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•Прозорість та інформаційна відкритість закладу 

освіти. 

Забезпечено відкритий доступ до інформації та

документів з урахуванням вимог Закону України

„Про освіту”, Вищого професійного училища на веб-

сайті: http://vpu34vin.com.ua.

Забезпечується та підтримується в актуальному

стані інформація у ЄДЕБО щодо кадрового та

матеріально-технічного забезпечення ВПУ №34 м.

Виноградів.

http://vpu34vin.com.ua/


Організація освітнього процесу.

Забезпеченість педагогічними працівниками

викладачів (100%); майстрів виробничого навчання

(70%). Дотримуються вимоги чинного законодавства

при призначеннях та звільненнях працівників.

Упровадження дуальної форми навчання з

01.09.2019 за професією: Тракторист—машиніст c/г

виробництва (категорії “А1”,“А2”). Слюсар з

ремонту с/г машин та устаткування. Водій

автотранспортних засобів (категорії “С”) .





Контингент.

Проектна потужність закладу 720 учнівських

місць; контингент на 01.10.2018 516 - учнів,

випуск 22.02.2019 - 69 учнів, працевлаштування 100 %,

відрахування з отриманням документа про професійно-

технічну освіту 2 - учнів, та 16 - учнів без отримання

документа про професійно-технічну освіту, на даний

момент в училищі контингент - 429 учнів.



Результативність (досягнення) роботи 

педагогічного та учнівського колективів. 

Результати участі у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнських 

конкурсах фахової майстерності серед здобувачів 

професійної освіти; участь у інших конкурсах, у тому 

числі міжнародних.



Інтернет-олімпіада з охорони праці Анталовці

Маріанна 2 місце.

викладач Гнатківський Володимир Володимирович



Інтернет-олімпіада з предмета «Спеціальна

технологія» з професії «Слюсар з ремонту колісних

транспортних засобів» Буковецький Михайло 2 місце.

викладач Сливка Віктор Іванович



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних 

навчальних закладів з професії “Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування”





Садварій Михайло 2 місце



Сокал Іван - 1 місце



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва»



Соколовський Валентин зайняв 2 місце 



Продан Іван зайняв 1 місце



ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної освіти з 

професії маляр.



Нодь Кріштоф-Левенте зайняв 3 місце



ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності серед здобувачів професійної 

(професійно-технічної) освіти з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування», який проводився на базі 

Вищого професійного училища №7 

м. Кременчука Полтавської області.

За результатами конкурсу Сокал Іван

зайняв почесне 8-е місце серед 24 учасників.



на базі «Катюжанського вищого професійного училища» відбувся 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з професії 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».



Учень нашого училища Продан Іван, успішно впоравшись із 

теоретичними та практичними завданнями, став переможцем, 

посівши друге місце.





Дипломантами конкурсу творчих учнівських проектів «Світ 

професій очима молоді» стали учні Гриценко Кемаль, Міндак Діана, 

Щербан Мирослава, Зихор Ніколетта, Палюх Сільвія.



Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2019»

Заклади професійної (професійно-технічної) освіти у номінації 

«Захист Вітчизни» представив викладач Вищого професійного 

училища № 34 м. Виноградів Жиленко В’ячеслав Миколайович.

За результатами боротьби у фінальному етапі В’ячеслав

Миколайович посів почесне третє місце і нагороджений дипломом 

лауреата у номінації «Захист Вітчизни».



Соціальне партнерство.

Перелік підприємств і організацій, з якими співпрацює заклад освіти,

результативність співпраці.

ФГ «Нива», ФГ «Звір», ТзОВ «Вітос», ТзОВ «Агропромисловий

комплекс Тиса-Захід», ВСГК «Нове життя», СТОВ «Прогрес», ПП

«Ардовецьке», Автосервіс ПП Роман М.М., Виноградівське міжрайонне

управління водного господарства, КП «Агрошляхбуд», ТзОВ «Наутілус

ЛТД», Виноградівське МУВГ, ТОВ «Іршавське АТП-12143», ПрАТ

«Виноградівське АТП-12144», ПрАТ Виноградівська ПМК-78», ПрАТ

«Закарпаттяобленерго», ТОВ «Закарпаттяелектросервіс», ФГ "ДЕЯКИ",

ФГ "ГОРИЗОНТ", ТОВ «Платі юкрейн Лімітед», ТОВ Джентерм

Україна, Укргазбанк, Приватбанк, Ощадбанк, Райфайзен-банк,

«Теплиця», «Орлине гніздо», «Чорна гора» та інші підприємства

недержавної форми власності, приватні підприємці та товариства з

обмеженою відповідальністю.

В результаті співпраці училища з підприємствами та

організаціями, учні успішно проходять виробничу практику та

отримують перше робоче місце.



Працевлаштування

2016 2017 2018

87 %

89,4 %

98,3 %



Здійснення контролю за організацією навчально-виробничого 

процесу. 
Вивчення керівником якості підготовки з професій, здійснені заходи щодо

підвищення якості підготовки тощо. Організація функціонування внутрішньої

системи забезпечення якості освіти.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою проводились

контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки, тематичні,

поетапні атестації, директорські контрольні роботи.

Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально-

виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження, які є

необхідним інструментом аналізу різних сторін навчально-виховного процесу.

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями,

стимулює учнівський і педагогічний колектив для поліпшення діяльності.

Адміністрація училища постійно здійснювала контроль за виконанням

навчально-виховного процесу. Складено графік відвідування уроків. Всі звіти

про відвідування уроків є в наявності та заслуховуються на засіданнях

методичних комісій.



Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність. 
Ефективність використання бюджетного фінансування, використання 

спецкоштів для модернізації матеріально-технічної бази.



Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів 

№ 

п/п
Назва показника 2018- 5  міс. 2019 рр.

1 Обсях надходжень: всього (тис.грн.) в т.ч.: 9197,4

- з державного бюджету

- з обласного бюджету 9197,4

інші надходження 

2 Обсяг надходжень до спеціального фонду: всього (тис.грн.): 3708,1

в т.ч. кошти отримані за :

- навчання 426,7

виробнича практика 1802,1

- освітні послуги

- оренда приміщень і майна 0,4

-плата за проживання в гуртожитку та житлобудинку 227,2

- оновлення мат-тех бази 1218,3

- інші надходження 33,4



3 Витрачання загального фонду бюджету

всього (тис.грн.) в т.ч. На: 23540,3

- заробітну плату з нарахуванням 18561,9

- стипендію учням 3145,2

- послуги банку та компенсація на одяг 28,9

- відрядження 9,0

- капітальний ремонт

- продукти харчування 222,1

- медикаменти 13,0

- комунальні витрати. 1560,2

4 Витрачення спеціального фонду бюджету

всього (тис. грн.) 3213,5

в т.ч. на:

- заробітну плату з нарахуванням 389,1

- стипендію учням 0,0

- придбання обладнання та інвентарю 1336,8

- придбання навчальн. та методичної літератури 0,0

- господарські витрати 1049,3

- комунальні витрати. 438,3



5 Наявність заборгованості всього (тис.грн)

в т.ч.

- по заробітній платі -

- по стипендіях -

- за комунальні послуги -

6 Витрати на енергозбереження всього (тис.грн.)

в т.ч. на:

- придбання металопластикових вікон 99,9

- придбання котлів



Звіт

фінансово - господарської  діяльності училища

за рахунок спец коштів   за 2018  - 5  місяців  2019 р.р.

№ Надходження: 2018
5 міс. 2019 

р.

Тис. грн.

ВСЬОГО

1 Платне навчання 310,7 116 426,7

2 Виробнича практика 1234,4 567,7 1802,1

3 Послуги транспорту 0 0 0,0

4 Оренда, квартплата 96,5 51,9 148,4

5 Проживання в гуртожитку 48,4 30,8 79,2

6 Інші надходження (пільги, ферма) 21,1 9,8 30,9

7 "Воскресни Писанко" 1,0 1,5 2,5

8 Оновлення мат-тех бази 1218,3 0,0 1218,3

Всього: 2930,4 777,7 3708,1



Витрати:

1 Зарплата з нарахуванням 287,5 101,6 389,1

2 Відрядні 9,5 10,3 19,8

3 Харчування 0,0 0,0 0,0

4 ПММ , зам. частини 160,8 42,2 203,0

5 Послуги зв’язку, Інтернет 9,4 3,8 13,2

6 Водопостачання 81,1 38,3 119,4

7 Електроенергія 144,7 2,2 146,9

8 Природний газ 117,0 38,3 155,3

9 Вивіз мусора 11,5 5,2 16,7

10 Пеня, штрафи,% банку 1,8 0,7 2,5

11 Поточний ремонт 163,3 218,9 382,2

12 Редакція , типографія 5,1 0,8 5,9

13 Оновлення програмного забезпечення 13,3 6,9 20,2

14 Підписка видань 9,6 8,9 18,5

15 Підвищення кваліфікації, послуги 5,7 3,0 8,7

16 Утримання орг. техніки 2,9 2,9

17 Заміна вікон 99,9 0,0 99,9

18 Бланки, конц .товари, свідоцтва, дипломи, поштові марки 17,4 8,1 25,5

19 Тех.документація 45,0 135,0 180,0

20 Страхування транспорту, членів пожежної дружини 8,3 6,1 14,4

21 Перевірка димоходів, повірка газових лічильників 4,1 0,8 4,9

22 Господарські витрати 21,3 26,4 47,7

23 Обладнання 1272,8 64,0 1336,8

Всього: 2489,1 724,4 3213,5



Інформація про матеріальне стимулювання працівників та учнів училища

Виплати працівникам (тис.грн)

2018 5 міс. 2019 р Разом

1 Премія 1319,8 450,2 1770,0

2 Допомога на оздоровлення 

педагогічним працівникам

273,5 0 273,5

3 Матеріальна допомога 65,2 15,5 80,7

4 Допомога на ювілейні дати 8,3 8,3

5 Допомога на лікування, поховання 29,6 16,3 45,9

6 Щорічна винагорода 239,1 0 239,1

Крім того , видано за цей період ___ пільгових путівок на оздоровлення в санаторіях

та будинках відпочику.

Виплати учням (тис.грн)

2018 5 міс.2019 р Разом

1. Матеріальне заохочення 81,4 74,6 156,0

2. Матеріальна допомога 5,6 0,0 5,6



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Комп’ютерний клас в 

комплекті (15 учнівських + 1 

для учителя)

199 000,00 Комп’ютерна 

лабораторія №1

Модернізація матеріально-технічної бази. 



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Телевізори 13 шт. 195450,00

Класи 

загальноосвіт-

ніх дисциплін



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Ноутбуки 13 шт. 198 299,92 

Класи 

загальноосвіт-

ніх дисциплін



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Макети автоматів 

Калашникова 2 шт. та 

пневматичні рушниці 5 шт.

66 125,00 
Клас Захисту 

Вітчизни



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Обладнання для спортзалу 33 000,00 Спортзал



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Комплект проектор 2 шт + 

екран 1 шт+штатив 1 шт
77 270,00 

Конференц-зал, 

актова зала



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

БФП А3 SHARP 2 шт 58 530,00 

Методичний 

кабінет, кабінет

для вчителів



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Принтер Brother 1 шт 8 385,00 

Кабінет 

заступника 

директора



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

БФП Canon IR C2380i 18 000,00
кабінет для 

вчителів



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Комплект меблів для їдальні 182 000, 00
Приміщення 

їдальні



Назва та кількість Сума, грн. Де встановлено

Обладнання для їдальні 182 240,08
Приміщення 

їдальні





Перелік професій, з яких здійснюється підготовка кадрів:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

категорія A1, A2, B1, Слюсар з ремонту сільськогосподарських

машин та устаткування, Водій автотранспортних засобів категорія C

Електромонтер з ремонту та обслуговування

електроустаткування, Водій автотранспортних засобів категорія C

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, Водій

автотранспортних засобів категорія C

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Штукатур, Лицювальник-плиточник, Маляр

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, Касир (в

банку), Адміністратор

Водій автотранспортних засобів B категорія

Водій автотранспортних засобів C категорія



професії, з яких не здійснюється підготовка:

Секретар керівника (організації, підприємства, установи),

Оператор комп'ютерного набору

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, Оператор

комп'ютерного набору

Перукар (перукар-модельєр)

Електрогазозварник 

Планується підготовка кадрів за переліком професій 

та ліцензування нових професій при створенні  

Центру професійної досконалості 

на базі 

Вищого професійного училища № 34 м. Виноградів. 




