
Звіт  Поліщук Тетяни Петрівни  

щодо виконання умов Контракту за період роботи  2017 – 2020 рр. 

на посаді директора державного навчального закладу  

«Бердичівське вище професійне училище» 

 

За період роботи 2017 - 2020 рр. якісний склад педагогічного колективу 

училища значно підвищився. 

Навчальний заклад укомплектовано керівними та педагогічними кадрами 

відповідно до штатного розпису. Добір і розстановка кадрів здійснюється з 

урахуванням вимог  до зайняття певної посади та дотриманням норм трудового 

законодавства України.  

Всі педагогічні працівники мають відповідну базову і фахову освіту. 

Відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик розроблені та 

затверджені наказом директора посадові інструкції для всіх працівників та 

здійснено розподіл функціональних обов’язків керівних працівників (наказ 

директора «Про розподіл функціональних обов’язків та посадової 

відповідальності»  від 02.09.2019 р. № 277). 

Директором затверджується педагогічне навантаження за погодженням з 

профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених 

навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів, кількості 

навчальних груп. 

Атестація педагогічних працівників училища проводиться відповідно до 

Закону України “Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України № 930 від 06.10.2010 р. (зі змінами). До роботи атестаційної комісії 

залучаються найбільш компетентні, висококваліфіковані педагогічні 

працівники. Головою атестаційної комісії є директор училища. 

Під час атестації виявляються професійні якості педагогів, рівень загальної 

культури, забезпечуються   оптимальні умови для вивчення та впровадження 

передового педагогічного досвіду кращих викладачів. Атестація для викладачів 

стає перевіркою їхнього особистісного зростання, можливістю поділитися з 

колегами своїми здобутками, іспитом на компетентність. 

З метою чіткого планування проведення атестації у навчальному закладі 

складено перспективний план атестації педагогічних працівників на 2019-

2024 роки, який передбачає проходження атестації викладачами не рідше ніж 

один раз на п’ять років. Згідно з перспективним планом складається план 

атестації на кожен навчальний рік з метою уточнення, корегування 

перспективного плану, а також організації та здійснення атестації педагогічних 

працівників у поточному навчальному році. 

Всі аспекти діяльності педагогів, що атестуються, вивчають члени 

атестаційної комісії, відповідні методичні комісії, які на засіданнях згідно з 



планом розглядають узагальнені досвіди роботи педагогічних працівників і 

своїм рішенням рекомендують їх для розгляду на педраді, яка, в свою чергу, 

схвалює і рекомендує для вивчення і використання педагогічними 

працівниками училища. 

Результати атестації - якісний склад педагогічних працівників: 

 «спеціаліст вищої категорії» – 9 чол. (29%); 

 «спеціаліст І-ІІ категорії» – 9 чол.(37%); 

 «спеціаліст » – 6 чол.(34%); 

 звання «викладач-методист» – 2 чол. (6,2%); 

 звання «старший викладач» – 6 чол. 

Скарг або зауважень з питань організації проведення атестації не 

зафіксовано.  

Мовний режим навчально-виховного процесу відповідає вимогам 

Конституції України, законів України «Про мови», «Про освіту», «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту». Всі керівники та педагогічні 

працівники досконало володіють державною мовою. 

Більшість викладачів та майстрів виробничого навчання уміють 

користуватися комп’ютерною технікою і застосовують її в практичній 

діяльності. 

Значна увага приділяється молодим педагогічним працівникам. Для них 

працює «Школа молодого педагога», де розглядаються проблеми професійної 

етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування і 

ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими 

педагогами. 

 З метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного 

новаторства педагогічних працівників в училищі діє система морального та 

матеріального заохочення у вигляді преміювання, яка здійснюється на підставі 

Положення про преміювання працівників ДНЗ «Бердичівське ВПУ» за 

сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків. Преміювання 

здійснюється при наявності економії фонду оплати праці та за погодженням з 

профспілковим комітетом училища. 

Особові справи педагогічних працівників ведуться відповідно до вимог 

діловодства. 

Розстановка кадрів здійснюється з врахуванням фахової підготовки, рівня 

професійної компетентності, педагогічного досвіду, результативності роботи у 

попередні роки, наступності у роботі,  а також з урахуванням рекомендацій 

профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників освітнього  

процесу. Тарифікаційний список розглядається на педагогічній раді училища та 

затверджується начальником управління освіти і науки.  



  Аналізуючи якісний склад педагогічного колективу за останні три роки, 

можна зробити висновок про активну динаміку його змін та чітко визначену 

тенденцію кваліфікаційного росту кадрів.  

Працівники і працівниці закладу велику увагу приділяють самоосвіті і 

постійно підвищують майстерність, цікавляться інноваціями і активно 

впроваджують набуті знання в освітню систему. У колективі панує атмосфера 

співпраці та педагогічної творчості. 

За звітний період започатковано ряд загальноучилищних заходів, 

розроблено концептуальні засади освітньої діяльності навчального закладу, 

змодельовано інноваційні форми організації освітнього процесу училища. 

Педагогічний колектив протягом кількох останніх років значно підвищив 

рівень володіння ІКТ. Для поліпшення науково-теоретичної, методичної та 

практичної підготовки педагогічних кадрів удосконалено методичний комплекс 

училища.  

Збереження та поповнення навчально-матеріальної бази. В 2019-2020 

н.р. році  оновлено  матеріальну базу методичного кабінету училища. 

Діяльність колективу скеровано на осучаснення якості професійної підготовки, 

контроль виконання навчальних планів і навчальних програм, планів 

виробничої і господарської діяльності, вдосконалення методичного 

забезпечення освітнього процесу, сприяння діяльності методичних комісій,  та 

реалізації ініціатив працівників і працівниць, що спрямовані на покращення 

роботи навчального закладу та підвищення якості освіти, створено необхідні 

умови для творчості педагогічних працівників, використання і впровадження 

ними прогресивних форм і методів навчання, досягнень педагогічної науки і 

передового педагогічного досвіду, розвитку інноваційної діяльності, 

проведення педагогічного експерименту та впровадженню в роботу 

інноваційних проєктів.  

Педагогічна та методична ради училища працюють  систематично та 

злагоджено, проводяться інструкційні наради. 

50% професій, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти ₋  

сільськогосподарського напрямку, тому у належному робочому стані 

підтримуються  навчальні  трактори та автомобілі. Оновлено обладнання для 

перевірки системи запалення, закуплено нові сільськогосподарські машини для 

вирощування картоплі. Здійснюється  вирощування зернових культур на 

навчальних полях училища, що дає додаткові можливості для розвитку 

сільськогосподарських професій  і училища в цілому. 

Створено і обладнано слюсарну майстерню, яка відповідає сучасним 

вимогам, що дає можливість здобувачам освіти отримувати якісні знання.  

Продовжується робота щодо впровадження інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій, використання мережі Інтернет в 

освітньому процесі (закуплені нові класні дошки, планується оновлення 



комп’ютерів, осучаснені лабораторії кухарів, пекарів, кондитерів, офіціантів, 

слюсарів для проведення професійного навчання тощо). 

Одним з найяскравіших проєктів за звітний період є капітальний ремонт і 

дизайн актової зали, де проходять культурні та виховні заходи, зокрема  - 

робота постійно діючого учнівського театру. 

Належна увага приділяється створенню умов для здобувачів освіти, які 

проживають в гуртожитку. Замінено усі двері (32 шт.), змонтовано та введено в 

дію нову систему протипожежної безпеки. 

Завдяки співпраці училища та передових підприємств Бердичівського 

району учнівська молодь училища має можливість працювати на новітній, 

сучасній сільськогосподарській техніці. Здійснюється  навчання в комерційних 

групах з подальшою співпрацею з установами, підприємствами та 

організаціями.   

За звітний період колектив училища може пишатися Мирославою 

Райковською, яка  виборола І місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Кухар»  і 

представляла Житомирську область у ІІІ етапі конкурсу. Мирослава посіла V 

місце і отримала диплом ІІІ ступеня, а також президентську стипендію. 

Вцілому заклад освіти має трьох Президентських стипендіатів (2014 р., 

2016 р., 2019 р.). 

2019 року на базі ДНЗ “Центр сфери обслуговування м.Житомира” 

відбувався другий етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

«WorldskillsUkraine». Конкурсанти від ДНЗ «Бердичівське ВПУ» взяли участь у 

двох професійних компетенціях: «Кулінарне мистецтво» та «Кондитерське 

мистецтво». Випускник училища Осіпчук Святослав здобув призове ІІІ місце, а 

випускниця Богун Анастасія посіла ІІ місце серед усіх конкурсантів. Усі 

перемоги – це не тільки втілення таланту наших здобувачок і здобувачів освіти, 

а й кропітка щоденна праця педагогічного колективу.  

Налагоджено дієве соціальне партнерство училища з роботодавцями, 

активізувалася співпраця  з обласним центром зайнятості, що сприяє 

підвищенню кваліфікації, перепідготовці та професійно-технічному навчанню 

кваліфікованих робітників та робітниць.  

 В освітньому закладі здійснюється підготовка здобувачів професійної 

(професійно-технічної освіти) за дев’ятьма інтегрованими професіями. При 

цьому в даний час є проліцензованих  сімнадцять  за різними напрямами та 

галузями економіки, в тому числі одна – «Тістороб» – державного значення. 

В 2017 році була проліцензована  професія «Цукерник». Навчання з цієї 

професії здійснюється за дуальною формою: виробниче навчання і виробнича 

практика проводяться на ЗАТ «Житомирські ласощі». Велика робота проведена 

з підписання 3-х сторонньої угоди для організації навчання. Всі здобувачі та 

здобувачки освіти, які опановують професію «Цукерник»,  працюють на 



робочих місцях із отриманням заробітної плати і поповненням спеціального 

рахунку училища. 

Проліцензовано ряд нових професій, які популярні та потрібні  на ринку 

праці (касир торговельного залу, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, 

тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «D1», «G1,G2», «H». Зокрема, в 

Житомирській області лише державний навчальний заклад «Бердичівське вище 

професійне училище» має змогу здійснювати підготовку  трактористів категорії 

«G», «G1». 

Атестовано в 2019 році такі професії: 

   - тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії         

«D1», «G1,G2», «H» за двома видами підготовки; 

    - цукерник (за трьома видами підготовки); 

             - кондитер (ППП), що дозволяє училищу заробляти кошти шляхом 

проведення навчання за індивідуальними графіками. 

           У 2019 році успішно пройдено безстрокову акредитацію на право 

здійснення підготовки з професії «водій автотранспортних засобів категорії С». 

Проведена велика робота з оформлення 2-х сторонніх договорів на 

базових підприємствах міста та району для проходження виробничої практики 

здобувачами освіти. 

Забезпечуються комфортні умови для здійснення викладацької діяльності 

педагогів та педагогинь, і навчання і проживання здобувачів та здобувачок 

освіти. 

Запроваджено організацію гарячого харчування усіх учасників освітнього 

процесу, яке здійснюється через навчально-виробничу діяльність здобувачів 

освіти за професіями кухарського циклу під керівництвом майстрів 

виробничого навчання і,  що надто важливо у плані соціального захисту ₋  це 

низька вартість завжди якісної і смачної їжі. 

Основна частина грошових надходжень до бюджету училища – це 

результат оплачуваної практики здобувачів та здобувачок освіти на 

підприємствах і базах відпочинку, надання платних освітніх послуг, а також 

реалізації власної продукції. Всі рахунки сплачуються вчасно, кошти 

розподіляються раціонально. 

Щорічно відбувається звіт на загальних зборах трудового колективу з 

питань статутної діяльності, колективного договору, виконання умов 

Контракту.   

Багато років поспіль училище тримає лідерську позицію серед закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти області за кількістю призерів та 

призерок учнівських предметних олімпіад, різних акцій та конкурсів. 

Училище – це велика дружня родина, де всі отримують підтримку, 

повагу, пораду, залюбки діляться досвідом і працюють в одному ритмі, щоб 

заклад не просто жив, а розвивався швидкими темпами, гнучко 



підлаштовувався під зміни у суспільстві та економіці, був корисним для людей і  

держави.   

 

Директор училища    Тетяна Поліщук 

 


