
Робота вищого професійного училища № 17

з 24 лютого по 06 травня 2022 р.



Дані на 26 квітня 2022 року по 

місцезнаходженню здобувачів освіти :

1.Виїхали за межі Дніпропетровської області             40 чол.

2.Виїхали на кордон                                                   96 чол.

3.У ЗСУ                                                                       4 чол.

4. У тер обороні                                                          12 чол.

5.Волонтери                                                                4 чол.



Список працівників, які перебувають за межами України



Список працівників, які перебувають за межами 

Дніпропетровської області



У 2021/2022 навчальному році атестовано

14 педагогічних працівників

В тому числі комісією І рівня – 5 осіб

комісією ІІІ рівня – 9 осіб

присвоєно педагогічне звання “викладач 

методист” 1 працівнику

підвищено категорію 4 працівникам

присвоєно вищу категорію 3 педагогічним 

працівникам

присвоєно 14  розряд 1 майстру виробничого 

навчання



Підведені підсумки виробничої практики 

здобувачів освіти з початку 2022 року 

За січень 465 307,57  грн.

За лютий 83 384,12  грн.

За березень 70 554 грн.

За квітень 24 884 грн.

Всього 644 129,69 грн.





Виготовлення огорожі

Здобувачі освіти:
Сосноцький Роман           (гр. Е21-03/МС)

Жила Владислав               (гр. Е21-31/11)

Високоморний Дмитро    (гр. Е21-31/11)





Виробниче навчання 

Група НП21-43/9                  

Майстер в/н Готвянська Т.В.



Місце перебування здобувачів освіти

















ТЕМА:

Організація освітнього процесу

ВПУ № 17 в умовах воєнного стану

Виконала:

Заступник директора з НР

НАТАЛЯ Псарьова

2022 рік



Аспекти організації дистанційного навчання в умовах воєнного 

стану в ВПУ №17

Відеоконференцій ZOOM

Визначилися з політикою організації навчання здобувачів освіти в нових 

реальних умовах

Google Classroom

Обрали загальнодоступні і прості сервіси

Viber



Комплекс цих сервісів створив оптимальні умови для забезпечення як доступу 

до навчальних матеріалів, зворотного зв’язку, так і живого спілкування з 

викладачами.



Дистанційне навчання з предмету фізична культура.





Забезпечення ефективності викладання навчальних предметів

Наказ ВПУ № 17 «Про організацію освітнього  процесу у 

ВПУ № 17 на період воєнного стану в Україні»

Викладачі щоденно аналізують: 

% здобувачів освіти, які виконують навчальний 

матеріал, заповнюють журнали обліку теоретичного 

навчання



Виставлення оцінок здійснюється 

кожним викладачем щоденно в 

Google Таблиці. 



Взаємозв’язок здобувачів 

освіти з викладачем 

в ВПУ № 17 у  2021-2022 н.р. була впроваджена Електронна платформа 

"ВПУ онлайн"

Платформа містить в собі:

1. Електронний журнал - це модуль для викладачів, до якого протягом року

заносяться теми проведених уроків і виставлені оцінки та пропуски здобувачів

освіти.

2. Електронний щоденник - це модуль для здобувачів освіти які на протязі року  

мали змогу зайти до особистого кабінету, та переглянути оцінки, теми які вони 

пропустили, середній бал та свій рейтинг серед інших здобувачів освіти.

Google таблиці

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjDvMzQp-n2AhWTy4sKHRHnCQwQFnoECAQQAQ&url=https://classroom.google.com/u/0/h?hl%3Duk&usg=AOvVaw2aEp_RWYuu0OjguHhEe8-z


сервісу Google

Клас

Оцінювання та явка здобувачів освіти в 

цей період відбувається за допомогою 

електронного журналу.

Явка здобувачів освіти 

Також система дає змогу кожен день отримувати інформацію: 

 Кількість ЗО по групам та підрозділам які навчаються дистанційно. [1] 

 Кількість ЗО по групам та підрозділам які не виходять на зв’язок. [2] 

 Адміністрація та керівники груп щоденно аналізують хто навчається 

в повному обсязі, частково або не навчається зовсім.  



Рейтинг по підрозділам :

- Непромисловий підрозділ, старший майстер Шутова В.М. – 82%

- Комп’ютерний підрозділ, старший майстер Терентьєв О.М. – 80%

- Електротехнічний підрозділ, старший майстер Подольчак К.А. – 75%

- Машинобудівний підрозділ, старший майстре Войцехов К.А. – 73%

Щотижневий моніторинг освітнього процесу по підрозділам

Що стосується викладачів, то кожного дня ми слідкуємо за вичиткою годин та

виконанням робочого навчального плану групи, також електронний журнал дає

змогу прослідкувати за роботою викладачів що знаходяться за кордоном, вони

вчасно дають завдання, записують проведені теми та виставляють оцінки у

електронний журнал.



Екзаменаційні сесії 

Контролю за освітнім процесом 

Слід відмітити ефективність організації підготовки та здачі екзаменів у квітні

місяці в навчальних групах фаховим молодший бакалаврів. А саме, здобувачі

освіти, які проживають у місті Дніпро та ті, хто мав можливість прибути в заклад

з безпечних районів Дніпропетровщини, були запрошені на здачу екзаменів в

режимі реального часу.



Важливим питанням в умовах воєнного стану – це  вихідний контроль. ДИПЛОМУВАННЯ

Перевірка дипломних робіт директором 

ВПУ № 17 Терентьєвим М.В.



Оцінка діяльності викладачів ВПУ № 17 

Щотижня відбувається перевірка навчально-плануючої документації викладачів



Робота щодо укріплення 

матеріально-технічної бази



Ремонтні роботи коридору  

I поверху III корпусу



Ремонт в майстерні станків з ЧПУ 





Благоустрій території







Прибирання приміщень



Прибирання приміщень







В гуртожитку Вищого професійного училища №17, згідно наказу ВПУ №17 - № 119 від 

25.02.2022, розмістилися тимчасово переміщені особи з Донецької, Луганської, 

Харківської, Київської областей. 



Поселення в гуртожиток





В освітньому закладі організовано гаряче, повноцінне, 

трьохразове харчування. 



Волонтерство



У цей складний час, працівники училища:

завідуюча бібліотекою  Тетяна Вабілева 

та голова профкому Ірина Макашова

долучились до волонтерської роботи.

З 24 лютого по 05 травня 2022 року  відвідали вдома та вручили 

продукти харчування та необхідні ліки:

-Ветеранам праці училища – 10 чол.;

-Особливо потребуючим, одиноким, ветеранам праці працівникам 

училища – 4 чол.;

-Ветеранам праці “Південмашу” – 24 чол.;

-Працівникам “Південмашу”, ветеранам праці – 46 чол.

-Ще продовжується ця робота :

-Незабаром відвідаємо ще– 26 працівників “Південмашу”;

-Ветеранів праці, інвалідів КБ “Південне” – 23 чол.



Волонтерство













Суспільні роботи





Візит 

заступника директора НМЦ ПТО 

Гришаєвої О.В. 

та 

заступника директора департаменту -

начальника управління фахової освіти, 

національного виховання та європейської 

інтеграції департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Ященко Г.А.





Екскурсія по освітньому закладу












