
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 
Трифонової Олени Юріївни 

про виконання умов контракту 

Державний навчальний заклад 

«Мелітопольське вище професійне училище» 

 

 

за період з 05.02.2015 р. по 05.02.2016 р. 



Основні напрями роботи 
протягом звітного періоду: 

• підготовка конкурентоспроможних 
випускників, здатних адаптуватися 
до змін у соціально-економічному 
середовищі; 

• виконання плану набору учнів за 
державним замовленням; 

• зміцнення матеріально-технічної 
бази училища; 

• створення безпечних умов для 
роботи всіх категорій працівників і 
учнів. 



ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 

ЗА ПРОФЕСІЯМИ: 

• Верстатник широкого профілю; 

• Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка); 

• Живописець; 

• Перукар (перукар-модельєр). 



Верстатник широкого профілю 



Слюсар з контрольно-
вимірювальних приладів та 

автоматики (електромеханіка) 
 



ЖИВОПИСЕЦЬ 



Перукар (перукар-модельєр) 



В УЧИЛИЩІ ПРАЦЮЮТЬ 
МЕТОДИЧНІ КОМІСІЇ: 

• методична комісія викладачів та майстрів 
виробничого навчання верстатних та 
слюсарних професій; 

• методична комісія викладачів та майстрів 
виробничого навчання образотворчого 
мистецтва і перукарської справи; 

• методична комісія викладачів 
загальноосвітньої  підготовки, фізичної 
культури і захисту  Вітчизни. 



РОБОТА МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ 
МЕТОДИЧНА ТЕМА: «ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ» 



РОБОТА З ОБДАРОВАНОЮ 
МОЛОДДЮ 



ЯКІСНИЙ СКЛАД 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Кваліфікаційна категорія та пед. звання Кількість осіб % 

Всього педпрацівників  34 

спеціаліст 12 35,4 

спеціаліст 2 категорії 1 2,9 

спеціаліст 1 категорії 6 17,6 

спеціаліст вищої категорії 11 32,4 

з них мають педзвання «старший 

викладач»  
9 26,5 

педзвання «майстер в/н 2 категорії» 1 2,9 

педзвання «майстер в/н 1 категорії» 3 8,8 

в  училищі працює 34 педагогічних працівники,  з них: 3 – керівні кадри, 
методист, старший майстер, 10 майстрів виробничого навчання,  
14 викладачів, вихователь, практичний психолог, соціальний педагог, 
керівник фізичного виховання, керівник гуртка 



НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС 
Виховна тема: «Формування активної громадянської позиції учнів та 

особистої відповідальності за долю держави» 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 



ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 



ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 



ВОЛОНТЕРСТВО 



ГУРТОЖИТОК 



РЕМОНТНІ РОБОТИ 



ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НАГОРОДЖЕНИЙ 

ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

за багаторічну 
самовіддану працю, 

високий професіоналізм, 
забезпечення вагомих 

досягнень у збереженні 
кадрового потенціалу в 

галузі машинобудування 
міста і регіону та з нагоди 
Дня машинобудування і 
святкування 231-річниці 

заснування міста 
Мелітополя 




