
Міністерство освіти і науки України

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

Звіт директора щодо виконання 

умов контракту за період 

2018 – 2019 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



Якісний склад педагогічних 

працівників 
1 травня 2018 р.

Адміністрація 

училища

Педагогічний колектив 

училища

25%

46%

7%

22%

Рівень педагогічної майстерності

Спеціаліст (10 чол.)

ІІ категорія (19 чол)

І категорія (3 чол.)

Вища категорія (9 

чол.)

ОСВІТА ПЕДАГОГІВ

71,4%

28,6% Вища

Базова
вища



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 

 Цукерник

 Конторський  (офісний )службовець (бухгалтерія)

 Оператор комп’ютерного набору

 Адміністратор готелю, кемпінгу 

 Черговий по поверху

 Покоївка



Житомир

Бердичів
Половецьке

В.Низгірці
Малі Гадомці

Семенівка

Вінницька область

Дубовка

Глухівці

Обухівка

Житинці

Райгородок

Вовчинці
Юрівка

Озадівка

Гардишівка

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
Сантарка

Валки

Соснівка

Кам”янка

Гулянка

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

Тютюнники

Вереси

Кишин

Скаківка

Лісове

Хмелище

Іванківці

Вільшанка

В.Коровинці Мирославка

Жежелів

Лозівка



Експозиції

музею



Оволодіння практичними навичками роботи 

на сучасній техніці зарубіжного виробництва

…не погано було б мати такий 

тракторець в арсеналі тракторного парку

ліцею…



Капітальний 

ремонт спортзалу

cилами госп.служби



Навчальним закладом визначено коло 

соціальних партнерів – замовників кадрів



Соціальні партнери училища

ДНЗ «Бердичівське
вище професійне

училище»

ТОВ «Фора» магазин № 142

Ресторан «Княжий град»

СТОВ «Урожай»

ПП «Поділля»



Сучасні роботодавці зацікавлені в такому 

працівникові, який уміє думати, самостійно  

розв’язувати різноманітні проблеми; володіє 

критичним і творчим мисленням



Навчальни лабораторія 

офіціантів



А к т о в а    з а л а



“Будь майстром, поетом, 

художником у справі , яку ти 

любиш..”

В.Сухомлинський



2013  рік



Рейтинг навчального закладу за  результатами 

діяльності серед 28  П ТНЗ Житомирської 

області ІІІ почесне місце

Рейтинг навчального закладу за  результатами 

діяльності ПТНЗ Житомирської області у 2014 

р. – 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.



“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.) 



Міжнародна 

співпраця

Призери 

міжнародного 

конкурсу серед 

учнів Білорусії, 

України, Росії



ІІІ місце на всеукраїнському

рівні



Учнівський 

театр



Лабораторія кондитерська

Лабораторія пекарська



2016 - 2017 н.р.

Конкурс Battle-Шеф





Конкурс WordSkils - 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.);





На достатньому рівні забезпечується

навчально-виховний та навчально-виробничий

процес 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, умов

праці та навчання молоді.



Плани на майбутнє:
Ліцензування нових професій.

Розвиток матеріально-технічної бази: 

- виробнича практика за межами області;

- розширення видів виробничої діяльності;

- розширення інфраструктури навчального 

закладу, 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





Наші випускники - працівники 

училища

Студзінська Зоріна
Фурзіков Володимир Пенькевич Олександр Сич Сергій

Ліпська Роксолана Бей Ліна
Босюк Володимир

Тищенко Людмила Січкар Віталій





“Аби керувати людьми,

йди за ними. “

Лао Цзи


