
Міністерство освіти і науки України 

Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації 

Звіт директора щодо 

виконання умов контракту 

за період  

2017 – 2020 р.р. 



  

 

“ Головне в управлінні – чітко 

бачити мету”                    

     

 Ю.Конаржевський 



Якісний склад педагогічних працівників  

  

83% 

17% 

Освіта педагогів 

Вища 

освіта 

Базова 

вища 

майстер виробничого навчання І  категорії  -  3 

майстер виробничого навчання ІІ категорії  -  І 

 

25% 

8% 

29% 

38% 

Рівень педагогічної  

майстерності  

старший викладач       -      6 

викладач – методист    -     2 
Спеціаліст (6 

чоловік) 

ІІ категорія (2 

чоловік) 

І категорія (7 

чоловік) 

Вища категорія (9 

чоловік) 



Підготовка кваліфікованих робітників за професіями: 

 
 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 

  “А1”, “А2”, “В1”, “D1” , “G1”, “G2”, “ H” 

 Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування 

 Водій автотранспортних засобів категорії “С” 

 Фермер   6  розряду 

 Продавець продовольчих товарів 

 Плодоовочівник 

 Кухар  

 Офіціант 

 Кондитер 

 Пекар  

 Тістороб 

 Цукерник 

 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

 Касир торгівельного залу 

 Адміністратор готелю, кемпінгу  

 Черговий по поверху 

  Покоївка 



 

 

 

 

Інноваційна складова у діяльності 

директора 

 

 

 

  

 Постійно забезпечувати нову якість 

навчального закладу, усвідомлюючи, що в 

основі інноваційного розвитку є зміна  

характеру діяльності і  підвищення 

конкурентоспроможності ЗП(ПТ)О через   

забезпечення високої якості підготовки 

кваліфікованих робітників 
 

 

 

 

 

 

Інноваційна складова у діяльності 

директора 

 

 

 

  



Інноваційна складова у діяльності 

педагогів училища 

 

 1. Впровадження  елементів дуальної  форми 

навчання 

2. Дистанційне навчання через запровадження 

інтерактивних технологій : створення 

викладачами і майстрами в/н  інтернет сайтів  

та груп в соціальних мережах 

3. Проектна діяльність педагогів 

4. Співпраця з ДВНЗ: розміщення публікацій у 

друкованих виданнях вишів 



Навчання  здобувачів освіти за професією  

“Цукерник”   в  умовах  виробництва    

Кондитерська       “Житомирські   

фабрика           ласощі” 



“Будь майстром, поетом, 

художником у справі , яку ти 

любиш..” 

В.Сухомлинський 



“Золотий фонд” навчального закладу  

За результатами участі у Всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності серед учнів маємо трьох 
президентських стипендіатів: 

у 2013-2014 н.р. 

Павлов Володимир  за професією “Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробництва 

(категорія “А1”, “А2”, “В1”)” 



У   2014-2015 н.р.  

Гесь Олександр за професією “Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування” 



Конкурс WordSkils – 2018 

Анастасія Богун – І місце 



Золотий фонд училища поповнився у 2019 

роцi: 

 Райковська Мирослава - І місце у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед 

здобувачів професійної освіти з професії “Кухар “ 



    Учнівський  

   театр 

 



Оновлена актова зала 



Гуртожиток для здобувачів освіти 



 

2013  рік 



2015 рік 



2020 рiк 





“Аби  керувати людьми, 

 йди за ними. “ 

Лао Цзи 


