МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 34 м. ВИНОГРАДІВ
_______________________________________________________________________________________

10 найпомітніших подій 2012 року у діяльності
Вищого професійного училища №34 м. Виноградів
ВПУ №34 м. Виноградів підтвердило свій статус
навчального
закладу
загальнодержавного
рівня.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5
листопада 2012 р. №857-р «Про внесення змін у додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21
січня 2009 р. № 42» внесено зміни до Переліку навчальних закладів,
підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, що проводять
підготовку кваліфікованих робітників за професіями для потреб економіки, у
зв’язку з їх реорганізацією, злиттям, перейменуванням. Крім того, приведено у
відповідність мережу установ та організацій, які отримуватимуть кошти з
державного бюджету України у 2013 році за бюджетною програмою 2201130
«Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах,
професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації,
інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення».
Затверджено , в установленому порядку, зміни до Статуту училища. Положення
про Виноградівський навчально-практичний центр приведено у відповідність до
«Положення про навчально-практичний центр (за галузевим спрямуванням)
професійно-технічних навчальних закладів». Його основним завданням є
впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із
застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.
ВПУ №34 м. Виноградів 16 березня 2012 року представляло Закарпатську
область на нараді керівників професійно-технічних навчальних закладів з
питань розвитку навчально-виробничої діяльності та розширення переліку
надання освітніх послуг.
У нараді взяли участь 40 директорів професійнотехнічних навчальних закладів, у яких надходження до спеціального фонду
навчального закладу за рахунок навчально-виробничої та освітньої діяльності
складають мільйон гривень і більше. Надходження училища в 2012 році склали
майже 1.1 мільйон гривень.
Відповідно до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України

від 15.02.2002 року №153 «Про створення
Програма прикордонного
єдиної системи залучення, використання та
співробітництва ЄІСП
моніторингу міжнародної технічної допомоги»
(зі змінами), проект технічної допомоги
Європейського Союзу HUSKROUA /0901/036/
в
рамках
Програми
транскордонного
співробітництва
Угорщина-СловаччинаРумунія-Україна
2007-2013
успішно
реалізований. Правовою основою для реалізації
даного проекту стали «Угода про фінансування Спільної операційної програми
прикордонного співробітництва «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна»20072013рр. від 11.02.2010р.», Рамкова Угода між Урядом України та Комісією
Європейських Співтовариств від 12.12.2006 року (ратифікована із заявою
Української сторони Законом України від 03.09.2008 р/ №360-V
Угорщина Словаччина Румунія Україна
2007 2013

Авторами даного проекту стали Вище
професійне училище №34 м. Виноградів та
Stredna odborna skola в м. Сніна Словаччини.
Проектом передбачалось проведення курсів з
футболу, волейболу, флорболу, гірськолижного
спорту, скейтингу та плавання для вчителів
професійно-технічних навчальних закладів обох
країн. По закінченню курсів його учасники
отримали міжнародні сертифікати на право проведення занять по сучасним
методикам. Було зроблено перший вагомий крок в покращення якості
навчального процесу в сферах фізичного виховання та збереження здоров’я
учнів.
План прийому та випуску кваліфікований робітників на 2012 рік виконано на
100 %. За обраною професією працевлаштовано 95% випускників. В училищі
навчається 21 учень з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, 8 учнів з числа дітей інвалідів. Всі випускники даної категорії
працевлаштовані. Серед учнів училища в 2012 році не було зареєстровано
жодного правопорушення.
У результаті цьогорічних досліджень міжнародних експертів перелік найбільш
затребуваних професій у світі очолили
кваліфіковані робітники, після них – інженери
та представники торгівельних компаній.
Федерація роботодавців України, у свою чергу,
визначила перелік 10-ти найдефіцитніших
професій для підприємств України. До даного
переліку входять 4-и професії, за якими

проходить підготовка кваліфікованих робітників в ВПУ №34 м. Виноградів.
Департаментом ПТО МОНмолодьспорту України затверджено інтегрований
навчальний план підготовки робітників високого рівня кваліфікації з професій
слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист
машиніст сільськогосподарського виробництва; водій автотранспортних засобів.
Проведена організаційна робота, готуються матеріали для проходження
ліцензування за новими професіями : майстер готельного обслуговування,
інструктор з індивідуального навчання водінню, робітник з комплексного
обслуговування сільськогосподарського виробництва; оператор з обробки
інформації і програмного забезпечення.
Успішно завершено атестацію восьми педагогічних
працівників в 2011-2012 навчальному році. Всі
педагогічні працівники на відповідному рівні
оволоділи
навичками
роботи
на
ПК
та
впроваджували ІКТ на уроках теоретичного та
виробничого навчання, приймали активну участь в
роботі обласних методичних секцій.
Через обмеженість бюджетного фінансування та надзвичайно високу ціну на
енергоносії
в училищі успішно завершено перший етап переходу на
альтернативні джерела опалення. Заборгованість по оплаті комунальних послуг
відсутня. Покращено умови проживання учнів в гуртожитку .
Делегація училища прийняла активну участь в науково-практичній
конференції „Інновації, творчість – інвестування у
майбутнє”, яка відбулася 14 червня на базі
Ужгородського вищого комерційного училища
Київського
національного
торговельноекономічного університету. На конференції було
представлено найкращі методичні напрацювання
педагогів та їх досвід з організації навчальновиховного процесу.

