що традиційною

метою освіти завжди було оволодіння системою знань.



Наші педагогічні працівники впродовж року підвищували

свою професійну компетентність за рахунок проведення

семінарів, учнівсько-викладацьких конференцій,

відкритих заходів, публікацій своїх робіт

Викладач Верещак І.М.



Викладач Назаренко А.В.



Викладач Козич М.М.





Викладач Зайко А.В.



В навчальному році виконано великий обсяг робіт з модернізації

кабінетів. Так, відомий своєю незручністю та холодом взимку

кабінет № 67 «Історія України» був утеплений пенобетоном,

встановлено додатковий радіатор опалення, реконструйовано

освітлення, зроблено поточний ремонт. Кабінет оснащено

інформаційно-методичними стендами.



Зроблено капітальний ремонт в кабінеті № 71 «Слюсарних технологій».

Кабінет виглядає сучасним та естетичним. Переваги ремонту це не тільки у

зовнішньому вигляді, а і у комфортному стані - утеплення стелі та підлоги значно

підвищило температуру в кабінеті на 4 – 5 градусів, а значить відповідно і

зменшило втрати тепла в атмосферу. Зараз заплановано оснащення його новітнім

устаткуванням та методичним наповненням.



В навчальному кабінеті № 58 «Хімія» був зроблений сучасний ремонт, але

тоді не були замінені робочі столи здобувачів освіти, які за цей час ще більше

застаріли та не відповідають сучасним вимогам до робочого місця здобувача

освіти. Спираючись на мабутніий досвід реставрації та виготовлення робочих

місць, виготовлено сучасні кришки столів, розпочато роботу із заміни зношених

меблів.



В навчальному кабінеті № 70 «Правознавство» була придбана

сучасна наочність у вигляді стендів, як одного з компонентів

цілісної системи навчання, який може допомогти учню якісніше

засвоїти досліджуваний матеріал на більш високому рівні.



В навчальному році ВПУ № 17 отримало ліцензію на провадження освітньої

діяльності на відповідність освітніх послуг у сфері загальної

середньої освіти.

Так, на підставі Розпорядження голови обласної адміністрації від 22.12.2018 року № Р-

788/0/3-18 та рішення комісії з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у

сфері дошкільної та загальної середньої освіти (протокол від 17 грудня 2018 року № 10)

встановлено видати ліцензію на впровадження освітньої діяльності у сфері повної

загальної середньої освіти Вищому професійному училищу № 17 з ліцензованим обсягом

900 осіб.



З метою якісної підготовки здобувачів освіти до ДПА у формі ЗНО на протязі

року заступником директора з НР та викладачами математики, історії, української

мови були сплановані та проведені заходи по підготовці здобувачів освіти

випускних груп до ДПА у формі ЗНО:1) Починаючи з 5 жовтня 2018 року

заступник директора з НР особисто провела з здобувачами освіти випускних груп

збори, щодо особливостей проведення ЗНО у 2019 році. Здобувачі освіти під

особистий підпис були ознайомлені з вимогами та порядком реєстрації ЗНО

відповідно до наказу МОН України № 1036 від 28.09.2018 «Про підготовку до

проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів”



2) На сайті ВПУ № 17 створена сторінка «Готуємось до 

ЗНО». Сторінка постійно оновлюється інформацією 

корисною для здобувачів освіти та їх батьків.



3) Для створення комплексу організаційних процедур, спрямованих на

визначення рівня навчальних досягнень випускників ВПУ № 17 при їхньому

вступі до вищих навчальних закладів та проходження ДПА у формі ЗНО були

видані накази по навчальному закладу:

3.1 Наказ ВПУ № 17 від 26 вересня 2018 року № 418 «Про підготовку

здобувачів освіти до ДПА у формі ЗНО -2019 р»;

3.2 Наказ ВПУ № 17 від 09 жовтня 2018 року № 434 «Про порядок реєстрації

здобувачів освіти до ЗНО-2019»

3.3 Наказ ВПУ № 17 від 22 грудня 2018 року № 590 «Порядок проведення

пробного ЗНО - 2019»

4) Згідно затвердженого Положення про Адміністративний зріз знань за

завданнями адміністрації (далі – Положення) для контролю за освітнім процесом,

як одного з критеріїв оцінки якості засвоєння теоретичних знань і практичних

умінь учнів та графіку проведення Адміністративного зрізу знань для здобувачів

освіти ІІІ курсу з метою своєчасного виявлення певних знань, копетентностей

здобувачів освіти, а також прогалин у знаннях здобувачів освіти з предметів

відведених на атестацію у формі ЗНО



з  16 жовтня по 07 грудня 2018 року проводилися зрізи знань в 

7-ми випускних навчальних груп по трьом  предметам (українська 

мова, історія України, математика). Результати були оформлені 

протоколами встановленого зразку.

Зразок (Протоколів проведення АЗЗ)



Згідно наказу ВПУ № 17 № 182 від 02 травня 2019 р., з метою якісної

підготовки, організації та проведення зовнішнього незалежного

оцінювання спрямованого на визначення рівня навчальних досягнень

випускників ВПУ № 17 в дати проведення ЗНО 21.05.19; 23.05.19;

28.05.19; 30.05.19; 04.06.19; 06.06.19; 11.06.19; 13.06.19 були проведені

збори в актовій залі о 07 годині 30 хв. Заступник директора з НР

перевірила наявність згідно списку, сертифікату зовнішнього незалежного

оцінювання, документу на підставі якого здійснено реєстрацію,

запрошення – перепустку для участі у ЗНО, нагадала, що в пункті

проведення зовнішнього незалежного оцінювання необхідно

дотримуватися вимог і норм, передбачених процедурою проведення

тестування.

Відповідальні особи заздалегідь ознайомилися з маршрутами проїзду до

пунктів тестування та передбачили додатковий час на випадок проблем із

транспортом та заторів на дорогах для того, щоб запобігти запізненню в

день тестування та вчасно о 10 годині 50 хв. учасники ЗНО пройшли

реєстрацію.







ІІІ.  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА 

РОБОТА

Виконавець завідуюча інформаційно-

методичним центром ВПУ № 17

Калина Н.В.



У 2018 – 2019 н.р. методична робота в училищі проводилась за такими 

напрямками :  

1. Складання навчально – плануючої документації на навчальний рік: 

- План роботи ВПУ № 17 на 2018 -2019 н.р. 



- План роботи педагогічної ради ВПУ№17 

- План роботи методичної ради ВПУ №17 

- План роботи: «Школи молодого викладача»  

«Школи молодого класного керівника» 

•План роботи інформаційно – методичного центру  



- Графік відвідування адміністративно – управлінським складом 

училища уроків теоретичного та виробничого навчання 



Графік проведення відкритих уроків, конкурсів фахової 

майстерності і тижнів професій 



2. Проведення педагогічних рад: 

29.08.2018 р. «Підсумки роботи  ВПУ № 17» за 2017 – 2018 н.р. та 

задачі на 2018 – 2019 н.р.». 



- 29.11.2018 р. «Адаптація учнів нового набору» 



10.01.2019 р. «Підсумки роботи педагогічного колективу за І семестр  та задачі на ІІ 

семестр 2018 – 2019 н.р.» 



•28.03 2019 р. «Стан підготовки до проведення акредитаційної 

експертизи спеціальностей:

071 Облік і оподаткування, 

133 Галузеве машинобудування. 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  



3. Проведення засідання методичних рад : 

11.09.2018 р. «Атестація викладачів та майстрів в/н. Вимоги до кваліфікаційних 

категорій»



23.10.2018 р. «Вимоги щодо проведення акредитаційної експертизи спец. 

071 Облік і оподаткування, 

133 Галузеве машинобудування. 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»



•18.12.2018 р. «Звіт голів ц/к до  підготовки та проведення захисту курсових та 

дипломних проектів спец.: 133 Галузеве машинобудування, 141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.  

•19.02.2019 р. «Звіт голови ц/к бухгалтерського обліку щодо підготовки до 

проведення акредитаційної експертизи ОПП спец.: 071 Облік і оподаткування. 

•16.04 2019 р. «Підсумки  проведення атестації педагогічних працівників»



4. Участь у заходах присвячених 100 річчю В.О. Сухомлинського

В вересні – грудні 2018 р. педагогічні працівники училища приймали участь в заходах 

присвячених  100 річчю з дня народження В.О.Сухомлинського: педагогічні читання , 

інтернет конференції. 



4. Участь у заходах присвячених 100 річчю В.О. Сухомлинського

В вересні – грудні 2018 р. педагогічні працівники училища приймали участь в заходах 

присвячених  100 річчю з дня народження В.О.Сухомлинського: педагогічні читання , 

інтернет конференції. 



5. Проведення атестації 3- х професій та акредитації 

Освітньо – професійної програми 3 – х спец.

В поточному навчальному році інформаційно – методичним центром були розроблені: 

1) акредитаційні справи , щодо проведення акредитаційної експертизи Освітньо –

професійної програми 3 – х спец. : 

- 071 Облік і оподаткування, 

- 133 Галузеве машинобудування. 

- 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 



071 Облік і оподаткування,
133 Галузеве 

машинобудування.

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

2) Освітньо - професійні програми спец. :



3) Підготовлені  справи щодо проведення атестаційної експертизи

3 професій:

- 4113 «Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення» 

- 4121 «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» 

- 8333 «Машиніст крана ( кранівник)». 



6. Консультування педагогічних працівників з метою якісного 

проведення атестації.



7. Засідання Школи молодого викладача



7. Засідання Школи молодого викладача



8. Робота з сайтом училища



Робота з сайтом училища



ІV.  РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ ВПУ № 17

Виконавець Керівник фізичного 

виховання 

Ільченко В.В.



Дозвілля -

Основні функції активного відпочинку:

відбудовна

розвивальна

гармонізації



Організація дозвілля



Мета рухливих перерв:

*призупинити в ході робочого дня розвиток 

гальмування процесів у корі головного мозку, 

попередити розвиток розумової втоми;

*переключити увагу здобувачів освіти з 

розумової роботи на емоційний руховий вид 

діяльності;

*сприяти всебічному фізичному розвитку та 

зміцненню здоров’я здобувачів освіти.





СПОРТИВНО МАСОВА РОБОТА ВПУ№ 17
• Спорт – це одна з найважливіших передумов гармонійного розвитку 

особистості, її здоров'я, повноцінного життя та самореалізації.

Мета спортивних секцій:

• Формування всебічно розвинутих, активних та здорових здобувачів 

освіти, які органічно поєднують в собі гуманістичні, загальнолюдські 

цінності, гармонію фізичного та психічного розвитку.

• Розвиток життєво важливих рухових навичок та фізичного здоров’я 

дитини.

• Виховання інтересу і необхідності у щоденних самостійних заняттях 

фізичною культурою і спортом, формування здорового способу життя.

• У ВПУ № 17 до спортивних секцій залучено 90% здобувачів освіти, які 

проживають у гуртожитку. З кожним роком кількість здобувачів освіти, 

які займаються спортом  зростає на 15-20 %. Вони активно тренуються 

та приймають участь у міській спартакіаді серед закладів ЗП(ПТ)О 

міста.



Керівники спортивних секцій :
БОКС 

керівник гуртка  ПРУДІУС М.І.;

ТРЕНАЖЕРНА ЗАЛА 

керівник гуртка – ІЛЬЧЕНКО В.В.;

ФУТБОЛ 

керівник гуртка – ЄФИМЕНКО О.О.;

ВОЛЕЙБОЛ

керівник гуртка – ЧЕРТОПОЛОХ П.М.; 

ФРІ-ФАЙТ 

керівник гуртка – СОФІЄНКО О.В.;





Протягом року наш освітній  заклад активно 

приймав участь у міській спартакіаді серед 

закладів ЗП(ПТ)О міста. Наші хлопці та 

дівчата брали  участь з різноманітних видів 

спорту демонструючи свою професійність та 

майстерність з обраного виду спорту. Таким 

чином завдяки якісної та професійної 

організації систематичної роботи  спортивних 

секцій керівником фізичного виховання та 

керівників гуртків наші здобувачі освіти 

мають наступні результати:



Наші спортивні досягнення за 2018-2019 н.р
•1 Місце з чемпіонату міста по баскетболу серед юнаків

•2 Місце з чемпіонату області по баскетболу серед юнаків

•4 Місце з чемпіонату України  по баскетболу збірної міста Дніпро. Участь 

приймав учень групи М18-8/9 Дмітрієв Ярослав

•3 Місце з чемпіонату міста по баскетболу серед дівчат

•1 Місце з чемпіонату міста по волейболу серед юнаків

•1 Місце з чемпіонату області по волейболу серед юнаків

•5 Місце з чемпіонату України  по волейболу збірної міста Дніпро. Участь 

приймав учень групи Е18-25/9 Тарабара Ярослав

•2 Місце з чемпіонату міста по волейболу серед дівчат

•2 Місце з чемпіонату області по волейболу серед дівчат

•3 Місце у чемпіонаті міста з волейболу присвяченому «ДНЮ 

КОСМОНАВТИКИ»

•3 Місце у військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура»  з напрямку стройової 

підготовки

•3 Місце у змаганнях з міні-футболу присвяченого кубку «Рівнівцева М.П»

•3 Місце у легкоатлетичній естафеті присвяченій «Дню Перемоги»

•1 Місце у міських змаганнях з фрі-файту

•3 Місце у міських змаганнях з шахів серед дівчат 









Для забезпечення якісної підготовки та 

організації освітнього процесу,  проведення 

уроків фізичної культури та спортивних секцій 

на високому методичному рівні, систематично 

виділяються кошти для закупівлі спортивного 

інвентарю, спортивної форми, а також ремонту 

спортивної зали та прилеглих до неї 

приміщень відповідно до вимог матеріально-

технічного забезпечення спортивної зали  









V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 

ТА ПРАЦІВНИКІВ ВПУ № 17

Виконавці заступник директора з НВР 

Купріяненко М.О.

Завідуюча виробництвом

Книш Т.М.



Їдальня училища розрахована на 152 посадочних

місця. Кожного дня в їдальні харчуються понад 1000

здобувачів освіти, відповідно до складеного графіку.

Здобувачі освіти і, які проживають у гуртожитку

забезпечуються триразовим гарячим харчуванням



Разом з колективом їдальні та завідуючою Книш Т.М.,

вкладаємо всі сили для підвищення матеріальної бази їдальні, а

також за рівнем якості готуємо продукцію, яка повинна бути

завжди свіжою, смачною та різноманітною.Протягом травня 2018 -

червня 2019 року в їдальні було проведено заміну столів,

зроблених з ПХВ покриттям на сучасну стільницю «WERZALIT»,

яка стійка до подряпин, термічних дій, ударів та зроблена з

матеріалу який за складом схожий за камінь. Проведено заміну

старих чохлів крісел на нові,що зробило їдальню більш

привабливою та затишною.





Проведено програму енергозбереження, а саме заміна

старих люстр на сучасні світлодіодні світильники та

світодіодні лампи, що дозволило не тільки економити

електроенергію, але і зробило їдальню більш світлою.



Для працівників їдальні зроблено ремонт

роздягальні, що дає змогу виконувати санітарно-

гігієнічні вимоги працівникам. В роздягальню придбано

та встановлено нові шафи, для кожного працівника

окремо. Таким чином, ми намагаємося зробити всі

умови для задовільної праці колективу.

,



Їдальня  не  забезпечена  централізованою гарячою 

водою. Для  виконання  санітарних  вимог були  

встановлені   водонагрівачі  в овочевому цеху,  на  білій  

та  чорній  мийці.



Було зроблено  оновлення  напрямних  лінії  

роздачі  їжі.



В  їдальні  училища  поступово   робимо  ремонти  в  

приміщеннях. У цьому  навчальному  році  зроблено   ремонт  в  

кабінеті  завідуючої  їдальні,  придбано  нові  меблі, оргтехніка.



У планах на цей рік стоїть ремонт на чорній мийці та овочевому цеху. І

ми на цьому не зупиняємося. На протязі року їдальня була забезпечена

миючими засобами, господарчим приладдям, згідно санітарно - гігієнічних

вимог. Кожен рік ми оновлюємо та закупаємо столовий посуд. Для

рентабельної роботи, була придбана побутова електром'ясорубка.



В цьому навчальному році ми

запланували і вже розпочали закупівлю

нової вдосконаленої посудомийної

машини. На майбутнє в планах

придбання пароконвектомату. Ми

продовжуємо спільними силами робити

нашу їдальню більш доскональною.



VІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧНА ТА 

ВИХОВНА РОБОТА 

Виконавець заступник директора з НВР

Купріяненко М.О.



Відповідно до Стратегії національно-

патріотичного виховання – це один з пріоритетних

напрямків діяльності держави та суспільства щодо

розвитку національної свідомості на основі

суспільно-державних цінностей, формування у

здобувачів освіти почуття патріотизму, поваги до

Конституції і Законів України, соціальної

активності та відповідальності за доручення,

готовності до виконання обов’язку із захисту

незалежності та територіальної цілісності України,

сповідування європейських цінностей.



Почуття патріотизму та любові до рідної країни прищеплювалось 

здобувачам освіти починаючи з початку навчального року. Так, одним з масових 

національно-патріотичних заходів є щорічне проведення Свята Покрови 

Пресвятої Богородиці та посвята у козацькі джури та берегині нових здобувачів 

освіти.





Далі – ця робота продовжилась участю учасників освітнього процесу у 

Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» (Джура). В цьому році 

здобувачі освіти першого курсу прийняли участь у попередніх змаганнях щодо 

відбору кращих козацьких формувань.



Заключний масовий захід, що формує у здобувачів освіти

відчуття патріотизму – був захід у селищі Сурсько-Литовське участь

в урочистому параді до Дня Перемоги над фашизмом. Особливо

вразила жителів села дисципліна та виконання здобувачами освіти

ВПУ № 17 гімну України.

Повага до державних символів України відбувалась при

проведенні відкритих виховних заходів. Кожен такий захід

розпочинався з державного гімну України. Протягом цього

навчального року в освітньому закладі проведено 27 відкритих

виховних годин.



Виконання державного гімну України



Повага до Конституції та Законів України ведеться з першого

вересня та до 31 серпня. Робота педагогічного колективу

зосереджена на виконанні вимог Закону України щодо заборони

тютюнопаління в освітньому закладі. Однак, поодинокі випадки

відбуваються. Так у цьому навчальному році складено 9

адміністративних протоколів на здобувачів освіти ВПУ № 17 щодо

тютюнопаління у невідведених місцях, проти 11 у минулому

навчальному році.



Яким чином можна виховати європейського громадянина не створюючи

належних побутових умов. Так на балансі навчального закладу перебуває

гуртожиток. В 2018-2019 навчальному році до гуртожитку ВПУ № 17 було

заселено 180 учнів нового набору. Всі учні проживають безкоштовно. Забезпечені

м’яким інвентарем (матрац, подушка, ковдра). З початку навчального року

завершено капітальний ремонт сучасної чоловічої душової кімнати. У зв’язку з

відключенням централізованої гарячої води, освітній заклад організував

забезпечення мешканців гуртожитку гарячою водою.



На початку навчального року встановлено 8 

металопластикових вікон на 5 поверсі та замінено 10 вхідних 

дверей в кімнати, де мешкають здобувачі освіти. Придбані 

комплектуючі та матеріали для створення сучасних умов 

проживання (нові шафи, ліжка та інше) для здобувачів освіти 

пільгової категорії, що навчаються у ВПУ № 17.



Кожен працівник нашого освітнього закладу намагається вкласти частинку

своєї душі для забезпечення здобувачів освіти належними європейськими

умовами для здобуття робочої професії.

В навчальному закладі ведеться робота з забезпечення харчування

здобувачів освіти гарячим харчуванням відповідно до харчових норм. Вартість

такого харчування складає сніданок – 10 грн., обід – 15 грн., вечеря – 10 грн.

Така низька вартість була відмічена високо посадовцями на чолі з прем’єр-

міністром України Володимиром Гройсманом та міністром освіти і науки

України Лілією Гриневич.



Вище професійне училище № 17 вже третій рік

піклується про незахищені верстви населення та

забезпечує безоплатним гарячим харчуванням

здобувачів освіти з малозабезпечених сімей та осіб

з обмеженими фізичними можливостями. Станом

на початок 2018-2019 навчальний рік осіб

вищевказаної пільгової категорії становило 41

особа.

Щодня працівники освітнього закладу

вкладають частинку своєї душі для формування не

тільки кваліфікованого робітника, а також у

виховання майбутнього патріота своєї

Батьківщини.



VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Виконавець заступник директора з АГЧ

Чертополох П.М.













































VIII. ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАСОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

Виконавець Головний бухгалтер

Шабанова С.А.











Надходження коштів за період

червень 2018р. - травень 2019р.

Спеціальний фонд

Практика (в 

т.ч. 

виплачена 

винагорода 

учням 

382599)

Гуртожиток

Інші 

(держзамовл

ення на 

підготовку 

робітничих 

кадрів)

Фінансування

з державного 

бюджету на 

придбання

верстатів для 

навчально -

практичного 

центру з

професії

"Верстатник

широкого 

профілю"

Кошти від 

здачі 

застарілого 

обладнання 

(лом, ветош, 

макулатура)

Всього

2831774,00 363888,00 2584212,00 2500000,00 5271,00 8285145,00



Інші надходження спеціального фонду

Благодійні внески

батьків

Пенсія учнів Всього

Харчування
Матеріальні 

цінності

1567435,00 438567,00 44418,00 2050420,00

Всього надходжень 10335565,00 



Виплата заробітної плати та стипендії

за червень 2018 - травень 2019

Найменування показника
Загальний 

фонд

Спеціальн

ий фонд
Всього

Заробітна плата з 

нарахуванням податків
25923789,00 1842985,00 27766774,00

Стипендія 
6251466,00 523497,00 6774963,00

Матеріальна допомога 

випускникам на 

працевлаштування, придбання 

одягу та літератури

255780,00 255780,00

ВСЬОГО:
32431035,00 2366482,00 34797517,00



Придбання матеріальних цінностей за червень 2018 - травень 2019

Найменування матеріальних цінностей
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
Плата за послуги

Інші надходження, 

спонсорська допомога

Відеотехніка (документ - камера лабораторія №78 

"Електромонтажна лабораторія №1", проектор лабораторія 

№21 "Лабораторія інформаційних технологій")

11541,00 11541,00

Комп'ютерна техніка (ПК в комплекті кабінет 

№31"Технологій обробки матеріалів на верстатах", кабінет 

№36 "Статистики та фінансів" лабораторія №21 

"Лабораторія інформаційних технологій" ноутбук)

45514,00 13999,00 59513,00

Оргтехніка (тонер, принтери: кабінет №1 "Технології 

приготування їжі", їдальню, приймальню, службі АГЧ, 

лабораторія №78 "Електромонтажна лабораторія №1", 

приймальня,)

25510,00 25510,00

Обладнання для навчально - практичного центру з професії

"Верстатник широкого профілю"
2500000,00 2500000,00

Меблі (столи,шафи, крісла, стільці, тумби, в кабінет №71 

"Слюсарних технологій", роздягальня для працівників їдальні, 

лабораторія №93 "Електромонажна лабораторія №2", 

бухгалтерії

78670,00 87240,00 165910,00

Зварювальний напівавтомат лабораторія №44 "Зварювальна 

лабораторія"
5700,00 6700,00 12400,00

Побутова техніка (кавова машина в кабінет №2 

"Устаткування підприємств харчування", холодильник, піч 

микрохвильва)

21384,00 10889,00 32273,00

Запасні частини для автомобіля, шини 15194,00 15194,00

Біполь (покрівля гуртожитку, котельні, начальні корпуси) 157938,00 157938,00

Господарчі матеріали ( миючі, чистячі, дезінфекційні засоби, 

мочалки, швабри, лопати, совки, вінники, ящики, комплектуючі 

до парт, серветки паперові, папір туалетний, полотно 

неткане)

50240,00 50240,00

Стенди (кабінети викладачів, лабораторії) 97445,00 97445,00

Труби та фітинги(заміна на металопластикові труби в 

корпусах)
111855,00 111855,00



Найменування матеріальних цінностей
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
Плата за послуги

Інші надходження, 

спонсорська допомога

Придбано для гуртожитку телевізор, пральна машину, 

сушарку для одягу
14500,00 14500,00

Фарба, грунтівка, шпаклівка 113227,00 113227,00

Будівельні матеріали (гіпсокартон, цемент, пензлі, валик, 

розчиник, клей, кріпильні матеріали, лінолеум, меблева 

фурнітура, меблевий кожзам для їдальні, профіль, плита 

керамічна)

417939,00 4431,00 422370,00

Бланки (накладні, відомості, меню для їдальні, бланки 

паспортиста, журнали гуртків, виробничого навчання, 

буклети, плакати)

24873,00 24873,00

Жалюзі , тканні ролети (лабораторію №37 "компютерних 

технологій, кабінет 36 "Статистики та фінансів" )
23690,00 23690,00

Канцтовари (бумага, ручки, папки) 48170,00 48170,00

Посуд (ложки) 2838,00 2838,00

Дошки в кабінети викладачів 14857,00 14857,00

Електротовари (світильники LED, провід, подовжувач, 

водонагрівачі)
74264,00 1739,00 76003,00

Учнівські стільці та столи для викладачів 66394,00 66394,00

Література (підручники, художня література) 162836,00 162836,00

Тумба прикроватна, шафа - купе для гуртожитку 39900,00 39900,00

Медикаменти 2494,00 2494,00

Спортивне обладнання(м'ячи, мати, канати, скакалки, сітка 

волейбольна, шашки, шахи, бадмінтон, спортивна форма)
16330,00 31550,00 47880,00

ГСМ 98201,00 98201,00

Дипломи, учнівські квитки 27605,00 27605,00

Продукти харчування 1140286,00 1093404,00 2233690,00

Всього придбання матеріальних цінностей: 1142780,00 1424329,00 4092238,00 6659347,00



Оплата послуг за червень 2018 - травень 2019

Найменування матеріальних цінностей
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Всього
Плата за послуги

Інші надходження, 

спонсорська допомога

Програмне забезпечення (ЄДЕБО, 1С, m.e.doc, сайт училища) 3600,00 21635,00 25235,00

Поточний ремонт принтерів, заправка 11980,00 11980,00

Дезінфекція 1814,00 1814,00

Вивезення сміття 15203,00 23440,00 38643,00

Послуги зв'язку та інтернет 8808,00 8808,00

Оплата теплопостачання 1806100,00 473557,00 2279657,00

Оплата водопостачання 83909,00 31943,00 115852,00

Оплата електроенергії 822300,00 53020,00 875320,00

Оплата природного газу 6624,00 4491,00 11115,00

Підписка періодичних видань 1008,00 1008,00

Охорона 4800,00 4800,00

Послуги з покройки матеріалів для меблів 14879,00 14879,00

Страховка 7916,00 7916,00

Інші послуги (судовий збір, рента, повірка лічильників. 

трансформаторів, перезарядка вогнегасників) 20548,00 20548,00

Витрати на відрядження 9403,00 9403,00

Послуги з прання 5440,00 5440,00

Послуги реклами 994,00 994,00

Повірка трансформаторів струму, опломбування лічильників, 

повірка лічильників 32320,00 32320,00

Навчання, перепідготовка 759,00 759,00

Поточний ремент техніки (автомобіль) 25126,00 25126,00

Всього витрати на  послуги 2 737 736,00 753 881,00 0,00 3 491 617,00

ВСЬОГО витрати за червень 2018р. - травень 2019р.: 3 880 516,00 2 178 210,00 4 092 238,00 10 150 964,00

Крім того:

Виплата учням винагороди за практику 382 599,00



ІX. ЮРИСКОНСУЛЬТ

Виконавець: Павлова Г.В.



1. Позов Східного офісу Держаудитслужби до ВПУ №17про зобов’язання

виконання вимог Державної фінансової інспекції в Дніпропетровської

області від 29.04.2013 року № 04-03-05-15/5680 на загальну суму 76 301,41

грн.- рішення Дніпропетровського адміністративного суду від 28.12.18 по

справі № 804/9815/13ц – в задоволенні позову відмовлено.

2. Позов ОСОБИ 1 до ВПУ №17 про визнання протиправним та

скасування наказу ВПУ №17 від 18.08.2017 №91-к/тр в частині звільнення

ОСОБИ 1 у зв’язку з закінченням дії контракту, поновлення на роботі,

стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та

відшкодування моральної шкоди - рішення Красногвардійського

районного суду м.Дніпропетровська від 23.07.18 по справі № 204/6236/17

– в задоволенні позову відмовлено; Постанова Дніпровського

апеляційного суду від 12.12.2018 – апеляційна скарга ОСОБИ 1 залишена

без задоволення, рішення Красногвардійського районного суду

м.Дніпропетровська від 23.07.18 залишити без змін.

3. Цивільний позов ВПУ №17 про визнання цивільним позивачем у

кримінальній справі та відшкодування матеріальної шкоди завданої

злочином у сумі 4905 (чотири тисячі дев’ятсот п’ять ) грн. - вирок

Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 10.12.2018 по

справі № 200/12690/18 позов задоволений.



4. Позов ВПУ №17 про визнання бездіяльності Департаменту по роботі з

активами Дніпровської міської ради протиправною та зобов’язати Департамент

по роботі з активами Дніпровської міської ради підготувати проект рішення

Дніпровської міської ради про передачу земельних ділянок 1.8575 га

(кадастровий номер 1210100000:02:265:0022) та 0,7696 га

(1210100000:02:265:0023) по просп. Богдана Хмельницького, 49а

(Шевченківський район) в оренду Вищому професійному училищу №17, код

ЄДРПОУ 02541444, для озеленення та благоустрою санітарно-захисної зони без

будь якого будівництва, по фактичному розміщенню об’єктів нерухомого майна,

в якому затвердити проект землеустрою, розроблений ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ»,

визначити строк оренди 10 років, та винести його на розгляд Дніпровської

міської ради у встановленому порядку - рішення Дніпропетровського окружного

адміністративного суду від 12.09.2018 по справі №804/3697/18 Вищому

професійному училищу № 17 було відмовлено;

Постанова Третього апеляційного адміністративного суду в м.Дніпрі від

12.03.2019 по справі №804/3697/18 апеляційна скарга ВПУ №17 частково

задоволена, зобов’язано Департамент по роботі з активами Дніпровської міської

ради підготувати проект рішення Дніпровської міської ради про затвердження

проекту землеустрою, розробленого ТОВ «Бюро оцінки», про передачу ВПУ

№17 земельних ділянок у оренду для озеленення та благоустрою, та винести

його на розгляд Дніпровської міської ради.



X. КАДРОВА РОБОТА

Виконавець інспектор з кадрів

Блоха О.В.



Якісний склад 

трудового колективу 

училища



Трудовий колектив ВПУ № 17

нараховує 186 працівників

В тому числі 94 педагогічних працівника

та 92 допоміжних працівника



Рух кадрів 

протягом 2018-2019 навчального року

Прийнято Звільнено

36 40

В тому числі :
педагогічних працівників

19 23

Інших працівників

17 17



Педагогічний колектив – спільнота 
висококваліфікованих професіоналів

Заслужений вчитель України – 1

Кандидат наук – 4

Викладач-методист – 13

Старший викладач – 1

Спеціаліст вищої категорії – 22

Майстер виробничого навчання І категорії – 11

Майстер виробничого навчання ІІ категорії – 9

Майстри виробничого навчання 14 т.р. – 21



Освіта – справа на все життя



Педагогічний стаж понад 35 років

Терентьєв Микола Васильович, 36 

років

Костюк Любов Василівна,    37 

років

Фаріна Наталія Ігорівна,                      

36 років

Макаренко Маргарита 

Олександрівна, 37 років

Голобородько Наталя 

Володимирівна, 38 років



Онищенко Надія Василівна,             

39 років

Черненко Ірина Григорівна,               

39 років

Мішенкова Лідія Миколаївна, 50 

років

Нікітенко Любов Олександрівна, 

37 років

Покідько Андрій Гаврилович,                   

59 років



Нові працівники – нові 

перспективи



Богданова Світлана 

Анатоліївна

Єрмолаєва Аліна 

Станіслаавівна

Єфименко Олександр 

Олександрович

Лисяк Олена 

Миколаївна

Литвиненко Віталіна 

Сергіївна

Купренко Олександра 

Сергіївна

Назаренко Анна 

ВячеславнівнаГолуб Тетяна Іванівна



Макаренко Маргарита 

Олександрівна

Іванов Сергій 

Володимирович

Момонт Людмила 

Алимінва

Кузьмина Тетяна Іванівна Лаврушко Анатолій 

Васильович

Зарецька Євгенія Василівна
Костіна Тетяна Юріївна



Щоб навчати інших –

навчаємося самі!



За навчальний рік, що минає, 20 педагогічних працівників 

пройшли курси підвищення кваліфікації в Дніпровській академії 

неперервної освіті та Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти. 



Навчання з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Псарьова Наталя Миколаївна

Терентьєв  Микола  Васильович

Костіна Тетяна Юріївна

Харкута Юрій КузьмичЧертополох Петро МихайловичМакашова Ірина Анатоліївна



Стажування 

у ВНЗ

Козич Марина МиколаївнаБершадська Галина Петрівна

Купріяненко Мірослав

Олександрович
Кульбачко Ірина Анатоліївна



Підвищили робітничі розряди 

Столярова Анна 

Володимирівна

Лукін Роман ВікторовичНіколаєв Дмитро 

Валерійович



Здобувають вищу освіту

Литвиненко Віталіна 

Сергіївна

Бакурака Олександра 

Юріївна

Купренко Олександра 

Сергіївна

Проценко Іван Віталійович

Шутова Вікторія Миколаївна

Косенко Олександра 

Федорівна



Рішення атестаційних комісій 

підтверджують зростання 

професійного рівня 

працівників училища



12педагогічним працівникам

підвищено тарифні розряди

та кваліфікаційні категорії

Желіховська Тетяна 

Мирославівна

Купріяненко Мірослав

Олександрович

Додух Антоніна 

Валеріївна

Сагайдак Оксана 

Миколаївна

Ільченко Володимир 

Васильович

Зайко Анатолій 

Всеволодович



Мантула Світлана Григорівна

Шендрик Ольга Олександрівна Грунтковська Юлія Валеріївна
Чуприна Лариса Іванівна

Столярова Анна Володимирівна

Макашова Ірина Анатоліївна



Атестаційна комісія при Департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації підтвердила раніше присвоєні педагогічні звання 

Голобородько Наталя 

Володимирівна

Чуприна Лариса 

Іванівна



Атестаційна комісія при Департаменті освіти і науки 
облдержадміністрації

Подкопаєв Артем 

Володимирович

Фаріна Наталія 

Ігорівна Верещак Ірина 

Миколаївна

присвоїла педагогічні звання присвоїла вищу 
кваліфікаційну категорію 



Допоміжні працівники 

створюють умови для 

навчання і виховання



Адміністративно-господарська 
частина 

38 працівників, в тому числі:

 9 працівників у службі механіка

 5 працівників у службі інженера-енергетика



Їдальня
9 працівників



Бухгалтерія

8 працівників



Гуртожиток

25 працівників



Фахівці і службовці
Фахівці:
• Інженер з охорони праці;
• Інспектор з кадрів;
• Юрисконсульт;
• Фельдшер;
• Фахівець з питань цивільного захисту.

Службовці:
• Секретар-друкарка;
• Інженер-електронік;
• Лаборант.



Бібліотека
3 працівника



Постійно задаю питання, хто головний в 

нашому освітньому закладі: 

педпрацівник,  робітник чи директор? 

Ми давно знаємо правильну відповідь. 

Головний у нашому навчальному закладі 

………



Головний у нашому освітньому 

закладі

УЧЕНЬ!



Директор                                                            

вищого професійного училища № 17

Терентьєв Микола Васильович

ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ!


