
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДНІПРОВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА» 

ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва» є державною 

власністю.Управління та фінансування здійснюється Департаментом гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради. 

Державний навчальний заклад «Дніпровське вище професійне училище будівництва» у своїй 

діяльності керується Конституцією України, законом України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних закладах освіти, Порядком надання робочих місць для проходження здобувачами 

освіти професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, 

наказами і рекомендаціями Департаменту освіти і науки, Статутом закладу та іншими нормативно-

правовими актами. 

В умовах карантину та воєнного стану заклад працював за змішаною формою навчання з 

урахуванням санітарно-протиепідемічних обмежень та дотриманням рекомендацій МОЗ щодо безпеки 

життєдіяльності здобувачів освіти і працівників училища. 

1. Педагогічний колектив училища у 2021-2022 н. р. працював над впровадженням в освітній 
процес інноваційних технологій та елементів самоврядування, підвищенням рівня освітнього процесу, 
укріпленням матеріально-технічної бази. 

Створений єдиний план методичної роботи училища, в якому відображеніосновні напрямки 

діяльності педагогічного колективу, а саме: 
— удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання здобувачівосвіти; 
— інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки і 

психології; 
— створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; 

— організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у розвитку педагогічної 
творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагальненні передового педагогічного 
досвіду тощо. 

Методична проблема, над якою працював педагогічний колектив: «Розвиток 

конкурентоспроможної особистості засобами розвинення професійних компетентностей здобувачів 

освіти у сучасному освітньомупросторі». 

Під час постійного зростання обсягів інформації, процесу реформування освіти, постала 

необхідність оптимізації навчальної діяльності здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)О шляхом 

використання онлайн-інструментів для дистанційної освіти, впровадження інноваційних комп'ютерних 

технологій, залученням здобувачів освіти до групової і самостійної творчої діяльності. 

Впровадження комп'ютерних програм та мультимедійних технологій у практику дало змогу 

поєднати інноваційні дидактичні функції комп'ютера з можливостями традиційних засобів навчання, 

збагатити і наповнити освітній процес новими формами роботи, створити інноваційні методики 

викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізаціїв практичній діяльності. 

З метою цілеспрямованої роботи, для забезпечення колективного керівництва було затверджено 

склад методичної комісії училища, визначено структуру та форми методичної роботи, складено план 

роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних комісій 

на навчальний рік. 

Створено комісію з розгляду порушення трудової дисципліни та невиконання неналежного 

виконання трудових обов'язків правопорушень. 

Згідно Річного плану роботи проводилися засідання педагогічної Ради училища, на яких 

обговорювалися актуальні питання роботи закладу освіти. 

Впродовж 2021-2022 навчального року продовжували роботу 6 методичних комісій викладачів 

та майстрів виробничого навчання, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими 

працювали педпрацівники, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних 

комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності педагогічних 



працівників, удосконалення методики проведення уроків теоретичного та виробничого навчання. Кожне 

МК провело по 10 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях 

об'єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення 

навчальних предметів у 2021-2022 н. р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, 

предметних декад, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової 

атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма МК були проведені 

предметні тижні. 

Протягом року проводились методичні наради з метою ознайомлення з нормативними 

документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним 

досвідом, новинками методичної літератури, періодичними виданнями з предметів тощо. 

Керівництво училища приділяє увагу підвищенню професійного рівня працівників через курсову 

перепідготовку. Різноманітні форми курсів дозволяють якісно підвищити інтелектуальний та 

професійний рівеньпедколективу й створити творчу атмосферу у ньому. Педпрацівники училища 

обирали різні форми проходження курсової підготовки: заочні, очно-заочні, очні, дистанційні, 

індивідуальні й авторські курси. У грудні на педраді розглядалося питання щодо виконання плану 

курсової перепідготовки педпрацівниками училища. План курсової підготовки викладачів та майстрів 

виробничого навчання виконано на 100 %. 

Згідно орієнтовного плану підвищення кваліфікації педпрацівників на 2021-2022 н. р. курсову 

перепідготовку пройшли: Скляренко Я.А., Гриневич М.К., 

Також майстри виробничого навчання проходять стажування на підприємствах міста . 

У звітному році атестацію пройшли наступні педагогічні працівники: Кокалюк О.М., Столяров 

М.О., Нагребельна О.П., Васильковська Ж.Г.,Казнадій В.П., Куліков В.М.,. Викладачі та майстри в/н, які 

атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи. 

Методична комісія постійно стимулювала ініціативну творчість членів педколективу до науково-

дослідницької, експериментальної та науково- методичної діяльності, спрямованої на вдосконалення, 

оновлення й розвиток освітнього процесу. 

Викладачі, майстри в/н закладу приймали активну участь у регіональних, обласних конкурсах, 

олімпіадах, що проводилися як у дистанційному режимі, так і очно. 

У 2021році викладач професійно-теоретичної підготовки Нагребельна О.П. брала участь у 

засіданні Всеукраїнського круглого столу для педпрацівників усіх ліцензованих закладів України за 

професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» та підготувала відео урок спеціальної технології з 

предмету «Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій». Оксана Петрівна брала участь та виступала 

з доповіддю на міжобласному вебінарі Дніпропетровської та Херсонської областей, на тему 

«Застосування виробничих та педагогічних технологій при підготовці монтажника гіпсокартонних 

конструкцій», її виступ надрукований в збірнику матеріалів вебінару. 

Кокалюк О.М. у 2022р. брала участь в обласному віртуальному конкурсі серед викладачів 

математики «Кращий міждисциплінарний проєкт з математики (з професійним спрямуванням). 

Результатом педагогічної діяльності Кокалюк О.М. є створений нею електронний навчально-методичний 

комплекс з математики, який забезпечує всі основні етапи педагогічного процесу (викладання, 

закріплення і контроль), а також призові місця зайняті її здобувачами освіти в обласних олімпіадах з 

математики. 

Зміст освітньо-виробничого процесу та термін навчання у закладі освіти визначаються робочими 

навчальними планами і програмами, які розроблені спільно з підприємствами-замовниками на основі 

Типових навчальних планів і програм та вимог Державного стандарту професійної (професійно-

технічної) освіти. 

З кожної професії розроблені комплекти навчально-плануючої документації, до яких входять 

робочі навчальні плани, робочі навчальні програми, тематичні плани, поурочно- тематичні плани, 

переліки навчально- виробничих робіт, плани виробничого навчання на семестр і на місяць, плани уроків, 

паспорти комплексного методичного забезпечення предметів і професій. Навчання проводиться у 

кабінетах та майстернях, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальних 

програм. 

На початку навчального року був складений графік освітнього процесу, який містить розклад 



занять теоретичної і практичної підготовки, графік виробничого навчання у майстернях. 

Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надають 

регулярні моніторингові дослідження, які є необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-

виховного процесу. 

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи із здобувачами освіти, стимулює 

учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності. 

Якість навчання здобувачів освіти повністю залежить від якісної підготовки викладача чи 

майстра виробничого навчання до уроку. Для цього в училищі створено всі необхідні умови, уроки 

теоретичного та практичного навчання проводять з використанням мультимедійної техніки та 

комп'ютерних програм. Необхідна навчальна, науково- методична література є в бібліотеціучилища, 

методичному кабінеті, навчальних кабінетах. Всі педагогічні працівники відповідально відносяться до 

своїх обов'язків, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх 

уроках. 

В умовах карантинних та воєнного стану обмежень впродовж всього навчального року освітній 

процес відбувався без зривів, згідно Робочих навчальних планів, 2021- 2022 навчальний рік завершено 

успішно. 

Професійно-практична підготовка здобувачів освіти залежить від правильної організації 

виробничого навчання у навчальних майстернях, лабораторіях та виробничої практики здобувачів освіти 

на підприємствах. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 992 від 07.06.1999 «Про затвердження 

порядку надання робочих місць для проходження здобувачами освіти, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики», навчальним закладом укладено 

договори для проходження виробничого навчання та виробничої практики з підприємствами міста. 

Основні підприємства-замовники: ДП "Виробниче обєднання Південний машинобудівний з-д ім. 

О.М.Макарова", АТ "Дніпровагонрембуд", ТОВ ФСВ "Маестро АГ", ТОВ Авторемонтне підприємство 

АТП 11231, ПАТ "Металургтрансремонт", також училище підтримує тісні зв'язки ще з понад 15-ма 

підприємствами та організаціями. 

Виробниче навчання здобувачів освіти проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені 

кожного етапу навчання здобувачі освіти проходять виробничу практику на підприємствах, 

відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється 

відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами. 

Виробнича практика у І семестрі проходила у групах згідно навчальних планів та програм на 

підприємствах міста та області наших соціальних партнерів а саме: в групі №4 «Монтажник санітарно 

технічних систем і устаткувань» - підприємства з якими ми працюємо уже тривалий час ДП ВО з-д ім. 

О.М.Макарова (ЮМЗ), «Дн. з-д з ремонту та будівництва пасаж. вагонів» ТОВ ЖСК « Проспект». Група 

№6 «Кухарь. Кондитер» - ТОВ «Фор-Фуд» ( Пузата хата), ТОВ «Контракт-Продрезерв 5». Групи №3,10 

« Електрогазозварник» на підприємствах ТОВ «ЦКС-інвест», «Дн. з-д з ремонту та будівництва пасаж. 

вагонів», ПП «Амгуема» , ТОВ «Тера-Д», АТ «Дн. з-д прокатних валків» та інші підприємства різної 

форми власності. 

На жаль у ІІ семестрі виробничі практики уже розпочинались згідно навчальних планів у період 

воєнного стану, тому більшість підприємств відмовили у наданні робочих місць для проходження 

практики, тому більшість здобувачів освіти практику проходили на базі училища, більш менш були 

працевлаштовані столяри гр.14 в основному на підприємства ФОПів. 

За навчальний рік виконали контрольні цифри 

3кв. 4кв 1кв. 2кв Разом 

26766 91799 96418 39555 254538 
 

План навчально-виробничої діяльності виконано. Наявні результати - наслідок чіткого 

планування та організації навчально-виробничого процесу, систематичний внутріучилищний контроль, 

кропітка робота з обдарованими та невстигаючими здобувачами освіти щодо підвищення мотивації їх до 

навчання. 

На базі закладу освіти функціонують регіональний навчально-практичний будівельний центр 

«Ceresit» за підтримки компанії «Хенкель Баутехнік Україна» та навчально-практичний центр «Knauf» - 



дочірнього підприємства «Кнауф Маркетінг». З 2019 року ДПТНЗ «ДВПУБ» і міжрегіональний 

навчально-практичний центр «СантехЛюкс» є базовими з підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» у рамках українсько-

швейцарського проєкту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в 

Україні» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Швейцарської Конфедерації та «Геберіт 

Інтернешнл Сейлз АГ». 

Протягом семестру проводилося виробниче навчання з професії МГК 

в групі №9, майстер в/н Галич Р.В. 

Завершили монтаж гіпсокартонної конструкції в майбутньому музею - куточка для виставки 

столярних та гіпсокартонних виробів - (група №9 - майстер в/н Галич Р.В). 

Виконували, але не завершили опоряджувальні роботи ( група №7- Казнадій В.П. та група № 

8,16 Гопкало К.В), але на жаль не закінчили всі роботи з опоряджувальних робіт. 

Участь в різних заходах команди Свісконтакт: 

- В онлайн-нарадах та засіданні Наглядової ради проєкту «Публічно-приватне партнерство для 

поліпшення сантехнічної освіти в Україні»- 11 листопада 2021р та 30 червня 2022р 

- 2 грудня 2021рна базі нашого закладу освіти відвідала команда Свісконтакт, а 15-16 грудня 

був проведений семінар-тренінг «Сучасні підходи в управлінні закладами освіти» для директорів закладів 

П(ПТ)О на базі яких діють НПЦ за рахунок Швейцарського фонду технічного співробітництва та 

Державні кошти 

- В розробці проєкту СП(ПТ)О «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування». Були 
учасниками робочої групи. ( Кузніченко В.М., Немировський В.А., з допомогою Севєрін М.О.) 

- 8-10 лютого -конференції «Інновації в сантехнічній освіті» для педагогічних працівників. 
Приймала участь Кузніченко В.М. Матеріали двох конференцій є на сайті Свісконтакт 

- 7 , 17 лютого 2022р- онлайн -семінарі для бухгалтерів та керівників 

- 4 березня, 10 травня 2022р - Онлайн зустрічі щодо впровадження проєкту 

- 14 та 21 червня 2022р- онлайн-зустріч для викладачів та майстрів в/н 
з компанією Кермі з модуля «Опалення». Приймали участь Немировський В.А., Охім С.В., 

Кузніченко В.М. 

2. Головною метою освітнього процесу у ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище 
будівництва» є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, 
формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя, розвиток цінностей громадянського 
суспільства.Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі педагогічного колективу училища стало 
забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування 
здобувачів освіти у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, розуміти традиції свого 
народу. У зв'язку з цим виховна робота здійснювалася за такими напрямками: патріотичне виховання, 
громадське виховання, правове виховання, моральне виховання, етичне виховання, трудове виховання. 

Заходи з національно-патріотичного виховання здобувачів освіти відбуваються відповідно 

плану роботи на навчальний рік, який розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної Ради училища. 

Здобувачі освіти училища - учасники регіональних, обласних, Всеукраїнських конкурсів, 

предметних олімпіад, спортивних турнірів: 

Незважаючи на дистанційне навчання (ковід, воєнний час) команда здобувачів освіти нашого 

закладу освіти розробила та провела в нашому училищі під керівництвом Данилюк А.В. освітній 

локальний проект в рамках Міжнародного фестивалю шістдесятництва та дисидентського руху, який 

проводить Мала академія наук України. 
Під керівництвом викладача Гаркуші С.М.: яка займається Малой академією наук 

Дніпропетровської обласної Ради та кафедри соціології Дніпровського національного університету 

ім.Олеся Гончара: 

Наш здобувач освіти Шапошніков Святослав отримав сертифікат. 

Он-лайн захист першого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких 

робіт МАН України. Переможці: 

http://www.gurt.org.ua/santech/
http://www.gurt.org.ua/santech/
http://www.gurt.org.ua/santech/


Худокормова Софія - І місце (секція «Психологія» відділення «Хімія та біологія») 

Філіпський Данило - І місце (секція «Аграрні науки відділення «Хімія та біологія») Он 'Лайн захист 

другого етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАН України. 

Переможці: 

Худокормова Софія - І місце (секція «Психологія» відділення «Хімія та біологія») 

Філіпський Данило - І місце (секція «Аграрні науки відділення «Хімія та біологія») Он-лайн захист 

третього етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково дослідницьких робіт МАН України. 

Переможець: 

Худокормова Софія - III місце (секція «Психологія» відділення «Хімія та біологія») 

МАН «Міністерство освіти і науки України 

Державний біотехнологічний університет, он-лайн турнір «Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в сучасних умовах» Переможець: 

Філіпський Данило - III місце (сертифікат, диплом). 

Нашими викладачами були підготовлені здобувачі освіти для участі в обласних олімпіадах із 

загальноосвітніх 

Олімпіада з укр. мови Резниченко II курс - 7 місце І Худокормова Софія - гр.6 

та літератури Т.М. курс - 4 місце Антоненко Софія - гр.1 

Конкурс ім.П.Яцика Резниченко 
Т.М. 

І курс - 4 місце Антоненко Софія - гр.1 

Конкурс Резниченко II курс - 6 місце І Ткаченко Віталій - гр. 1 Міусов 

ім,Т.Г.Шевченка Т.М. курс - 4 місце Микола - гр. 18 

Олімпіада з екології Гаркуша С.М. 1 місце Філіпський Данило - гр. 1 

Олімпіада з біології Гаркуша С.М. II курс - 5 місце Худокормова Софія - гр.6 
  

III курс - 4 місце Александрова Вікторія - гр.2( 

Олімпіада з хімії Гаркуша С.М. II курс - 4 місце Губський Олександр - гр.15 

Олімпіада з фізики Бутенко А.В. II курс - 15 місце І Біленко Іван - гр.9 Ялоза Сергій - 
  

курс - 14 місце гр.12 
Олімпіада з Кокалюк О.М. I курс - 6 місце Філіпський Данило - гр.1 Чепурко 

математики 
 

II курс - 5 місце Микола - гр. 18 

Олімпіада з географії Данилюк А.В. I курс - 8 місце Приставка Сергій - гр.5 Безпалий 
  

II курс - 13 місце Вадим - гр.14 

Олімпіада з англ мови Васильковська I курс - 18 місце Біжко Аріадна - гр. 1 Худокормова 
 

Ж.Г. II курс - 13 місце Софія - гр.6 
 

Команда здобувачів освіти під керівництвом Гарбуз О.В. зайняла І місце в інтернет олімпіаді 

з офісного програмування та веб-дизайну. 

Команда здобувачів освіти нашого училища третій рік поспіль приймають участь в 

Міжнародному конкурсі з хімії «Колосок», в міжнародній інтерактивній грі з математики 

«Геліантус» та україномовній грі «Соняшник», де отримують призові та срібні сертифікати. 

Команда нашого училища розробила історичний проект для університету імені О.Гончара 

«Реконструкція Корецького Замку на основі магнацьких латифундій та його опису» під керівництвом 

Данилюк А.В. і майстра виробничого навчання Галича Р.В. 

Здобувач освіти Александрова ,,,,,,,, та викладач спецдисциплін Харламова О.О., в обласної 

Інтернет- олімпіади з предмета «Офіціант» з професії «Кухар Кондитер Офіціант» серед здобувачів 

професійної (професійно- технічної) освіти (дата проведення: 25 березня 2021 року). 

Багато уваги приділялося спортивному вихованню, фізичній культурі та спорту, формуванню 

в здобувачів освіти здорового способу життя. Команда ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне 

училище будівництва» в лютому 2021 р. прийняла участь у місцевих змаганнях з волейболу; на рівні 

закладу проведено першість з тенісу настільного, міні- футболу, гімнастичного триборства. 

На рівні регіону команда училища посіла: 



- ІІІ місце з настільного тенісу; 

- ІІІ місце з волейболу 
Прийом здобувачів освіти та слухачів на навчання до ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне 

училище будівництва» здійснюється відповідно до державного замовлення в межах ліцензованого 

обсягу згідно з «Правилами прийому здобувачів освіти до ДПТНЗ «ДВПУБ», розробленими на основі 

Типових правил прийому до професійно-технічних закладів освіти України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499. За звітний період було прийнято на 

навчання 130 здобувачів освіти, порушень при прийомі здобувачів освіти до закладу не було виявлено. 

Педагогічний колектив училища приділяв багато уваги збереженню контингенту здобувачів освіти. 

Впродовж навчального року, у зв'язку з встановленням карантинних обмежень впродовж 2021-2022 н. 

р., профорієнтаційна робота проводилась дистанційно: участь у ярмарках вакансій,демонстрація 

рекламних роликів закладу з кожної професії через Інтернет- сайт училища, регулярне розміщення 

інформації в загальнодоступних групах соціальної мережі «Facebook», співпраця із місцевими ЗМІ та 

освітлення досягнень училища на радіо, телебаченні, в міській пресі). Розроблено доповнення до сайту 

училища, на якому майбутні здобувачі освіти мають змогу більш детально ознайомитись з професіями, 

заповнити та надіслатиелектронну заяву на навчання в закладі. 

За підсумками державної кваліфікаційної атестації отримані такіпоказники: 

- всього випущено 123 кваліфікованих робітників; 
— із них: 114 чол. отримали дипломи 
— Свідоцтва- 9 осіб 

— Атестатів - 91 особи. 

3. Адміністрація училища разом з колективом постійно вживала заходи щодо 
удосконалення, зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази, підтриманні її у робочому 
стані. 

У 2021-2022 навчальному році проведено наступні ремонтні роботи: 

В гуртожитку зроблено ремонт вбиральні (підведено водопостачання, встановлені окремі 

кабінки з чашами Генуя, раковини для вмивання, стіни обкладено плиткою). В їдальню придбано 

новий бойлер на 80л. 

Належна увага приділяється протипожежній безпеці училища, перед початком навчального 

року проходять технічний огляд в закладі освіти їх 53 вогнегасника, в лютому здійснено страхування 

членів добровільної пожежної дружини з числа працівників училища з метою захисту їх життя та 

здоров'я. В квітні 2022 р. на навчальний корпус встановлено блискавкозахист. 

В нашому закладі повністю виконуються вимоги законодавчих та нормативних державних 

документів з питань ОП та БЖД працівників і здобувачів освіти. Вся робота служби ОП спрямована 

на профілактику та упередження виробничого травматизму та виникнення нещасних випадків. 

Своєчасно видаються і виконуються накази та вказівки ДОН, активно ведеться переписка, здаються 

звіти та інформація з різних питань ОП та ЦЗ. Згідно з вимогами своєчасно проводяться навчання та 

всі види інструктажів, як із добувачами освіти так і з працівниками. Всі посадові особи регулярно 

проходять навчання з ОП та мають посвідчення. Згідно затвердженого плану - графіка навчання в 2022 

р. пройшли навчання на ІУ групу з електробезпеки завідувачка господарством Гіматова Т.О. 

Розроблено та переглянуто інструкції з ОП та БЖД, в тому числі на вимогу часу для внутрішньо 

переміщених осіб, що мешкають у нашому гуртожитку, з мінної безпеки та інше. 

Щодо пожежної безпеки, ми виконали все , що можна було виходячи із наших можливостей. 

Згідно вимог ДОН обладнано необхідним укриття в підвалі навчального корпусу, щоб 

проводити навчання з вересня у режимі офлайн (Новокрещенний Г.А., майстри виробничого навчання, 

викладачі та учні). 

Адміністрацією училища приділялося достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти. 

Коридори, вестибюль, кабінети училища поступовопоповнилися новими сучасними стендами, 

меблями для гуртожитку. 

4. ДПТНЗ «Дніпровське вище професійне училище будівництва» забезпечено штатними 
працівниками на 100 відсотків. 

5. Велику увагу адміністрація училища приділяє соціальному захисту, збереженню та 
зміцненню здоров'я здобувачів освіти та педагогічних працівників. 



Соціальна підтримка здобувачів освіти пільгової категорії, що навчаються в училищі, 

проводилася згідно з діючим законодавством. 

На початку навчального року були підготовлені списки здобувачів освіти пільгової категорії. 

Їх кількість становить: сиріт і позбавлених батьківського піклування - 14; інвалідів - 10; 

малозабезпечених - 10; багатодітних - 32, учнів з неповних сімей - 87. 

Ця категорія здобувачів освіти постійно перебувала у центрі уваги адміністрації училища. 

Учні-сироти, які позбавлені батьківського піклування, під час освітнього процесу на великій перерві 

отримували гаряче харчування (обід) на суму 28 грн. 99 коп., а здобувачі освіти, які знаходяться на 

повному державному забезпеченні, на суму 72 грн. 48 коп. Гроші на харчування даної 

категоріїздобувачів освіти надходили в повному обсязі. Евакуйовані 4 дитини-сироти в 

смт.Петриківка. 

З опікунами учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування, підтримували постійний 

зв'язок майстри виробничого навчання, класні керівники, соціальний педагог, адміністрація училища. 

Випускники училища пільгової категорії забезпечуються м'яким інвентарем. Здобувачам освіти та 

педпрацівникам виплачується матеріальнадопомога. 

Адміністрація училища приділяла увагу медичному обслуговуванню здобувачів освіти та працівників 

училища. Для якісного медичного забезпечення у закладі обладнаний медичний пункт, де працювала медична 

сестра, яка організовувала систематичний та плановий медичний огляд здобувачів освіти, забезпечувала 

профілактику дитячих захворювань, виконувала низку протиепідемічних заходів в карантинних умовах. 

Ліцензований медичний пункт. 

6. Педагогічний колектив ДПТНЗ «ДВПУБ» працює у тісній співпраці з 
батьківським комітетом. 

Батьки ставали учасниками позакласних заходів, пов'язаних з професіями, світом захоплень, 

родинними святами. Класні керівники тісно співпрацювали з сім'ями своїх вихованців, відвідували здобувачів 

освіти вдома, спілкувалися з родинами. Свої спостереження заносили до журналу виховної роботи групи. 

Наприкінці кожного семестру в ДПТНЗ «ДВПУБ» проводяться загальні батьківські збори, у 

проведенні яких бере участь адміністрація училища, соціальний педагог. Ще однією формою роботи з батьками 

є правові лекторії для батьків, які проводяться під час індивідуальних зборів груп. 

Адміністрація училища швидко реагує на зауваження та пропозиції батьківського комітету та органів 

громадського контролю. 

7. Адміністрацією училища своєчасно здавалися звіти, виконувалися доручення 
Департаменту науки і освіти, надавалася інформація на запити контролюючих органів. Порушень при 
здачі звітності не встановлено. 

Заборгованість по оплаті праці, стипендії, сплаті за спожиті комунальні послуги за звітній період 

відсутні. Отримане фінансування витрачається економно і раціонально. 

Протягом 2021-2022 навчального року своєчасно сплачувалися податки та платежі до бюджету. 

Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходіві видатків закладу освіти. 

Сьогодні у закладі створені належні умови щодо організації освітнього процесу, для успішного 

оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя як 

невід'ємний елемент загальної культури та зміцнення здоров'я. 

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва ДВПУБ більш близький до демократичного, так як 

більшість 

Рішень приймалися на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створено такий 

мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива і самостійність підтримується, 

повноваження делегуються Проблеми обговорюються. Основними формами спілкування стали наради, 

індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винни, а заради позитивного 

кінцевого результату. 

8. Завдання на перспективу. 

- виконати план набору за регіональним замовленням - 90 осіб на 2022-2023 н.р.; 

- впровадження інноваційні технології в освітній процес з метою підвищення якості освіти; 

- продовжувати методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу; 

- провести ліцензування нових професій; 

- збереження учнівського контингенту; 

- продовження співпрацювати з підприємствами-замовниками кадрів; 

- працювати над збільшенням прибутків від виробничої діяльності здобувачів освіти; 



- працювати над залученням додаткових джерел фінансування. 

- Організувати постійне короткострокове навчання серед здобувачів освіти в усіх НПЦ-ах у зв'язку 
з карантином та військовими діями. 

- Організовувати навчання педпрацівників та дорослого населення з вивчення нових матеріалів і 
технологій в НПЦ з професій: МСТСУ, МГК, Штукатур, Лицювальник- плиточник, Маляр 

                                      Валентина ЯБЛОНСЬКА Директор 


