
Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Державний навчальний заклад

“Бердичівське вище  професійне училищ

Звіт директора щодо виконання

умов контракту за період

2017 – 2018 р.р.



“ Головне в управлінні – чітко

бачити мету”                  

Ю.Конаржевський



Інноваційна складова у діяльності

директора

Педагогічні характеристики інноваційної діяльності

Емоційно-ціннісна

Усвідомлення нового,

потреба удосконалення,

переконаність у

необхідності інновацій,

самопізнання Процесуальна

Організація творчої

діяльності,

здатність до
оцінки ефективності

результатів

Когнітивна

Поінформованість,

здатність комбінувати й
створювати нові форми

та методи роботи





Підготовка кваліфікованих робітників за професіями:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування

Водій автотранспортних засобів категорії “С”“С1”“В”“D”

Фермер   6  розряду

Продавець продовольчих товарів

Плодоовочівник

Кухар

Офіціант

Кондитер

Пекар

Тістороб

Адміністратор готелю, кемпінгу

Черговий по поверху

Покоївка

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Касир торговельного залу



Житомир

Бердичів
Половецьке

В.Низгірці

Семенівка Малі Гадомці

Вінницька область

Дубовка

Глухівці

Обухівка

Житинці

Райгородок

Вовчинці
Юрівка

Гардишівка

Озадівка

Чуднів
Княжин

Бейзимівка

Баранівка

Першотравенськ

Довбиш

Олевськ

Тепениця

Швайківка

Хмельове

Попільня

Криве

Бабушки

Коростень

Городище

Мартинівка

Козятин

Терехове

Сокілець

КашперівкаАндріяшівка

Кукільня

Слободище

Жовтневе

Нова Борова

Гулянка

Сантарка

Валки

Соснівка

Кам”янка

Скраглівка

Підгороднє

Бистрик

Комсомольське

Теренці

Хажівка

Старики

Андрушівка

Новоівницьке

Лемеші

Радянське

Жеребки

Ст.Солотвин

Хажин

Ястребенька

Гришківці

Слобода-

Кустовське

Волосівка

Шпиченці

Подолянці

Вчорайше

Малі Мошківці

Роставиця

Кропивна

Вільшанка

Тютюнники

Вереси

Кишин

Скаківка

Лісове

Хмелище

Іванківці

В.Коровинці Мирославка

Жежелів

Лозівка

Географія училища



З 27 (останнього) місця в рейтингу серед ПТНЗ
Житомирської області.

Заборгованість по заробітній платі та ін. виплатах і
податках зі спец. рахунку – 10500 грн.

Незадовільний стан всіх транспортних засобів.

Відсутні мінімальні побутові умови для учнів в
гуртожитку.

Покриття дахів в гуртожитку, навчальному корпусі,
соціально-побутовому знаходилось в аварійному стані.

Навчальне поле не функціонує.

Розморожена система опалення в соціально-побутовому
корпусі та в гуртожитку.

Фізично і морально застаріла котельня повністю не
придатна до експлуатації

Субвенція - 200 000 грн. – під загрозою втрати.

Станом   на 01.09.2006 р .



Перші кроки на посаді

директора

Ремонт об'їзної дороги Будівництво міні-котельні
Ремонт гуртожитку

Оновлення дизайну

навчального корпусу

Кімната майстрів
Відкриття навчально-тренувального

центру

Практика на морі



Експозиції

музею



Спеціальний рахунок ліцею  станом на 01.09.2006 року

Роки Київстар

Надання

платних послуг

Кухарі Трактористи с/г

виробництва

Благодійні

внески

громадян

Водії категорія

“В”
Всього

2006 - - Надання платних

послуг 10500 грн. 25735грн. - 36235 грн.

2007 -. 13254 грн. 20000 грн. 42422грн. - 75676грн.

2008 14400 грн. 10576 грн. 11750 грн. 64505грн. - 101231грн.

2009 14400 грн. 16057 грн. 24000 грн. 66542грн. - 120999грн.

2010 14400 грн. 12173 грн. 39300 грн. 90905грн. - 156778грн.

2011 14400 грн. 41653 грн. 40000 грн. 214067грн.

(7500)
12535 грн. 322655грн.

Всього 72000 грн. 133713грн. 159550грн. 591222грн. 23399грн. 979884грн.



Атестація навчального закладу на право здійснення 

професійної  підготовки учнів  на 10років

з оцінкою “ Достатній рівень ”

2012 – 2018 н.р.

Атестація навчального закладу на право здійснення

загальноосвітньої підготовки учнів  на 9 років

з оцінкою “ Достатній рівень ”



Оволодіння практичними навичками роботи

на сучасній техніці зарубіжного виробництва

…не погано було б мати такий

тракторець в арсеналі тракторного парку

ліцею…



Капітальний ремонт

спортзалу



Навчальним закладом визначено коло

соціальних партнерів – замовників кадрів



ЗАТ «Житомирські ласощі»



Сучасні роботодавці зацікавлені в такому

працівникові, який уміє думати, самостійно 
розв’язувати різноманітні проблеми; володіє

критичним і творчим мисленням



Навчальна лабораторія

офіціантів



“Будь майстром, поетом,

художником у справі , яку ти

любиш..”

В.Сухомлинський



2013  рік



2013 – 2017 н.р.
Проект

“ Розвиток організаційної культури в професійно-

технічному закладі аграрного профілю ” – фіналіст І

етапу  Всеукраїнського конкурсу інноваційних

технологій у сфері професійно-технічної освіти у

2013 році



Рейтинг навчального закладу за  результатами

діяльності у 2017 р. серед 28  П ТНЗ

Житомирської області ІІІ почесне місце

Рейтинг навчального закладу за  результатами

діяльності ПТНЗ Житомирської області у 2017р. 

– І місце серед сільськогосподарських



За  результатами  атестаційної 

експертизи  навчального закладу  МОН 

України  прийнято  рішення  про  зміну 

типу Бердичівського  професійного 

аграрного  ліцею на  державний
навчальний заклад “ Бердичівське вище

професійне  училище ”   ІІІ 

атестаційного  рівня



1 вересня 2013 року. Оголошення Наказу МОН

України про зміну типу навчального закладу.



Учні І курсу Глищук Діана і Бабич Ольга учасники ІІ етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Житомирського територіального

відділення Малої академії наук України в 2017-2018н.р.

"Соціальні мережі:

вивчення та аналіз причин
поширення на прикладі учнів

ДНЗ «Бердичівське ВПУ»"

"Розповсюдження світла

в центрованих

оптичних системах"



“Золотий фонд” навчального закладу

За результатами участі у Всеукраїнських конкурсах

фахової майстерності серед учнів маємо двох

президентських стипендіатів: у 2013-2014 н.р. за

професією “Тракторист-машиніст

сільськогосподарського виробництва (категорія “А1”,

“А2”, “В1”)” та у 2014-2015 н.р. за професією
“Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та

устаткування”

Павлов Володимир

(2014 р.)Гесь Олександр (2015

р.)



2015 рік



Співпраця училища з вищими

навчальними закладами України

Участь у

Всеукраїнських
науково-практичних

конференціях:

“Організаційна

культура колективу

– запорука

ефективної

діяльності”

(Артеменко С.М.)



2017 рік.  Міжнародна

співпраця

Призери

міжнародного

конкурсу серед

учнів Білорусії,

України, Росії



Сайт училища

ІІІ місце на всеукраїнському

рівні



Учнівський  театр



Науковці Академії педагогічних наук України
завітали до училища  01.09.2016 року



Лабораторія кондитерська

Лабораторія пекарська



2016 - 2017 н.р.

Конкурс Battle-Шеф





Конкурс WordSkils – 2017-2018



Перемога в 4-му(підсумковому) етапі ХVІ Всеукраїнського

конкурсу учнівської творчості у номінації «Література»
( поезія «Лист до запитання»-учениця гр.16К Шакула

Вікторія, викладач Блізніченко Ю.О.);



2019 рік – Райковська Мирослава -
Президентський стипендіат 



Результати діяльності



За період 2012 – 2018 років було забезпечено

проведення

виховного

на

та

достатньому рівні  навчально-

навчально-виробничого процесу

згідно державних стандартів якості підготовки

робітників відповідного рівня кваліфікації,

відбулась стабілізація фінансово - економічного і

господарського становища.

Забезпечувалось додержання чинного

законодавства,  належне  використання засобів

щодо управління, трудової дисципліни, створення

належних умов праці.



Плани на майбутнє:
Ліцензування нових професій.

Розвиток матеріально-технічної бази:

- виробнича практика за межами області;

- розширення видів виробничої діяльності;

- розширення інфраструктури нз, що дасть

можливість надавати нові платні

послуги;

- створення навчально-практичного

Центру з технологічно-складних

професій.



Кицак В.Г. – заступник з НВР

Титаренко В.А.- методист

Кучер С.В. – заступник з НВР

Шедловська З.А,заступник  з НВР

Безмежно вдячна тим, з ким починала працювати  у 2006 р.



Все трудове життя - училищу

Черепан

Анатолій Миколайович

Ружанцева

Галина Степанівна

Козиренко

Юрій Петрович

Чупринська

Тетяна Вікторівна

Побережець

Надія Володимирівна

Босюк

Анна Дмитрівна

Савчук

Валентина Миколаївна

Сарнавська

Валентина Олексіївна



Голубчик

Наталія Олександрівна

Височинська

Тетяна Денисівна

Залозна

Надія Іванівна

Баламут

Раїса Іванівна

Стельмах

Надія Іларіонівна

Бей

Ліна Анатоліївна

Галонза

Анатолій Олександрович



Наші випускники - працівники

училища

Студзінська Зоріна
Фурзіков Володимир Пінькевич  Олександр Сич Сергій

Ліпська Роксолана Бей Ліна
Босюк Володимир

Тищенко Людмила Січкар Віталій



Тисячі випускників, терплячі майстри і  викладачі,

вдячні учні, обслуговуючий персонал, шановні і
мудр0і ветерани – всі ми велика і дружня родина –

наше училище



Д ЯК УЮ  ЗА УВ АГУ !

“Аби  керувати людьми,

йди за ними. “

Лао Цзи


