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Вступ 

 
Освітній процес, виробнича діяльність  у 2021-2022 навчальному році здійснювалася 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

охорону праці», Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ, 

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в установах і навчальних закладах та іншими нормативно-правовими 

документами, що координували діяльність закладів П(ПТ)О під час правового режиму 

воєнного стану. 

 Освітній процес педагогічним колективом повністю  був орієнтований на 

компетентнісно-спрямоване навчання з наскрізним використанням інформаційно-

цифрових технологій, тому що компетентнісний підхід – це своєрідний місток, що 

поєднує освіту з реальним світом. Це взаємодія знань, умінь, навичок, способів мислення, 

цінностей, особистих якостей, що визначає здатність особи до навчання впродовж життя. 

Основні напрямки  роботи педагогічний колектив училища визначив на основі 

реалізації оновленої державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти для підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом виконання 

плану регіонального замовлення на підготовку  робітничих кадрів, розширення в 

освітньому  процесі елементів дуальної освіти та форм інклюзивного навчання, 

забезпечення 100%  працевлаштування випускників училища, впровадження сучасних 

освітніх та виробничих технологій  в освітній процес, розширення  перспективного 

педагогічного  досвіду   педагогічних працівників  через  різні форми   методичної роботи 

закладу та представлення їх досягнень на регіональних, всеукраїнських заходах, 

зміцнення матеріально-технічної бази училища, забезпечення заходів з охорони праці та 

цивільної оборони,     підвищення рівня ІТ-компетентності педагогічних працівників, 

розширення соціального партнерства. 

Заклад має ліцензії на 18 професій. Підготовка здійснювалася за 15 професіями. 

Атестовано 14 професій. 

Розроблено та затверджено робочі навчальні плани та освітні програми з 

робітничих професій відповідно до кваліфікаційних характеристик, стандартів П(ПТ)О. 

Робочі навчальні плани  було погоджено із замовниками кадрів. Освітньо-кваліфікаційні 

характеристики розроблено відповідно до довідників кваліфікаційних характеристик 

професій та стандартів П(ПТ)О. 

Контингент учнів на початок навчального року склав 568 учнів. На кінець 2021-

2022 навчального року контингент учнів складав 538 осіб. 

Впродовж навчального року з різних причин довелося відрахувати 18 учнів, 

прийнято на навчання 13 учнів. 

 Станом на кінець червня 2022 року в училищі функціонувало 24 навчальні групи, 

де навчалося 538 учнів (на 27.06.2022) за рахунок бюджетних коштів. На І курсі – 239 

учнів: СПТУ – 155 учнів, ТУ – 48 учнів, ПТУ – 11 учнів, на ІІ курсі – 146 учнів: СПТУ – 

121 учень, ТУ – 18 учнів, ПТУ – 8 учнів, на ІІІ курсі – 130 учнів: СПТУ – 130 учнів, на ІV 

курсі 22 учні: СПТУ – 22 учні. 

Заклад  дотримується встановленого порядку випуску та працевлаштування 

випускників. Показники з працевлаштування протягом 3 років є такими: 2020  – 133 

випускників (100%), 9 учнів призвані до лав Збройних Сил України;  2021 – 198 

випускників, з них: 51 – випуск у січні-травні, 7 – служба у Збройних Силах України. На 

даний час проводиться працевлаштування 89 випускників 2022 року, 19 осіб, які були 

випущені в травні, працевлаштовано -100% . 

Дипломи з відзнакою в 2020 році отримали 11 учнів; у 2021 році – 20 учнів, у 2022 

році – 2 учні.  

Першочерговим завданням  для кожного працівника училища була модернізація   

освітнього середовища, тобто підвищення рейтингу закладу на регіональному рівні та  

якості навчання майбутніх робітничих кадрів, що складає основу виконання регіонального 

замовлення у 2022 році. 



З цією метою за педагогічними працівниками були закріплені   заклади загальної 

середньої освіти  міста та області, мережа інтернатних закладів, організовано роботу 

приймальної комісії. 

Протягом навчального  року більша частина роботи проводилась  в період воєнного 

стану дистанційно та в режимі он-лайн.  Не втрачався зв‟язок з потенційними 

абітурієнтами та їх батьками в складних умовах. Розширювали роботу через Інтернет-

ресурси для популяризації робітничих професій, які здобуваються в училищі. 

Традиційною  подією у профорієнтаційному напрямку діяльності колективу були 

заходи до Дня відкритих дверей. У звітний період захід проходив в онлайн форматі. 

Результатом організаційних заходів стала підготовка  відеороликів про професії,. В рамках 

дня відкритих дверей організовано екскурсії  закладом та в навчально-практичних центрах 

за професійним спрямуванням.  

Велике значення у профорієнтаційній роботі училища відігравав Центр кар‟єри, що 

працював в активному режимі 

Робота Центру кар‟єри проводилась відповідно плану: оновлено банк даних 

роботодавців регіону за напрямками підготовки робітничих кадрів, створено банк даних 

про вакансії для випускників на підприємствах, організаціях, установах, проводилося 

анкетування, індивідуальне консультування  здобувачів освіти практичним психологом. 

З метою виконання плану державного замовлення та підготовки робітничих кадрів 

з 2021 року активізувалася робота з виготовлення рекламних матеріалі для успішної 

профорієнтації: презентацій, відеороликів, соціальна реклама щодо престижності 

робітничих професій та переваги навчання в закладах професійної освіти, роздатковий 

матеріал – буклети, оголошення тощо. 

Якість освітніх послуг протягом звітного періоду забезпечувало 104 працівника (за 

штатним розписом 133,81 ставки), з них: педагогічних працівників 62 особи (за штатним 

розписом 91,81 ставки), керівного складу 4 особи, викладачів 20 осіб (за штатним 

розписом 30,3), майстрів в/н  28 осіб (за штатним розписом 44,0), інших педагогічних 

працівників 10 осіб (за штатним розписом – 12,5 ставки). 

Усі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою. 

 Заклад у звітний період був  укомплектований педагогічними працівниками на 

98% (вакансія: 2 майстрів виробничого навчання). 

Керівний склад за рівнем кваліфікації, базовою освітою та досвідом педагогічної 

роботи відповідає займаним посадам на 100%. Атестацію на відповідність займаній посаді 

у звітний період керівний склад не проходив. 

Відповідну фахову, повну вищу освіту мають 100% викладачів за основною 

роботою. Робітничу професію та кваліфікацію мають 90% майстрів виробничого 

навчання. Педагогічні працівники (керівний склад, майстри в/н, практичний психолог, 

соціальний педагог) були довантажені педагогічними годинами в межах 360  годин.  

Аналіз даних про стаж  роботи педагогічних працівників  станом на кінець 

навчального року (за останні три роки) говорить про омолодження  педагогічного 

колективу: 

 

Показник стажу 2020 2021 2022 

3 роки 11% 11% 9% 

до 10 років 16% 16% 18% 

до 20 років 33% 33% 42% 

понад 20 років 40% 40% 31% 

 

Плинність кадрів за останні три роки є такою: 2020 – 3 особи (4%); 2021 – 4 особи 

(6%), до червня 2022 року – 2 особи (3%). 

Причини звільнення: у зв‟язку з виходом на пенсію за віком, власне бажання, 

закінчення строку трудового договору. 

За рівнем кваліфікації серед керівних кадрів три особи (75%) мають кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії», одна особа (25%) – кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст ІІ категорії», одна особа  - педагогічне звання «старший викладач». 

У 2021-2022 навчальному році пройшли атестацію 16 педагогів, яким підвищено 

кваліфікаційні категорії, присвоєно педагогічні звання. 



В цілому, якісний склад педагогічного колективу є таким: 15 осіб (29 %) мають 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 6 осіб (10%) мають кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст І категорії», 7 осіб (9%) мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст ІІ категорії». Шість педагогів мають педагогічне звання «Старший викладач» 

та два педагоги мають відзнаку МОН України «Відмінник освіти», один – «Викладач-

методист». 

Майстрів виробничого навчання працює 28, з них: мають повну вищу освіту 15 осіб 

(54%), базову вищу освіту – 13 (46%), також 5 (18%) мають педагогічне звання «майстер 

виробничого навчання І категорії» і три – «майстер виробничого навчання ІІ категорії» 

(11%); 11 осіб (39%) мають 14 тарифний розряд. 

Планово відбувається процес підвищення кваліфікації та самоосвіти педагогічних 

працівників. Заплановані курси підвищення кваліфікації пройшли педагогічні працівники 

на базі  Сумського ОІППО та Білоцерківського ІНПО за очно-дистанційною формою у 

2020-2022 роках: 

 

Підвищення кваліфікації через стажування  у цей період пройшли 3 викладачі  

загальноосвітньої  підготовки та майстер в/н Овчаренко Л.М. 

У 2021-2022 навчальному році колектив працював за змішаною формою навчання, 

теоретична підготовка відбувалась із застосуванням технологій дистанційного навчання, 

виробниче навчання проходило в майстернях закладу.  

З урахуванням правового режиму воєнного стану було  внесено корективи у  

роботу педагогічного  колективу. Частково теоретичні і практичні компетентності 

довелося формувати дистанційно, ущільнювати педагогічні години в зв‟язку з 

вимушеними канікулами з 24.02.-18.03.2022 року. Керівництвом училища протягом 

звітного періоду здійснювався  посилений моніторинг організації освітнього процесу. 

Були певні  складності, а перш за все через недостатнє володіння інформаційно-

цифровими технологіями  майстрами виробничого навчання та частиною   учнів, також 

мав місце  негативний вплив на  якість навчання  низький рівень комп‟ютерної техніки і 

можливостей Інтернету за місцем проживання здобувачів освіти, неможливість постійного 

включення учнів в освітній процес через окупацію ворогом  територій, на  на яких вони 

проживали. 

Однак, колектив  педагогів докладав максимально зусилля для виконання 

навчальних планів та освітніх програм. 

За результатами моніторингу кількість здобувачів освіти та  якість професійних 

компетенцій з   виробничого навчання є такою: 

 

Напрям професійної 

підготовки 

К-ть учнів Середній бал 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Будівельний профілю 212 2

36 

258 8,7 8,8 7,4 

Харчові  технології 135 1

10 

96 8,3 7,9 7,8 

Енергетичний та 

матеріалообробний профіль 

   156 1

36 

184 8,1 7,9 7,5 

 

В 2022 році 124 підприємства забезпечили  робочими місцями учнів закладу. 

Здобувачі освіти проходили виробничу практику на підприємствах, організаціях, 

установах міста Суми та Сумської області. Учні дотримувалися графіку роботи, у повному 

обсязі виконували всі завдання, передбачені програмою виробничої практики. Здобувачі 

освіти, які знаходились за межами області та за кордоном, проходили виробничу практику 

за технологіями дистанційного навчання, при оцінюванні враховувалися результати 

2020 р. 2021 р. 2022 р. 

замовлено фактично замовлено фактично замовлено 
Фактично 

(30.06) 

18 
16(два 

звільнилися) 
8 8 21 16 



виробничого навчання та проміжне оцінювання роботодавцями рівня кваліфікації учнів. 

Перевірочні пробні роботи виконали всі учні закладу. 

Плідно співпрацюють з нашим училищем, надають робочі місця з подальшим 

працевлаштуванням випускників такі підприємства: ТОВ «Лізар –Техносервіс», ТОВ « 

Регіональний центр утеплення», СПДФО « Міготін», ФОП « Лях», АТ « 

ВНДІКомпресормаш», ФОП « Станков», ФОП « Боярчун Н.С» кафе  « Спорт». 

З 2016 року заклад успішно впроваджує  дуальну форму навчання. Учні за 

професією «Електрогазозварник» проходили виробничу практику на базовому 

підприємстві АТ « ВНДІКомпресормаш» за дуальною формою навчання, практику 

розпочали проходити на платній основі, але в зв‟язку з введенням воєнного стану, 

практику було перервано. Випускники даної професії 100% були працевлаштовані на 

підприємства регіону, в основному за місцем проживання. 

У II семестрі 2021-2022 навчального року до проведення поетапної атестації 

допущені всі учні навчальних груп в кількості 281 осіб. За результатами ДКА найбільше 

учнів мають навчальні досягнення високого рівня в навчальних групах: 

- №9 – 4 учня; 

- №30 – 4 учня; 

Достатній рівень знань на ДКА показало 74% здобувачів освіти. 

Дипломи отримали – 108 учнів. Свідоцтво про отримання кваліфікаційного розряду 

видано 7 учням. З двох і більше професій  сформували компетентності  86 учнів. 

В 2022 році  випуск склав – 115 осіб: 

З 25 навчальних груп здобувають повну загальну середню освіту учні 17 

навчальних груп. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 130 

учнів ІІІ курсу, 15  -  виявили бажання складати національний мультипредметний тест. 

За результатами моніторингу середній бал успішності з предметів суспільно-

гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році складав – 6,4 бала, а у 2020-2021 – 6,5, 

у поточному навчальному році знизився на 0,2 бали. Предмети природничо-

математичного циклу: 5,5 бала і відповідно 5,9, таким середній бал залишився і цього 

навчального року. 

З професій будівельного напрямку якість знань учнів динамічно зросла у звітний 

період. З професій громадського харчування – якість знань знизилась на 6%  у минулому 

навчальному році, і цьогоріч майже не змінилася.  

За  професіями автомобільного транспорту  в 2021-2022 навчальному році на  9% 

знизилась якість знань. З професій для всіх галузей економіки   зниження ще більш 

відчутне – 10%, це також в певній мірі  пов‟язано з неможливістю учнів та педагогів 

повноцінно працювати в офлайн.  

Викладачі та майстри виробничого навчання професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки за професією «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування» були активними учасниками творчої групи НМЦ 

ПТО у Сумській області  з розроблення онлайн курсу «Технічне обслуговування, 

налагодження та ремонт освітлювальних електроустановок» в рамках реалізації 

міжнародного проєкту «Е-ПТО України: безперервність навчання в умовах COVID-19». 

Створено навчальний посібник з предмета «Спецтехнологія», модуль 2. 

Учні закладу за даною професією активно беруть участь у представницьких 

заходах: ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з 

професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (2019);  

перемога  у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів 

закладів П(ПТ)О з ремонту та обслуговування електроустаткування (2020); перемога у І 

етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності  «WORDSKIUS UKRAINE» з 

компетенції « електромонтажні роботи» (2021).  

 Педагогічний колектив цілеспрямовано працював з обдарованими учнями 

протягом останніх трьох навчальних років. 

У 2019-2020 навчальному році загальна кількість обдарованих учнів  - 165 ( за 

даними банку обдарованих), з  них:  

- переможців І    етапу олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої 

підготовки – 23 ( у  ІІ етапі 2  учні:  географія -  Федорченко Володимир,  

біологія -  Теницька Марина) 



- переможців І етапу  Всеукраїнських олімпіад з предметів професійно-

теоретичної підготовки – 9. Два учні у обласному етапі (Школа Роман, 

Меньшиков Данило) посіли ІІ місце  за професією «Лицювальник – 

плиточник» та  «Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування» відповідно.   

- перемога у конкурсі фахової майстерності  Різниченка  Віталія  -  ІІІ місце у 

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії 

«Електрогазозварник» серед учнів П(ПТ)О. 

- ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації 

«Література», за  творчу у «Наодинці із собою» посіла Дорога Анна, 

учениця ІІІ курсу. 

У обласному турнірі юних істориків команда  закладу, серед всіх команд шкіл 

області  посіла 7 місце, а серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти м. 

Суми – І місце, завдячуючи креативному підходу до підготовки учнів викладача історії 

Гребіника Я.В.  

У 2020-2021 загальна кількість обдарованих учнів складала 197 осіб, з них: 

- переможців ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої підготовки: 

хімія –ІІ місце Король Едуард, географія – ІІІ місце Бондаренко Максим, біологія – 

Кривець Олександр, математика – ІІІ місце – Радько Владислав, українська мова і 

література – Кулініч Валерія - учні ІІІ курсу. 

-  ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації 

«Література» посів Лавенко Владислав, учень ІІ курсу. 

- ІІІ місце у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика – 

Гетьманська Єлизавета, учениця І курсу. 

- обласний конкурс фахової майстерності з професії «Штукатур» ІІ місце – Школа 

Роман.  

У Всеукраїнській краєзнавчій грі «Соняшник» - 2 дипломи І ступеня Пархомчук 

Дмитро, Борщ Володимир - учні ІІ курсу. 

У Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» - 9 учасників. 

У Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика 

Гетьманська Єлизавета отримала відзнаку за проходження усіх ІV етапів. 

У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та    студентської 

молоді імені Тараса Шевченка – 9 учасників.  

Команда учнів ІІІ курсу  у складі Меньшикова Данила, Короля Едуарда, Кривця 

Олександра–учні ІІІ курсу посіла ІІ місце у  «ЕліТному онлайн брейн-рингу» з фізики та 

електроніки, що проводився у СумДУ.  

Наша обдарована молодь щороку бере участь у Міжнародних та Всеукраїнських  

інтелектуальних конкурсах: з історії - «Лелека», з фізики  - «Левеня», з англійської мови - 

«Гринвіч», з математики - «Кенгуру», конкурсі з українознавства «Патріот».  У 2019-2020 

році заплановані конкурси не відбулися, через карантинні обмеження. 

У 2020-2021н.р.  отримали такі результатиза участь у міжнародних інтелектуальних 

конкурсах: з історії – «Лелека» - 15 учасників, 3 срібних результати, 9 бронзових, з 

інформатики та комп‟ютерної вправності «Бобер» - 9 учасників 1 добрий результат. 

Протягом 2021-2022 навчального року в міжнародному інтелектуальному конкурсі 

з інформатики та комп‟ютерної вправності «Бобер» з 10 учасників 4 учні отримали добрий 

результат; у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» взяли участь10 

учасників; у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» - 11 учасників. Інші 

заплановані конкурси не відбулися. 

Загальна кількість обдарованих учнів – 191 (за даними банку обдарованих), з них: 

- І місце в  І етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності  

«WORDSKIUS UKRAINE» з компетенції « електромонтажні роботи» Паровченко 

Олександр, 2021;   

- переможці ІІ етапу олімпіад з базових дисциплін загальноосвітньої підготовки: 

хімія –ІІІ місце Леонова Влада, географія – ІІ місце Лавенко Владислав, фізика – 

Іванов Данило, історія України – ІІІ місце –Собін Єгор, українська мова і 

література –Гордійчук Анна 8- учні ІІІ курсу. 



-  ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації 

«Література» посів Обозний Денис, учень І курсу. 

- ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості в номінації «Історія 

України та державотворення» посіла Шпаченко Катерина, учениця І курсу. 

- І місце у ХХІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика – 

Кошеленко Анастасія, учениця І курсу. 

- ІІ місце у Міжнародному мовно – літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 

професійної(професійно - технічної) освіти  області – Кошеленко Анастасія, 

учениця І курсу. 

- ІІІ місце у 4 етапі (заключному) ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика - Кошеленко Анастасія, учениця І курсу. 

Маємо певні досягнення за участь здобувачів освіти  у спортивних змаганнях. 

Найвагомішою перемогою увінчалася системна робота викладача фізичної культури 

Сорокіна Л.В.  Його вихованка Головко Юлія, учениця групи №37, у чемпіонаті міста з 

жиму штанги лежачи, присвяченому почесному громадянину м. Суми Олександру 

Ткаченку,  виборола І місце, а  22 лютого 2022 року вона  посіла І місце на чемпіонаті 

України з жиму штанги лежачи.  

 Велике значення у якості професійної підготовки має діяльність навчально-

практичних центрів, що діють на базі училища і мають сучасну навчально-матеріальну 

базу.  

На базі НПЦ здійснюється первинна професійна підготовка учнівської молоді, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників підприємств за новітніми 

технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. 

З 2020 року  було розроблено 55 короткострокових модульних курсів за всіма 

напрямками підготовки. 

Пройшли навчання і отримали сертифікати за відповідними модулями 218 слухачів  

На базі училища створено  навчально-практичний центр з професій  «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних засобів. Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних засобів», на виконання наказу МОН України 

від 26.07.2021 року № 846 «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, на базі яких у 2021 році будуть створені навчально-практичні центри 

сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів державного 

бюджету». 

Відкриття даного  навчально-практичного центру розширило та оновило вже діючу 

сучасну матеріально-технічну базу професій автотранспортної галузі ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ», підвищило зацікавленість соціальних партнерів у взаємовигідній 

співпраці із закладом та мотивацію випускників шкіл до навчання у СМВПУ. 

Училище  вже співпрацює з  питань надання робочих місць для виробничої 

практики майбутнім автослюсарям, працевлаштування випускників  із концерном 

«NIKMAS», комунальним підприємством «Міськводоканал», ТОВ 

«Укрнафтозапчастини», ФОП «Лисак», АТ Сумський завод «Енергомаш», приватним 

підприємством «Автодіагностика», «Согор», «Скляренко Ю.С.», ФОП «Станков С.О.», 

«Городицький», СТО «Автолюкс». 

У будівельному навчально-практичному центрі постійно розширюється спектр 

освітніх послуг. Він стає багатопрофільним, що дає можливість учням (слухачам) здобути 

професійні уміння та навички, що формують справжнього фахівця відповідного 

кваліфікаційного рівня. Кількість учнів, що здобувають професію будівельного та 

енергетичного профілю на кінець червня 2022 року становить 300 осіб. 

 Майстрами в/н Галущенко Г.І, Литвинченко А.І. в грудні  були проведені майстер-

класи для дорослого населення регіону на тему: «Нанесення інтер‟єрної акрилової фарби 

IN 52 та IN 53 ТМ Ceresit» (10 осіб) . 

На базі НПЦ за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» за 

технологіями ТДВ «Siniat» у січні 2022 року проведено вебінар «Технологія виконання 

штукатурних робіт із застосуванням гіпсових сумішей» ‒ 22 учасники; (у зв‟язку з 

епідеміологічною ситуацією в країні більшість заходів проводилися онлайн). 

Аналіз коштів  отриманих від діяльності НПЦ: 



 

Вид освітньої  

діяльності 

кошти 

2020 2021 2022 

Освітні послуги 48,675 57,340 50,00 

Виготовлено 

продукції та надано 

послуг 

 

31,543 

 

33,815 

 

22,487 

 

У навчально-практичному центрі з професії «Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 10 жовтня 2021 року була 

проведена екскурсія та майстер-клас для працівників АТ « Насосенергомаш». 

У листопаді на базі центру був проведений I етап Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE», де учень Паровченко Олександр 

зайняв I місце. Підготувала до конкурсу учня майстер в/н Овчаренко Людмила 

Миколаївна. 

На базі центру електромонтерів з 29 листопада по 17 грудня 2021 року була 

проведена апробація онлайн-курсу «Технічне обслуговування, налагодження та ремонт 

освітлювальних електроустановок». Апробацію пройшла 21 особа,19 – отримали 

сертифікати встановленого зразку. 

Виконуючі виробничі завдання у майстернях закладу, учнями металообробного 

профілю було виготовлено продукції на суму: 

Рік навчання Тис. грн. 

2019-2020 н.р. 5 тис. 600 грн. 

2020-2021 н.р. 5 тис. 013 грн. 

2021-2022 н.р. 28 тис. 726 грн.  

 

Здобувачі освіти професій харчових технологій в навчальній кухні-лабораторії 

виконали виробничі завдання на суму: 

Рік навчання Тис. грн. 

2019-2020 н.р. 21тис. 300 грн. 

2020-2021 н.р. 23 тис. 530 грн. 

2021-2022 н.р. 27 тис. 961 грн.  

 

За результатами трьох років виробнича діяльність металообробного профілю 

зросла у п‟ять разів, за всіма іншими напрямками є поступове зростання показників.  

За кошти соціальних партнерів були придбані матеріали на суму: 

 

Рік навчання Тис. грн. 

2019-2020 н.р. 15 тис. 376 грн. 

 

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів під час освітнього процесу визначається у діяльності 

педагогічного колективу як одна із важливих і проводиться відповідно до Законів України 

«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм 

улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти з цих питань. 

      Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах 

при директорові. В закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження 

нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. 

     Так, у звітний період було виконано перезарядку вогнегасників та перевірено ПК на 

суму 10 000 грн., оброблено елементи даху та стелажів на суму 35 000 грн., встановлено 

протипожежні двері -13 000 грн. та придбано пожежні щити на суму 8 000 грн. 

     Для безпечного харчування учнів і забезпечення впевненості і стабільної гарантії  у 

дотриманні санітарних, гігієнічних норм при організації харчування в їдальні училища, 



що знаходиться на балансі закладу, впроваджено систему  НАССР. Закуплено в повному 

обсязі мийні та дезінфекційні засоби, ефективні для застосування у визначених 

специфічних умовах, що не становлять загрозу безпечності харчових продуктів за умови 

їх належного використання. 

     Протягом звітного періоду (до початку воєнних дій та оголошення воєнного стану) 

в їдальні харчувалося близько 150 учнів, із них: 

- платно харчувалося 80-100 учнів (обіди вартістю 25 грн.); 

- бюджетне харчування – 30 дітей-сиріт ( з 01.09.21р. 17 – отримують щоденно 

трьох разове безоплатне харчування на суму 117 грн., а з 01.01.22р. -

134,97грн.  в день, 13 (під опікою) – з 01.09.21р. обіди 47 грн., а з 01.01.22р. – 

53,97 грн. в день) та 15 учнів із малозабезпечених сімей (вартість обідів з 

01.09.21р. - 47 грн., а з 01.01.22р. – 53,97 грн. в день). 

Під час  воєнного стану   було організовано безкоштовне харчування учнів, які  

залишились в гуртожитку  закладу. 

У звітний період колектив педагогів був активним учасником  колективних та 

індивідуальних  форм методичної роботи. 

В цілому, у звітний період  проведено 9 засідань педагогічної ради.   

Робота методичної ради як  координуючого органу   методичної роботи діє  в 

училищі  згідно з Положенням, затвердженим педагогічною радою 31.08.2016 року. 

Протягом звітного періоду було проведено 5 засідань, на яких обговорювалися питання 

стосовно підготовки до педагогічної ради, про форми і методи вивчення перспективного 

педагогічного досвіду,  про інформаційно-цифрові технології у професійному  

удосконаленні молодих та малодосвідчених педагогічних працівників, обговорювалися 

питання за результатами  контролю  адміністрації за освітнім процесом.  

Згідно з наказом від 01.09.2021  № 279-ОД «Про організацію методичної роботи в 

ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» у 2021-2022  навчальному році» було організовано 

роботу методичної та педагогічної ради, координувалася робота  двох  методичних 

об‟єднань педагогів загальноосвітніх предметів, трьох циклових комісій викладачів, 

майстрів в/н  професійного спрямування за напрямками підготовки робітничих кадрів та  

методичного об‟єднання класних керівників і вихователів, робота творчої групи, 

забезпечено методичний супровід молодих педагогів, психолого-педагогічний семінар, 

Протягом навчального року керівниками об‟єднань педагогів сплановано три, а 

проведено два спільних засідання, що були присвячені обговоренню  питання про  

діджиталізацію як інструмент трансформації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О 

(19.11.2021, керівник МО Гудим І.М.,керівник ЦК Прядко О.О.) та про модернізацію 

освітнього процесу шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій (15.06.2022, 

керівник МО Жигуліна В.І., керівник ЦК Залозна Т.М.).   

Серед форм методичної роботи значну роль  було відведено проведенню тижнів 

навчальних предметів та професій. В рамках тижнів були заплановані різноманітні  

позаурочні навчально-виховні заходи: змагання інтелектуалів, брейн-ринги, дуель-шоу, 

усні журнали,  змагання професіоналів  тощо. Об‟єднаннями  педагогів проведено 4 Тижні 

предметів та професій протягом жовтня 2021- лютого 2022. 

З метою розширення психолого-педагогічних знань, удосконалення педагогами 

власної методичної компетентності та формування стійких життєвих цінностей учнівської 

молоді з використанням ІК-технологій, працював психолого-педагогічний семінар. 

Протягом навчального року психологічною службою проведено  практичні заняття з таких 

тем: «Створення системи роботи з обдарованими учнями. Визначення рис обдарованості 

учнів.» (16.11.2021); «Запобігання втраті учнівською молоддю життєвих цінностей» 

(17.02.2022); «Роль педагога у профілактиці шкільного булінгу» (15.06.2022),  «Вплив 

установок та стереотипів на особистість педагога»  (21.06.2022). 

Роботу творчої групи з теми «Компетентнісний підхід педагога до наскрізного 

впровадження інформаційно-комунікативних технологій» у звітний період очолювала 

викладач п/т підготовки Виноградча Н.С. Педагоги творчої групи включилися у 

підготовку до участі в експериментальній роботі щодо запровадження е-журналу, 

приділяли увагу підвищенню власної компетентності  з інформаційно-цифрових 

технологій. 



Формуванням практичних навичок педагогічної діяльності молодих викладачів  

математики опікувалися їх досвідчені колеги Острівна О.В., Жигуліна В.І., надавали 

індивідуальні консультації, долучали до колективних форм методичної роботи, семінарів 

тощо. 

Була організована робота  методичними об‟єднаннями педагогів і з вивчення 

перспективного досвіду роботи викладача фізики Жигуліної В.І. з теми «Професійна 

спрямованість уроків фізики для формування компетентністного випускника». 

Педагогічні працівники були учасниками  науково-практичних всеукраїнських, 

міжнародних семінарів, конференцій, тренінгів, тематичних курсів та отримали 

сертифікати, а саме: 

МО викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін -  1838 год., найбільше балів має 

Кривенко Н.М. - 406 

МО викладачів природничо-математичних дисциплін – 1023 год., найбільше у 

Болобан Т.О. -339. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н  професій будівельного напрямку   - 590 

год. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н   професій енергетичного та 

матеріалообробного профілю –  944 год., найбільше в Овчаренко Л.М. – 190 балів. 

Циклова комісія викладачів, майстрів в/н   професій харчових технологій   - 

1311год., найбільше балів мають майстри в/н Набока О.О., Колодка Л.М. 

Однак, недостатньо активними  були в самоудосконаленні педагогічні працівники  

Кочмак О.І., Телеш Ю.І., Двунос М.П.,  Литвинченко А.І., Карпичко А.В., Галущенко Г.І., 

Малес В.Г. 

Матеріали з досвіду роботи - конспекти уроків  11 викладачів загальноосвітньої 

підготовки були представлені на обласному огляді-конкурсі та розміщені на 

Інформаційно-методичному порталі Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Сумській області.  Доробки 10 педагогів посіли призові місця.  

З них: одне - І місце; два -ІІ місце, сім – ІІІ місце: 

- географія  (викладач Острівна О.В.) – І м.  

  - біологія ( Пархомчук О.Ю.) – ІІ м; 

  -  хімія ( Болобан Т.О.) – ІІ м; 

 - фізика ( Жигуліна В. І.) – ІІІ м. 

- Салій О.М. -  ІІІ місце,  предмет «Українська мова»; 

 - Гудим І.М. – ІІІ місце, предмет. «Зарубіжна література»; 

 - Кривенко Н.М. – ІІІ місце,  предмет «Історія України»; 

 - Гонор Г.В., Русанова О.І.  - ІІІ місце,  предмет «Захист України. ОМЗ»; 

 - Гребіник Я.В. – ІІІ місце,  предмет  «Громадянська освіта»; 

 - Цирулік О.С. –  лауреат Конкурсу з предмета «Англійська мова». 

У поточному навчальному році змістовними є   методичні напрацювання 

викладачів  Цирулік О.С. «Ми- діти України, вона у нас одна» -  збірник позакласних  

виховних заходів, Тимощенко І.М.  «Збірних практичних робіт з предмету «Облік, 

калькуляція і звітність (професія «кухар»,3-4 розряд), Острівної О.В. «Збірник вправ з 

курсу «Географія: регіони та країни», Цирулік О.С. «Збірка професійно спрямованих 

завдань з англійської мови з професій енергетичного та автотранспотного напрямку, 

Жигуліної В.І.  «Збірник контрольних робіт з фізики за професією «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів». 

У звітний період на ХІІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (березень 

2022) була підготовлена конкурсна робота «Роль психологічної служби закладу П(ПТ)О у 

створенні позитивного соціально-психологічного клімату в учнівському середовищі» для 

участі у конкурсних номінаціях. На жаль результати ще не відомі. Ця творча робота є  

результатом цілеспрямованої діяльності психологічної служби училища, її креативного 

підходу до  створення оптимальних соціально-психологічних умов у формуванні 

позитивного клімату в учнівському середовищі. 

 За останні три навчальні роки педагогічний колектив має такі відзнаки за участь у 

міжнародних освітніх  виставках: 

              2019-2020 н.р.          2020-2021 н.р.       2021-2022 н.р. 

Срібна медаль Золота медаль  ХІІІ міжнародна виставка 



ХІ Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» 

(22-24.10.2019) 

ХІІ Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти», 

(ІІІ-У. 2021) 

«Сучасні заклади освіти» 

ГРАН-ПРІ 

Лідер професійної 

(професійно-технічної) освіти 

ХІ Міжнародна виставка 

«Сучасні заклади освіти», 

березень2020 

  

   

До складу експертів  у сфері П(ПТ)О області  входять  викладачі Прядко О.О., 

Темченко В.А., майстри в/н Герман І.І., Скрипка О.І., Субботін А.А., заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

У творчих  групах   при НМЦ ПТО у Сумській області працюють викладачі  

Залозна Т.М.,Тимощенко І.М., Темченко В.А., Гребіник Я.В., Острівна О.В.  майстри в/н 

Набока О.О., Декунова Н.І. 

Разом з тим, враховуючи всі об‟єктивні причини, що змінювали дуже часто наші 

плани протягом навчального року, є конкретні упущення у методичній діяльності, тому 

заступнику директора з навчально-методичної роботи закладу необхідно посилити 

відповідальність кожного педагога за професійне удосконалення і виконання посадових 

обов‟язків, врахувати при плануванні на наступний рік проведення додаткових заходів, в 

тому числі за технологіями дистанційного навчання, якщо їх  не проведено у поточному 

навчальному році. 

Основними завданнями  виховного процесу освітньої діяльності закладу було 

національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських 

цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку учнів, 

формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка 

учнів до свідомого оволодіння професією та підвищення відповідальності сім'ї за 

навчання і виховання дітей. 

Особливу увагу протягом навчального року  приділяли учням «групи ризику» та 

«зони ризику». Учні даних категорій були залучені до онлайн та офлайн просвітницької та 

розвивальної роботи «Попередження делінквентної та девіантної поведінки у підлітків», 

«Пізнаючи себе - розвиваюсь!», «Комунікація без бар‟єрів». Були проведені індивідуальні 

та групові консультації з питань формування відповідальної поведінки учнів.  

В зв‟язку з  оголошенням  правового режиму  воєнного стану, адміністрація 

училища тримала на постійному контролі проживання та харчування  учнів, які 

залишилися у гуртожитку, пересування учнів та  колективу училища. Налагоджена робота 

з волонтерами для забезпечення дітей-сиріт та учнів, що залишились в гуртожитку, всім 

необхідним для підтримки належних побутових та санітарних умов. Докладено було 

багато зусиль для  виїзду учнів «зеленими коридорами» за місцем проживання батьків чи 

на  більш безпечні території країни. 

 Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожним учнем в період 

вимушених канікул. Проводився  щоденний моніторинг за пересуванням учнів в межах 

країни та за кордоном, вихід їх на навчання за технологіями дистанційного навчання. 

Пріоритетні напрями роботи психологічної служби, які були затверджені 

Міністерством освіти і науки України на початку навчального року, частково  втратили 

свою актуальність з введенням в країні правового статусу воєнного стану. 

У І семестрі  для учнів, викладачів, майстрів в/н проведено 20 практичних занять, 

які стосуються проблеми булінгу, розвитку комунікативних здібностей, формування  

протистресової поведінки, прийняття  виважених рішень у конфліктних ситуаціях, 

профілактики суїцидальної поведінки, безпечного спілкування в соціальних мережах 

тощо.  

Завдяки  психологічній службі  учні були активними  учасниками міжнародних та 

Всеукраїнських тижнів та  акцій, а саме: 



-   до Всесвітнього дня запобігання самогубствам «Рука допомоги» 

(10.09.2021);  

-  Тиждень з протидії булінгу (16.09.2021-20.09.2021);  

- Тиждень протидії торгівлі людьми (11.10.2021-15.10.2021); 

-  акція «16 днів проти насильства» (25.11.2021-10.12.2021); 

-  акція «Крила толерантності» (16.11.2021);  

- Тиждень порозуміння з ВІЛ-інфікованими (з 29.11.2021);  

- Тиждень психології (онлайн) (19.04-23.04 2022). 

Складним був  рік і для фінансово-господарської діяльності 

У звітний період заклад отримав 75 423,0 тис.грн. за  додаткові освітні послуги.  

На придбання матеріалів і обладнання використано коштів  із  спеціального фонду 

355 357,23 грн. грн.  

В  цілому фінансово-господарська діяльність за звітний період становить: 

- загальний фонд: 28 751408,43 тис.грн.; 

- спеціальний фонд: 1219744,43 тис. грн.; 

Інші кошти спеціального фонду: 2912665,01тис.грн. 

- спонсорська допомога: 263 647,55 тис. грн. 

Усі видатки по захищеним статтям фінансуються та виплачуються своєчасно та в 

установлених законодавством розмірах. Кредиторська та дебіторська заборгованість за 

фінансовими зобов‟язаннями відсутня. Заборгованості перед бюджетом із сплати 

податків, зборів, обов‟язкових платежів немає. 

  Державний навчальний заклад «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» є неприбутковою бюджетною установою, що  фінансувався з  міського  

бюджету Сумської  міської ради. 

 

Основні  напрямки діяльності  колективу  на  2022-2023 навчальний  рік : 
1. Своєчасна підготовка  закладу до нового навчального року з урахуванням 

відновлення цілісності навчальних приміщень, облаштування приміщення для 

забезпечення безпеки життя і здоров‟я учасників освітнього процесу в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

2. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку  робітничих кадрів. 

3. Збереження контингенту учнів протягом навчального року. 

4. Розширення співпраці з підприємствами регіону - замовниками кадрів для 

забезпечення 100%  працевлаштування випускників училища. 

5. Впровадження  Положення про внутрішню систему забезпечення  якості освіти. 

6.  Впровадження сучасних освітніх, виробничих та інформаційно-цифрових технологій  

в освітній процес з урахуванням технологій дистанційного навчання. 

7.  Робота педагогічного колективу над єдиною методичною темою на основі 

компетентнісного підходу до модернізації освітнього процесу через наскрізне 

застосування ІКТ.  

8.  Поширення  перспективного педагогічного  досвіду   педагогічних працівників  

через  різні форми   методичної роботи закладу та представлення їх досягнень на 

регіональних, всеукраїнських заходах. 

9.  Виконання  плану контролю за  науково-методичним рівнем викладання навчальних 

предметів та  проведенням заходів виховної роботи; станом організації виробничого 

навчання і практики; веденням методичної, плануючої і звітної документації; станом 

фізичного виховання та впровадження здоров‟язберігаючих технологій  тощо. 

10.  Удосконалення форм і методів діяльності психологічної  служби  для покращення 

соціально-психологічного стану всіх учасників освітнього процесу. 

11.  Формування у здобувачів світи національної свідомості, громадянської активності, 

патріотизму через активні форми виховної роботи. 

12. . Захист учнів від насильства та зловживань з боку однолітків та дорослих. 

13.  Створення умов для збереження здоров‟я учасників освітнього процесу на уроках та 

в позаурочний час за допомогою здоров‟язберігаючих технологій. 

14.  Спрямованість освітнього процесу на дотримання фундаментальних цінностей  

академічної доброчесності. 



15.  Розвиток творчої активності педагогів, підвищення їх професіоналізму, 

компетентності, духовності та відповідальності за результати педагогічної діяльності.

  

 

 

 

РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
ЗАХОДИ 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відміт

ка про 

викон

ання 

1. 

Організувати роботу педагогічного 

колективу на забезпечення 

виконання ст.53 Конституції України, 

Законів України «Про мови», «Про 

освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», з питань практичної реалізації 

основних положень Національної 

доктрини розвитку освіти України у 

ХХІ столітті, Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року, Концепції з реалізації 

державної політики у сфері 

професійної (професійно-технічної) 

освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на 

період до 2027 року, Положення про 

методичну роботу в ПТНЗ, інших 

законодавчих та нормативних 

документів Верховної Ради України, 

Указів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства освіти і науки, 

Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації, 

Управління освіти і науки Сумської 

міської ради, НМЦ ПТО у Сумській 

області. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

педагогічні працівники 
 

2. 

Забезпечити освітній процес 

нормативно-правовими документами: 

- робочими навчальними планами і 

освітніми програмами з  професій за 

якими здійснюється підготовка; 

- книгами наказів про контингент 

учнів; 

- поіменними книгами особового 

складу учнів; 

- книгами обліку і видачі документів 

про освіту; 

- журналами обліку теоретичного та 

виробничого навчання; 

журналами роботи класних керівників; 

журналами обліку методичної роботи; 

До 

01.09.2021 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька  

 



- журналами обліку вхідної та вихідної 

документації. 

 

3. 

Провести роботу щодо складання та 

затвердження навчально-плануючої 

документації викладачів, майстрів в/н, 

завідуючих кабінетами, майстернями, 

лабораторіями, керівників МО, 

циклових комісій, керівників гуртків та 

спортивних секцій, керівниками МО, 

циклових комісій. 

До 

01.09.2022 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист  О.Русанова  

 

4. 

Провести огляд готовності навчальних 

кабінетів, майстерень та лабораторій 

до нового навчального року, 

приміщень для укриття в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій 

воєнного характеру. 

До 

01.08.2022 

Адміністрація, 

Завгосп В. Беззубець, 

завідуючі навчальними 

кабінетами, 

майстернями та 

лабораторіями 

 

5. 

Провести співбесіду з педагогічними 

працівниками щодо навантаження на 

2022-2023 навчальний рік. 

Червень-

серпень 

2022 

Директор 

В.Камишанська, 

заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

голова профспілки 

Л.Овчаренко  

 

6. 
Забезпечити  комплектацію  закладу 

педагогічними кадрами. 

До 

31.08.2022 

Директор 

В.Камишанська, 

заступники директора 

 

7. Розподілити педагогічне навантаження.  
До 

01.09.2022 

Директор 

В.Камишанська, 

заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна 

 

8. 
Підготувати тарифікаційні матеріали 

на 2022-2023 навчальний рік. 

До  

15.09. 2022 

Заступники директора 

з НВР Т.Петренко, 

з НМР Т. Сорокіна, 

головний бухгалтер 

С.Сєдих, 

голова профкому 

Л.Овчаренко 

 

9. 

Закріпити педагогічних працівників за 

навчальними групами (майстри 

виробничого навчання, класні 

керівники). 

До 

31.08.2022 

Директор 

В.Камишанська, 

заступник директора з 

НВР Т.Петренко  

 

10. 

Організувати роботу для забезпечення 

охорони життя та здоров‟я учнів та 

працівників училища під час офлайн 

навчання. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Заступники директора, 

інженер з охорони 

праці 

 

11. 

Підготувати журнали реєстрації 

інструктажів учнів на робочому місці в 

навчальних кабінетах та майстернях, 

лабораторіях. 

До 

01.09.2022 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна, 

з НВР  О.Ганицька, 

інженер з охорони 

праці С. Петренко  

 

12. 

Ознайомити працівників училища з 

правилами внутрішнього розпорядку, 

режимом роботи  закладу у поточному 

навчальному році. 

 

До 

01.09.2022 

 

 

Директор 

В.Камишанська  

 

 

 



13. 

Створити належні санітарно-гігієнічні 

умови для проживання учнів у 

гуртожитку, здійснювати постійний 

контроль за їх дотриманням. 

З серпня 

2022 

заступник директора з 

НВР Т. Петренко, 

комендант гуртожитку, 

вихователі 

 

14. 

Провести інструктажі для педагогічних 

працівників та здобувачів освіти з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

Згідно з 

вимогами 

Інженер з ОП 

С.Петренко  
 

15. 

Забезпечити вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються.  

Листопад 

2022 – 

лютий 2023 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист О Русанова, 

керівники МО, цк 

 

16. 

Підготувати матеріальну базу, технічну 

документацію та підписати акт 

готовності училища до здійснення 

освітньої діяльності у 2022-2023 

навчальному році. 

До 

01.09.2022 

Адміністрація 

Завідуюча 

господарством 

В. Беззубець  

 

17. 

Підготувати проєкти наказів щодо 

організованого початку 2022-2023 

навчального року. 

До 

31.08.2022 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист  О.Русанова  

 

18. 
Провести зарахування абітурієнтів на   

І курс навчання. 

20.08.-31.08. 

2022 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко 

 

19. 
Сформувати списки учнів нового 

контингенту.  

серпень –

вересень 

2022   

Заступник директора з 

НВР Т. Петренко  
 

20. 
Укомплектувати особові справи учнів, 

згідно з вимогами.  

вересень-

жовтень 

2022 

Секретар навчальної 

частини, 

 керівники груп 

 

21. 

Ознайомитися з особовими справами  

контингенту учнів І курсу та 

документами учнів, які прийшли на 

навчання на інші курси. 

вересень-

жовтень 

2022 

Адміністрація, 

майстри виробничого 

навчання, 

класні керівники 

психологічна служба 

 

22. 
Організувати замовлення учнівських 

квитків.   

вересень 

2022 

Заступник директора з 

НВР Т.Петренко  
 

 23. 
Провести батьківські збори для учнів І 

курсу.   

вересень 

2022 

Заступник директора з 

НВР Т. Петренко, 

керівники груп 

 

24. 
Організувати роботу учнівського 

самоврядування. 

з жовтня 

2022 

Заступник директора з 

НВР Т.Петренко  
 

25. 

Забезпечити індивідуальний супровід 

та консультування  учнів-сиріт та 

учнів, позбавленими батьківського 

піклування, учнів, які перебувають на 

обліку в поліції, наркодиспансері для   

дотримання ними вимог освітнього 

постійно 

Заступник 

 директора з НВР 

Т. Петренко, 

Психологічна служба, 

керівники груп 

 



процесу, попередження 

правопорушень. 

26. 
Організувати роботу з недопущення 

протиправних дій учнями училища. 

з вересня 

2022 

Заступник директора з 

НВР Т.Петренко, 

керівники груп 

 

27. 

Проводити індивідуальну роботу з 

учнями та їх батьками щодо  

недопущення пропусків занять без 

поважних причин. 

Постійно 

Заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька  

керівники груп 

 

28. 
Організувати повноцінне харчування 

учнів в їдальні училища. 

З вересня 

2022 

Заступник директора з 

НВР Т. Петренко, 

керівники навчальних 

груп 

 

29. 

Забезпечити зайнятість учнів у 

позаурочний час у гуртках та 

спортивних секціях. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Т. Петренко, 

керівник фізичного 

виховання, 

керівники гуртків 

 

30. 
Спланувати роботу навчально-

практичних центрів. 

Вересень 

2022 

Заступник директора з 

НВР О. Ганицька, 

завідуючі НПЦ закладу 

 

31. 

 

Скласти графік професійно-

практичного навчання та виробничої 

діяльності (семестрово)  

До 

31.08.2022 

10.01.2023 

Заступник директора з 

НВР О.Ганицька 
 

32. 

 

Скласти єдиний план методичної 

роботи. 

До 

09.09.2022 

Заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна, 

методист О.Русанова 

 

33. 

Підготувати і здати в архів журнали 

теоретичного навчання груп, учні яких 

є випускниками 2022 року. 

Вересень-

жовтень 

2022 

Заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна 
 

34. 

Зробити аналіз роботи приймальної 

комісії за 2021-2022н.р., скоригувати 

діяльність на поточний навчальний рік 

з 01.11.2022 
заступник директора з 

НВР Т.Петренко  
 

35. 
Провести організаційні заходи щодо  

проведення Днів відкритих дверей.   

березень-

квітень 2023 

заступник директора з 

НВР Т.Петренко  
 

36. 
Організувати роботу колективних 

форм методичної роботи. 

З вересня  

2022 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист 

О.Русанова, 

керівники МО, цк 

 

37. 
Організувати роботу атестаційної 

комісії. 

Вересень 

2022 

Директор 

 В.Камишанська  
 

38. 

Укласти угоди з керівниками  

підприємств, установ, організацій щодо 

проведення виробничого навчання та  

практики на  їх виробничих територіях. 

До 

01.09.2022 

Заступник директора з 

НВР О. Ганицька, 

старший майстер 

О. Черняк, 

майстри в/н 

 

39. 

Забезпечити своєчасне подання заяв 

педагогічними працівниками на 

проходження атестації у 2023 році. 

До 

10.10.2022 

педагогічні 

працівники, 

відділ кадрів 

 

40. 
Провести аналіз працевлаштування 

випускників 2022 року. 

Серпень-

вересень 

2022 

Заступник директора 

з НВР О.Ганицька, 

майстри виробничого 

навчання 

 



41. 

Забезпечити своєчасну організацію та 

проведення пробних кваліфікаційних 

робіт. 

Квітень-

червень 

2023 

Заступник директора 

з НВР О. Ганицька  

майстри в/н 

 

42. 

Організувати місячник з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки. 

Квітень 2023 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна, 

з НВР О.Ганицька, 

інженер з охорони 

праці С. Петренко 

 

43. 

Укладати угоди з підприємствами, 

обласним центром зайнятості, 

фізичними особами щодо підготовки та 

перепідготовки зайнятого населення, 

проходження стажування  на базі НПЦ 

закладу. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

В. Камишанська  

заступник директора з 

НВР О. Ганицька 

 

44. 

Скласти розклад уроків теоретичного 

та виробничого навчання,консультацій, 

роботи гуртків, факультативів, графік 

проходження виробничої практики (І, 

ІІ семестри). 

Протягом 

навчального 

року, 

згідно з 

навчальними 

планами 

Заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька  

 

 

45. 

Забезпечити узагальнення матеріалів 

про діяльність педагогічних 

працівників у міжатестаційний період 

до засідання атестаційної комісії.  

До 

10.03.2023 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист О Русанова, 

керівники МО, цк. 

 

46. 

Провести коригування плану роботи 

педагогічного колективу на ІІ семестр 

за напрямками роботи (за 

необхідності). 

Січень  

2023 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист О Русанова, 

керівники МО, цк 

 

47. 

Забезпечити участь педагогічних 

працівників та учнів училища в 

конкурсах та заходах Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, НМЦ ПТО у 

Сумській області, Управління освіти і 

науки Сумської міської ради. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист О Русанова, 

керівники МО, цк 

 

48. 

Забезпечити складання та виконання 

заходів з питань підготовки та 

проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна Т.В., 

викладачі 

загальноосвітньої 

підготовки 

Відповідальна за пункт 

тестування О.Салій 

 

49. 

Підготувати інформаційні матеріали 

для  замовлення документів про освіту 

учням випускних груп. 

Квітень-

травень 

2023 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна, 

з НВР  О.Ганицька, 

керівники груп 

 

50. 

Забезпечити своєчасне оформлення 

свідоцтв про отримання повної 

загальної середньої освіти та дипломів 

кваліфікованого робітника. 

Червень  

2023 

Заступники директора 

з НМР Т. Сорокіна, 

з НВР О.Ганицька, 

класні керівники, 

 



майстри в/н 

51. 

Своєчасно висвітлювати діяльність 

колективу та  здобутки закладу на сайті 

та у засобах масової інформації. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НВР  Т. Петренко, 

з НМР  Т. Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

 

 

52. 
Погодити графік відпусток 

педагогічних працівників. 

До 

30.04.2023 

Директор 

В. Камишанська, 

відділ кадрів 

 

53. 

Підготувати проєкт плану роботи 

педагогічного колективу на 2023-2024 

навчальний рік. 

Травень-

червень 

2023 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НВР  Т.Петренко, 

з НМР  Т.Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька 

методист О Русанова, 

керівники МО, цк  

 

 

 

РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 1 

Забезпечити педагогічних 

працівників нормативними 

документами, методичними 

рекомендаціями, надати 

допомогу в складанні плануючої 

документації 

Серпень,  

вересень 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист О. Русанова 

 

2. 2 

Дотримуватися Закону України 

«Про забезпечення 

функціонування української як 

державної», єдиного 

орфографічного режиму в 

оформленні ділової 

документації: поурочно-

тематичного планування, 

ведення робочих зошитів з 

навчальних предметів, 

протоколів засідань педрад, 

методичних об єднань, 

циклових комісій тощо. 

протягом 

навчального 

року 

педагогічні працівники 

 

3. 3 

Дотримуватися основних 

принципів академічної 

доброчесності. 

Постійно 
Учасники освітнього 

процесу 

 

4. 5 

Скласти розклад занять. 

Забезпечити чітке  виконання 

робочих навчальних планів при 

складанні розкладу.  

згідно з 

навчальними 

планами 

протягом 

навчального 

Заступники директора з 

НМР, НВР Т. Сорокіна, 

О. Ганицька 

 



 року 

5. 6 

Забезпечити дотримання вимог 

щодо ведення журналів 

виробничого та теоретичного 

навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

Викладачі 

 

6. 7 

Вдосконалювати прогресивні 

методи і форми навчання; 

практикувати проведення 

нестандартних уроків також під 

час занять з використанням 

технологій дистанційного 

навчання.  

Протягом 

року 

Заступник дир. з НМР, 

методист, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

7. 8 

Провести діагностичні 

контрольні роботи для учнів І-го 

курсу, обговорити їх підсумки 

на засіданнях МО 

Вересень 

Жовтень 

Керівники МО, 

викладачі 

 

8. 9 

Проводити порівняльні 

моніторингові дослідження 

якості освітнього процесу  

І семестр 

ІІ семестр 

Заступники директора 

керівники МО, ЦК 

викладачі 

майстри в/н, 

 

9. 1

0 

Скласти графіки проведення 

відкритих уроків  
Серпень Методист , 

керівники МО, ЦК 

 

10. 1
2 

Проводити заняття школи 

молодого викладача 
За планом 

методист, 

керівники МО, ЦК 

викладачі 

 

11. 1
3 

Організовувати проведення 

предметних тижнів, 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

За планом і 

графіком 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна 

Методист О. Русанова, 

керівники МО,ЦК 

викладачі, 

майстри в/н 

 

12. 1
4 

З метою виявлення та розвитку 

обдарованих учнів, підвищення 

інтересу до навчання, 

організувати та проводити  

роботу факультативів , 

позаурочних заходів 

Постійно 

Заступники директора, 

методист 

викладачі, 

майстри в/н 

 

13. 1
5 

Викладачам і майстрам в/н 

забезпечити якість знань учнів 

через удосконалення змісту 

викладання предметів, 

застосування інноваційних та 

комп‟ютерних технологій, 

професійну направленість 

викладання теоретичних 

Постійно Викладачі, 

майстри в/н 

 



дисциплін.  

14. 1
6 

Використовувати на уроках 

професійно-теоретичної 

підготовки технічну літературу, 

довідники, виробничо-технічну 

документацію 

Протягом 

року 

Керівники ЦК 

викладачі, 

 

 

15. 1
7 

Забезпечити участь майстрів 

в/н, викладачів у заходах з 

підвищення кваліфікації: 

семінарах та школах передового 

досвіду, семінарах з педагогіки 

та психології, конференціях, 

педагогічних читаннях 

Постійно 

За графіком 

Заступник дир. з НМР 

Т. Сорокіна 

Методист О. Русанова , 

викладачі, 

майстри в/н 

 

16. 1
8 

З метою обміну педагогічним 

досвідом та підвищенням 

педагогічної майстерності 

забезпечити проведення 

відкритих та експериментальних 

уроків 

За графіком 

Заступник дир. з НМР 

Т. Сорокіна 

Методист О. Русанова , 

викладачі, 

майстри в/н 

 

17. 1
9 

Скласти розклад проведення 

Державної кваліфікаційної і 

поетапної атестації учнів, 

консультацій, довести до відома 

викладачів, майстрів в/н, учнів 

За 10 днів до 

початку 
Заступник дир. з НВР 

О. Ганицька 

 

18. 2
0 

Забезпечити проведення 

групових й індивідуальних 

консультацій з предметів  

Згідно 

графіку Викладачі 

 

19. 2
1 

Організувати в бібліотеці та 

навчальних кабінетах куточки 

по підготовці до екзаменів, 

захисту дипломних проєктів, 

ЗНО. 

Лютий, 

квітень 

Бібліотекар, 

викладачі 

 

20. 2
2 

Провести реєстрацію учнів  ІІІ 

курсу для участі у ЗНО 
Лютий 

Заступник дир. з НМР 

Т. Сорокіна 

Класні керівники 

 

21. 2
3 

Забезпечити якісну підготовку 

учнів для складання ДПА у 

формі ЗНО 

Постійно Викладачі 

 

22. 2
4 

Постійно проводити роботу по 

вдосконаленню матеріально- 

технічної бази, комплексно-

методичного забезпечення  

кабінетів.  

Протягом 

року 
Викладачі, 

зав.кабінетами 

 

23.  
Раціонально використовувати 

технічні засоби навчання, ІКТ. 
Постійно Викладачі, 

майстри в/н 

 

24. 2
5 

Забезпечити впровадження 

технологій дистанційного 

протягом 

навчального 

Адміністрація 

Викладачі  

 



навчання в освітній процес. року 

 

 

РОЗДІЛ 4 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Провести інструктивно-методичні 

наради майстрів виробничого 

навчання з питань організації 

навчально-виробничого процесу в 

СМВПУ у поточному 

навчальному році. 

серпень-

вересень 

2022 

Заступник директора  

з НВР 

 О.  Ганицька, 

 старший майстер 

О.Черняк 

 

 

2. 

Затвердити, погодити: переліки 

навчально-виробничих робіт з 

професій та плани навчально-

виробничої діяльності на І та ІІ 

півріччя, планів виробничого 

навчання на місяць. 

до 01.09.2022  

3. 

Проаналізувати регіональний 

ринок праці та поповнити базу 

даних про підприємства, 

організації та установи, які 

нададуть робочі місця для 

проходження виробничої 

практики учнів у 2022-2023 

навчальному році. 

до 14.09.2022  

4. 

Розробити графік контролю за 

проходженням учнями 

виробничого навчання та 

виробничої практики. 

на І та ІІ 

семестри 
 

5. 

Здійснити заходи щодо укладання 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

проходження учнями 

виробничого навчання та 

виробничої практики. 

до 01.10.2022  

6. 

Здійснити заходи щодо укладення 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

формування регіонального 

замовлення на 2023 рік. 

до 01.11.2022  

7. 

Забезпечити контроль за 

виконанням інструкцій з ведення 

журналу обліку виробничого 

навчання учнів. 

протягом 

року 
 

8. 

Поновити базу даних 

проходження учнями виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

 

до 01.12.2022 
Старший майстер 

О.Черняк  
 

9. Здійснити заходи щодо оновлення до 19.12.2022 Заступник директора   



комплексних кваліфікованих 

завдань з професійно-практичної 

підготовки для поетапної та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

з НВР 

 О.  Ганицька, 

 старший майстер 

О.Черняк 

 

10. 

Забезпечити участь у роботі 

школи молодих та 

малодосвідчених педагогів 

майстрів виробничого навчання з 

метою удосконалення їх 

педагогічної майстерності, 

якісного підвищення знань з 

професійно-практичної 

підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

 

11. 

Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах-практикумах та школах 

перспективного педагогічного 

досвіду. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора  

з НВР  

О.Ганицька 

 

12. 

Забезпечити підготовку, 

проведення І етапів та участь 

учнів в обласних, всеукраїнських, 

міжнародних конкурсах фахової 

майстерності. 

згідно з 

планом НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області 

Адміністрація  

13. 

Забезпечити підготовку та участь 

майстрів виробничого навчання у 

Всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності. 

згідно з 

планом НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області 

Заступник директора  

з НВР  

О.Ганицька 

 

14. 

Здійснити заходи щодо розробки 

комплексно-методичного 

забезпечення навчально-

практичного центру з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування сонячних 

електроустановок». 

до 01.12.2022 

Майстер виробничого 

навчання 

Малиш В.М.,  

викладач п/т 

підготовки  

О.Прядко 

 

15. 

Провести ліцензування з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування сонячних 

електроустановок». 

Протягом 

року 

Заступник директора  

з НВР  

О.Ганицька  

 

16. 

Організувати роботу гуртків 

технічної творчості учнів з 

професій: «Маляр», «Штукатур», 

«Лицювальник-плиточник», 

«Електрогазозварник», «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування», «Кухар», 

«Кондитер». 

до 14.09.2022 

Старший майстер 

О.Черняк, 

Майстри виробничого 

навчання 

 

17. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп з 

виробничого навчання та 

до 27.06.2023 

Старший майстер 

О.Черняк, 

керівники ЦК 

 



виробничої практики за період 

навчання. 

Т.Залозна  

С.Курило 

О.Прядко  

 

18. 

Скласти графіки проведення 

пробних кваліфікаційних робіт, 

поетапної кваліфікаційної 

атестації учнів І-ІV курсів та груп 

ТУ і забезпечити їх проведення. 

згідно з 

навчальними 

планами 

Заступник директора  

з НВР 

 О.  Ганицька, 

 старший майстер 

О.Черняк, 

майстри виробничого 

навчання 

 

19. 

Скласти графіки, розробити 

заходи з підготовки та проведення 

ДКА учнів ІV курсу та груп ТУ; 

організувати їх проведення. 

відповідно до 

навчальних 

планів 

Заступник директора  

з НВР 

 О.  Ганицька, 

 старший майстер 

О.Черняк 

 

20. 

Підбити підсумки удосконалення 

комплексно-методичного 

забезпечення навчальних 

майстерень і лабораторій 

відповідно до вимог державних 

стандартів ПТО. 

до 19.06.2023 

Заступник директора  

з НВР 

 О.  Ганицька, 

 старший майстер 

О.Черняк  

 

 

21. 

Підготувати навчальні майстерні, 

лабораторії, НПЦ до нового 

навчального року. 

червень-

липень 

2023 року 

Старший майстер 

О.Черняк, 

завідуючі 

майстернями, 

лабораторіями, НПЦ 

 

 

РОЗДІЛ 5 

ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1  

Скласти план виховної роботи 

училища на 2022-2023 навчальний 

рік та скоординувати його роботу з 

планами установ міста, а саме: 

- правоохоронними органами; 

- закладами охорони здоров‟я; 

- міським військовим комісаріатом;  

- школами міста та району; 

- установами культури. 

до 23.09.2022 

Заступник 

директора з НВР  

Петренко Т.О. 

 

2  

Скласти плани роботи підрозділів: 

- ради профілактики 

правопорушень; 

- роботи органів учнівського 

самоврядування; 

до 16.09.2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

керівники 

підрозділів 

 



- роботи органів учнівського 

самоврядування  гуртожитку; 

- план-календар спортивно-масових 

заходів; 

- план роботи бібліотеки; 

- санітарно-просвітницької 

діяльності; 

- роботи медпункту; 

- батьківського всеобучу; 

- методичного об‟єднання класних 

керівників та вихователів; 

- роботи гуртожитку; 

- роботи гуртків та спортивних 

секцій. 

3  

 

Скласти розклади: 

- роботи гуртків і спортивних 

секцій; 

- проведення лінійок, зборів; 

- виховних годин. 

 

до 16.09.2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

керівники 

підрозділів 

 

4  

Оновити банк даних контингенту 

учнів: 

- які знаходяться на обліку в 

училищі, поліції, наркодиспансері,  

- учнів-сиріт і учнів, які залишились 

без піклування батьків; 

- списки учнів з неповних сімей;  

- списки учнів, постраждалих від 

аварії на ЧАЕС; 

- списки учнів з багатодітних сімей 

та з малозабезпечених родин; 

- списки здобувачів освіти з 

інвалідністю; 

- списки переселенців із зони 

бойових дій в Україні 

 

до 30.09.2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

 

 

5  

 

Підготувати накази: 

- про призначення класних керівників; 

- призначення та звільнення 

керівників гуртків і спортивних 

 

 

до 02.09.2022 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 



секцій; 

- про затвердження списків учнів-

сиріт та їх матеріальне 

забезпечення; 

- про організацію роботи Ради 

профілактики правопорушень; 

- про роботу Центру кар‟єри; 

- про затвердження                                                                                          

списків та організацію відповідного 

соціального захисту учнів з 

неповних, малозабезпечених, 

багатодітних сімей тощо. 

 

 

 

до 21.09.2022 

 

 

до 03.10.2022 

6  
Проводити засідання ради 

профілактики правопорушень 
1 р. на місяць 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

7  
Проводити засідання ради кафедри 

фізичної культури. 
1 р. на місяць 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

8  
Проводити засідання ради 

профілактики групи. 
1 р. на місяць 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

9  

Проводити засідання органів 

самоврядування навчальних груп, 

мешканців гуртожитку, закладу 

освіти. 

згідно 

графіка 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

 

 

10  Поновити роботу наркопоста. до 16.09.2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

11  
Проводити загальні батьківські збори 

(у навчальних групах). 

2 р. за 

семестр  

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

12  
Проводити засідання батьківського 

комітету. 

1 р. на 

квартал 

Голова 

батьківського 

комітету 

 

13  Оновити куточок психологічної до 09.09.2022 Практичний  



служби. психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

 

14  
Організувати запис учнів до 

бібліотеки, гуртків, секцій 

До 

30.09.2022 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

керівники гуртків, 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

15  

Створити службу порозуміння для 

впровадження медіації за 

принципом «рівний-рівному/рівна-

рівній» та вирішення конфліктів 

мирним шляхом в училищі 

До 

01.11.2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Керівники 

навчальних груп 

Самоврядування 

 

2. Загальні культурно-масові та оздоровчо-спортивні заходи 

Вересень 

1  
Урочиста лінійка присвячена Дню 

Знань (1 Вересня). 
03.09.2022 

Художні керівники 

     Шулежко О.А. 

 

2  

Розробити тематичні та 

інформаційні матеріали з нагоди 

Дня пам‟яті захисників України, які 

загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, 

для використання їх під час 

проведення першого уроку у  

2022/23 навчальному році . 

 

до 08.09.2022 
Бібліотекар 

     Садовнича С.Г. 

 

3  Перший урок « Герої не вмирають» 01.09.2022 Класні керівники  

4  

Урочистий мітинг «Війна 

відгриміла та пам‟ять жива» 

 (з нагоди 80-ї річниці визволення 

міста Суми від нацистських 

загарбників) і 367-ї річниці з дня 

заснування м. Суми: 

-  покладання квітів до пам‟ятних 

знаків та меморіалів загиблих воїнів 

- бібліотечна краєзнавча акція 

«Рідному місту з любов‟ю». 

02.09.2022 

 

 

 

 

 

 

02.09.2022 

 

 

  Художні        

керівники 

Шулежко О.А. 

 

 

 

класні керівники, 

майстри в/н. 

 

     бібліотекар 

 



  02.09.2022 Садовнича С.Г. 

5  

Провести національно-патріотичні 

тематичні виховні години: «Україна 

була є і буде», «Їх подвигу не буде 

забуття…», «Не забудемо, не 

пробачимо!». 

 вересень 

       2022           
Класні керівники 

 

6  

 Провести патріотичний забіг з 

легкої атлетики в пам‟ять про 

загиблих захисників України - 

“Шаную воїнів, біжу за Героїв 

України”. 

Вересень 

2022 року Викладачі фізичної 

культури 

 

7  

 Година пам „яті  

«Згадаємо Героїв Іловайську»  
23.09.2022 

     Вихователі  

Кривцова В.В. 

 

 

8  

Літературно-музична композиція 

«Подвигу жити вічно» (22 вересня 

День партизанської слави України). 

22.09.2022 
Художні керівники 

  Шулежко О.А.. 

 

9  

Книжкова виставка «В книжковій 

пам‟яті миттєвості війни» (До Дня 

партизанської слави України). 

02-25.09. 

2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  
Практичне заняття «Будьмо 

знайомі» 

вересень 

2022 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

11  

 

Олімпійський тиждень, 

присвячений Дню фізичної 

культури (8 вересня). 

 

вересень 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

12  Змагання з міні-футболу 
вересень 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

13  

До дня фізичної культури і спорту 

провести круглий стіл  «Здорова 

родина–здорова країна» ». 

вересень 

2022 

     Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

14  

 

Виховна година « Чума, холера, 

«іспанка», «COVID 19» як великі 

пандемії змінювали світ ».   

вересень 

2022 
Класні керівники 

 

15  

 

Цикл бесід: 

- «Я, ти, ми – запорука успіху 

колективу» 

- «Від родини йде життя людини» 

- «Шануй батька й матір». 

вересень 

2022 

Вихователі 

. 

    Моїсеєнко Н.О. 

 



 

16  

 

Діагностична робота: 

- Анкета «Мої інтереси». 

 

вересень 

2022 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

17  

 

Урок-діалог «Книга і комп‟ютер в 

інформаційному суспільстві: 

сучасне і майбутнє». 

 

23.09.2022 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

18  

 

Виховна година «Бабин Яр: конвеєр 

смерті на околиці Києва». До Дня 

пам‟яті трагедії Бабиного Яру (29 

вересня). 

 

29.09.2022 Класні керівники 

 

19  

Фото – репортаж «Обстріл 

Бабиного Яру:спадкоємність від 

Гітлера через Сталіна до Путіна» 

 

28.09.2022 
  Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

20  

 

Година скорботи  «Завжди 

пам‟ятаємо». До Дня пам‟яті 

трагедії Бабиного Яру (29 вересня). 

 

29.09.2022 
Вихователі  

    Моїсеєнко Н.О. 

 

Жовтень 

1  
Перегляд відеоматеріалів «Боротьба 

з СOVID-19 в світі» 
28.09.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

Вихователі  

    Моїсеєнко Н. 

 

2  
Святковий концерт до Дня вчителя 

«Спасибі Вам, що ви на світі є…». 
30.09.2022 

Художні керівники 

Шулежко О.А.. 

 

 

3  

До Дня вчителя провести конкурс 

на кращу відео стіннівку-

привітання. 

30.09. 

2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4  Змагання з настільного тенісу 
жовтень 

2022 

Викладачі 

фізкультури 

 

5  Свято осені  
жовтень 

2022 
Художні керівники 

 



6 Заходи до Дня українського 

козацтва та Дня захисника Вітчизни 

(14 жовтня): 

-тематично – екскурсійний проект 

«Шляхами Героїв» Відвідування 

Алей Пам‟яті полеглих Героїв 

України  

- виховна година «Що я знаю про 

українське козацтво» 

 

- година спілкування «Захищати 

Вітчизну – почесний обов‟язок»  

 

 

 

- урочиста лінійка: «Козацькому 

роду нема переводу» 

 

 

Участь у Всеукраїнській дитячо- 

юнацькій військово – патріотичній 

грі Сокіл (Джура) 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2022 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

Художні керівники 

.Шулежко О.А. 

 

 

Викладачі фізичної 

культури 

 

7 

 Вечір-реквієм «Душу і тіло ми 

положимо за нашу свободу», 

присвячений героїчним захисникам 

«Азовсталі» 

   жовтень  

    2022  

Художні керівники  

Шулежко О.А. 

 

 

      8 

 

Відео презентація  «Вільні люди». 

 

жовтень 2022 
    Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 9 

Перегляд та обговорення 

документальних фільмів, 

відеохронік, презентаційних 

матеріалів, присвячених боротьбі 

українського народу проти 

російсько-фашистських 

загарбників. 

 

  жовтень 

     2022  

Вихователі  

Моісеєнко Н.О. 

 

 

10 Бесіди:  

- «Стосунки між людьми»,  

- «Людина починається з добра», 

- «Життя людини – найвища 

жовтень 2022 

   Вихователі 

. 

Моїсеєнко Н.О. 

 



цінність». 

 

11 Фото челендж «Колір настрою 

осінній». 
28.10.2022 

Учнівське 

самоврядування 

 

12 Посвята першокурсника. Запустити 

флешмоб « Я у вишиванці» 

(використання соц.мереж) 

 

31.10.2022 

    Художні       

керівники 

.Шулежко О.А 

 

13 
Провести діагностику «Адаптація 

першокурсників». 
жовтень 2022 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

14 
Провести цикл занять «Права та 

обов‟язки учнів СМВПУ». 
жовтень 2022 

.Соціальний 

педагог 

Русанова О.А.. 

 

 

15 

 

Підготувати  матеріали та прийняти 

участь у конкурсі  авторських 

програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» 

 

Жовтень –

листопад 

2022 

 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В 

.соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

Листопад 

1  

Відзначення Дня української 

писемності та мови (9 листопада): 

- проведення акції «Говоримо 

українською» 

 

 

- бібліо Клондайк (приховані 

скарби бібліотеки) Рідкісні видання 

українською мовою в бібліотеці 

 

- година спілкування «Мова наша 

солов‟їна» 

 

 

 

09.11.2022 

 

 

 

 

09.11.2022 

 

 

 

 

 

09.11.2022 

 

     Викладачі 

української мови та 

літератури 

 

 

       

   Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 

 

 

Класні керівники 

 

2  

 

До 134 річниці з дня народження 

Остапа Вишні (13 листопада) 

провести: 

- відео-конкурс гуморесок за 

 

 

 

 

Викладачі 

української мови та 

літератури 

 



творами Остапа Вишні; 

 

 

- огляд літератури «Вишневі 

усмішки»  

 

листопад 

2022 

 

 

 

11.11.2022 

 

 

 

 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

3  Акція «Ви палите-ми йдемо до вас» 14.11.2022 
Учнівське 

самоврядування 

 

4  
Конкурс креативних відеороликів в 

Тік Ток 

Листопад 

2022 

    Художні    

керівники  

Шулежко О.А. 

 

 

5  

 

15 листопада – Міжнародний день 

відмови від паління: 

- перегляди відеороликів «Ні – 

палінню»,  

 

- практичне заняття для учнів 

«Наше здоров‟я в наших руках» 

 

 

- година спілкування «Куріння – 

шкідлива звичка». 

 

 

 

14.11.2022 

 

 

 

листопад 

2022 

 

 

15.11.2021 

 

 

     Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

6  

 

Акція «Толерантність – шлях до 

єдності» (До Міжнародного дня 

толерантності – 16 листопада). 

 

Бесіда – тренінг « Віртуальний 

терор: тролінг і кібербулінг» 

 

Виготовлення листівки «Не стань 

жертвою боулінгу» 

 

16.11.2022 

 

листопад 

 

 

листопад 

Психологічна 

служба 

 

Психологічна 

служба 

 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  

 

До Міжнародного дня студента (17 

листопада) провести дискотеку 

«Давайте познайомимось». 

17.11.2022 
Художні керівники 

Шулежко О.А. 

 



 

8  

 

Виготовлення відео-стіннівки в 

рамках акції «16 днів проти 

насильства». 

 

18.11.2022 
Учнівське 

самоврядування 

 

9  
Провести лінійку до Дня Гідності та 

Свободи (21 листопада). 
19.11.2022 

 

Художні керівники 

Шулежко О.А. 

 

10  

 

Літ Акцент року (новинки 

бібліотеки 2020, 2021). 

 

листопад 

   2022 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

11  

 

Година пам‟яті «Небесна Сотня – 

герої нашого часу» (вшанування 

пам‟яті Героїв Небесної Сотні).  

 

18.11.2022 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

12  

 

Виховна година «Революції, які нас 

змінили» (до Дня пам‟яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій). 

 

25.11.2022 Класні керівники 

 

13  
Виховна година «Зупинимо булінг 

разом». 

листопад 

2022 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

14  
Урок-реквієм «Пам‟ять серця» (до 

Дня пам‟яті жертв Голодомору). 
25.11.2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

15  

 

Книжкова виставка «Голод 33-го – 

біль душі і пам'ять серця». 

 

18-30.11. 

2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

16  Хвилина пам‟яті «Запали свічку!». 27.11.2021 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

17  
Година спілкування «Закохані та 

культура їх поведінки». 

листопад 

2022 

Вихователі 

.  Моїсеєнко Н.О. 

 

18  
 

Година спілкування «Твори добро, 

листопад 

2022 
Класні керівники 

 



бо ти людина». 

 

19  Конкурс «Таланти училища». 
 листопад 

2022 

Художні керівник 

Шулежко О.А. 

 

20  Спортивні змагання з волейболу. 
листопад 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

Грудень 

1  

Зустріч з представником міського 

військкомату, «Служба в лавах 

Збройних Сил України – священний 

обов‟язок кожного». 

грудень 

2022 

Викладач «Захисту 

Вітчизни», 

практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

2  

 

Урочиста лінійка до Дня Збройних 

Сил України (06 грудня). «Свято 

доблесті та мужності» 

 

06.12.2022 
Художні керівники 

Шулежко О.А. 

 

3  

 

Перегляд відеофільмів 

Паралімпійськи чемпіони світу». 

(До міжнародного Дня людей з 

інвалідністю – 03 грудня). 

 

02.12.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4  

 

Акція «Цінуй життя – зупини 

СНІД». (До Міжнародного дня 

порозуміння з ВІЛ-

позитивними).Виготовлення 

плакатів, листівок. 

 

02.12.2022 

Психологічна 

служба, 

учнівське 

самоврядування 

 

5  

 

Бесіда «Право на життя» (до 

Міжнародного дня інвалідів – 03 

грудня) 

 

 

02.12.2022 

 

Психологічна 

служба 

 

6  Акція «16 днів проти насилля». 
24.11.-

09.12.2022 

Психологічна 

служба 

 

7  

 

Проведення конкурсу на кращу 

новорічну стіннівку та ялинкову 

прикрасу серед груп. 

 

грудень 

2022 

Учнівське 

самоврядування 

 

 



 

8  
Споротивні змагання «Один день в 

Українській Армії» 

грудень 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

9  

 

Виховна година «З відданістю 

Україні в серці». 

 

  09.12.2022 Класні керівники 

 

10  

 

Бесіда «Лікарі, що віддали життя в  

боротьбі з коронавірусом» . 

 

   грудень 

     2022 
Класні керівники 

 

11  

 

Урок пам‟яті «Героїзм, що врятував 

світ» (до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 14 грудня). 

 

14.12.2022 Класні керівники 

 

12  

 

Перегляд фотодокументів «Україна 

сьогодні» 

 

16.12.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

 

Благодійна акція «Від серця – до 

серця». Привітання дітей дитячого 

будинку і притулку та мешканців 

геріатричного пансіонату з Днем 

святого Миколая (19 грудня). 

 

19.12.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

14  

Година цікавих повідомлень 

«Католицьке Різдво: традиції та 

звичаї різних країн» (25 грудня). 

23.12.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г., 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Оформити та надіслати листи-

подяки батькам кращих учнів. 

грудень 

2022 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

 

16  

 

Виставка експозиція «Народні свята 

України». 

 

23.12.2022-

13.01.2023 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

17  Новорічний бал-маскарад.    



грудень 

2022 

Художні керівники 

Шулежко О.А. 

18 

 

Діалог-огляд «Молодіжні 

субкультури». 

 

 

    грудень 

2022 

 

Вихователі 

 

Моїсеєнко Н.О 

 

Січень 

1 Гумористичний вечір «Пригоди на 

Різдво» 

5.01.2023 Художні керівник 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

2 

 

 Перегляд відеоматеріалів 

«Архітектура рідного міста». 

 

13.01.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3 

 

Музична хвилинка «Ще раз про 

кохання» (Тетянин день 25 січня). 

 

25.01.2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4 

 

Перегляд відеофільму «Різдвяна 

ніч». 

 

січень 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 

Година спілкування «Соборність 

України в сучасному багатомірному 

просторі». 

20.01.2023 Класні керівники 

 

6 

 

Лінійка пам‟яті до Дня Соборності 

України «Герої в наших серцях» (22 

січня). 

 

22.01.2022 
Художні керівники 

Шулежко О.А 

 

7 
Година спілкування «Патріоти 

України – юні нахімовці». 

січень 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

8 
Правове читання «Твої права та 

обов‟язки». 

січень 

2023 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9 Змагання з гирьового виду спорту. 
січень 

2023 

Викладачі фізичної 

культури 

 

10 Вечір відпочинку для учнів «У день січень Художні керівники  



Святої Тетяни»(25 січня). 2023 Шулежко О.А 

11 

 

Мітинг-реквієм до Міжнародного 

дня пам‟яті жертв Голокосту (27 

січня). 

 

27.01.2023 

 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А 

 

12 

 

Урок юридичної грамотності 

«Перевір себе» 

  

 

27.01.2023 

 

 

 

 

Садовнича С.Г. 

 

 

 

13 

 

Виховні години «Голокост – 

трагедія ХХ століття». 

 

січень 

2023 
Класні керівники 

 

14 
Відео-презентація «Всім серцем 

любіть Україну свою». 

січень 

2023 

Вихователі 

. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

15 

 

Перегляд та обговорення 

відеофільму «Бій під Крутами». 

 

 

27.01.2023 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16 

 

Заняття для учнів: «Життя людини 

– найвища цінність». 

 

січень 

2023 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

17 

 

Урочиста лінійка «Крути – символ 

героїзму українського юнацтва» (29 

січня – День пам‟яті Героїв Крут). 

 

27.01.2023 Викладачі історії 

 

Лютий 

1  

Підготувати агітаційний флешмоб 

для презентації робітничих 

професій. 

лютий 

2023 

Художні керівники 

Шулежко О.А 

 

2  

 

Бесіда «Причини та наслідки 

вживання наркотичних речовин 

підлітками». 

 

лютий 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3   03.02.2023 Бібліотекар  



Бібліодипломат «Журнали і книжки 

читайте та все знайте». 

 

Садовнича С.Г. 

4  

Круглий стіл «Підліткова 

злочинність. Правова 

відповідальність за скоєні 

злочини». 

лютий 

2023 

Соціальний педагог 

Вихователі 

.Моїсеєнко Н.О. 

 

5  

 

Година спілкування «День 

безпечного Інтернету».  

10.02.2023 Класні керівники 

 

6  
Година спілкування «Праця 

прикрашає людину».  

лютий 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

7  

 

Літературна година «Афганістан – 

моя кривава рана». 

 

10.02.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

8  

 

Тематичний вечір «Ваш подвиг, 

герої України, в наших серцях» (15 

лютого – День вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав). 

 

лютий 

2023 
Класні керівники 

 

9  
Дискотека до Дня Святого 

Валентина (14 лютого). 
14.02.2023 

Художні керівники 

Шулежко О.А 

 

 

 
 

Конкурс на кращу «валентинку». 

 

14.02.2023 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

10  

 

Лінійка-реквієм «Герої не 

вмирають» (до Дня Героїв Небесної 

Сотні (20 лютого). 

 

20.02.2023 
Художні керівники 

Шулежко О.А 

 

11  

 

Урок мужності «Майдан. Україна. 

Шлях до свободи». 

 

17.02.2023 Класні керівники 

 

12  
 

Відеофотовиставка «Герої 

17.02.2023 
   Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



Майдану». 

 

13  

 

Година спілкування «Державні 

символи України» (25 лютого 

Прийнято Перший офіційний 

Державний герб України). 

 

24.02.2023 Класні керівники 

 

14  
Практичне заняття «Командна 

взаємодія». 

лютий 

2023 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

15  

 

Година психолога «Розвиток 

навичок  

емоційної саморегуляції». 

 

лютий 

2023 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

16  

 

Змагання з армреслінгу. 

 

    лютий 

      2023                    

Викладачі 

фізкультури 

 

Березень 

1  

 

Святковий концерт «Милі. Рідні. 

Чарівні» (8 березня – Міжнародний 

день прав жінок і миру). 

 

07.03.2023 
Художні керівники 

. Шулежко О.А 

 

2  

 

Конкурс учнівської творчості  

«Весняні подарунки». 

 

03.03.2023 Класні керівники 

 

3  

 

Виховна година «Жінки Сумщини» 

 

 

  06.03.2023 Класні керівники 

 

4  

 

Виховна година «Тарас Шевченко – 

співець краси рідного краю» (09 

березня – День народження 

Т.Г.Шевченка). 

 

09.03.2023 Класні керівники 

 

5  Змагання з шашок. березень     Викладачі    



2023 фізкультури 

 

 

6  Лекція «Це повинен знати кожен». 
березень 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  
Конкурс вітальних листівок до 8 

Березня. 
07.03.2023 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

 

8  

 

Віртуальний тур «Лувр.Париж» 

 

10.03.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9  

 

Літературна година «Ліна Костенко 

– королева Української поезії» (до 

93-річниці з дня народження – 19 

березня). 

 

17.03.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  

 

Виховний захід «Прийшла 

весна,прийшла красна». 

 

березень 

2023 

Цирулік О.С., 

Острівна О.В. 

 

11  
Групові консультації «На порозі 

трудової діяльності». 
березень 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

12  

Огляд літератури 

«Заповідні скарби Сумщини» 
31.03.2023 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

 

Театральна весна Сумщини. Похід 

до театрів (27 березня – 

Міжнародний день театру). 

 

березень 

2023 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

14  Конкурс «Містер і Місіс училища». 
березень 

2023 

    Учнівське 

самоврядування 

 

 

Квітень 

1  

 

Година спілкування «Здоров‟я – це 

цінність, яку нам не можна 

згубити» (До Всесвітнього дня 

здоров‟я 07.04.2019). 

квітень  

2023 
Класні керівники 

 



 

2  

 

Перегляд відеофільмів «Видатні 

коміки  світу». 

 

31.03.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  Змагання з шахів. 
квітень  

2023 

Викладачі фізичної 

культури 

 

 

 

 

Години цікавих повідомлень до 

Всесвітнього дня космосу. 

Перегляд відеофільмів (12 квітня 

Всесвітній день авіації і 

космонавтики). 

 

 

12.04.2023 

 

Бібліотекар 

    Садовнича С.Г. 

 

4  

 

Година спілкування «Земля мій дім, 

а я – господар в нім». 

 

квітень  

2023 
Класні керівники 

 

5  

 

Просвітницький захід до Дня 

здоров‟я «Здорова нація – здорова 

країна». 

 

квітень  

2023 

Учнівське 

самоврядування 

 

6  

 

До Всесвітнього дня здоров‟я «В 

майбутнє – здоровими». 

 

06.04.2023 
Психологічна 

служба 

 

7  

 

Обговорення книги Маларека В. 

«Наташі» (торгівля людьми). 

 

Бесіда «Як не потрапити у ситуацію 

торгівлі людьми» 

14.04.2023 

 

 

14.04.2023 

      Бібліотекар 

  Садовнича С.Г. 

Вихователі 

    Моїсеєнко Н.О. 

 

8  

 

Тиждень психології «Цікава 

психологія». 

 

18.04.-

22.04.2023 

     Психологічна     

       служба 

 

9  

 

Класна година «Чорнобиль. Ми 

пам‟ятаємо» (День пам‟яті 

Чорнобильської трагедії 26 квітня). 

квітень  

2023 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 



 

10  
Вечір пам‟яті «Чорнобиль – 

трагедія людства». 
26.04.2023 

Художні керівники 

.Шулежко О.А. 

 

11  

 

Година пам‟яті «Чорнобильський 

слід на землі, в долях, в душах…». 

 

26.04.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

12  

 

Презентація «Культура читання». 

Знайомство з новою літературою. 

 

28.04.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  Народознавча година «Великдень». 
квітень  

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

14  
Толока «Бережи природу для 

людського роду». 

 

квітень  

2023 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядування 

 

15  
Бесіда «Люблю я свій народ ціную 

його звичаї». 

квітень  

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

Травень 

1  Акція «Ми за чисте довкілля» 
травень 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2  
Виховна година до Дня матері (9 

травня). 

травень 

2023 

 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

 

3  

 

Виховна година «Пам'ять вічно 

жива» (до Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні). 

 

травень 

2023 
Класні керівники 

 

4  

 

Урочиста лінійка (до Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій 

війні)  «Перемога, свята перемога». 

 

08.05.2023 

Художні керівники 

     Шулежко О.А 

 

 

5  
 

Інформ-година «Збережи себе, 

11.05.2023 
Вихователі 

Моїсеєнко Н.О 

 



відверни ДТП». 

 

6  

 

Екскурсія до Музею бойової слави 

(КУ Сумська ЗОШ № 7). 

 

 

травень 

2023 
Класні керівники 

 

7  

 

Професійний гравіккон «Мій світ – 

моя професія». 

 

травень 

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О 

 

8  

 

Практичне заняття «Абетка 

безпечного проживанн за 

кордоном». 

 

травень 

2023 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

9  

 

Бесіда «Видатні жінки-матері 

України». 

 

05.05.2023 
Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

10  

 

Урочиста лінійка «Все до серця 

матері горнеться». 

 

08.05.2023 

       Художні        

керівники 

. Шулежко О.А 

 

 

11  

 

Акція «Збережемо природу разом». 

 

 

 

 

травень 

2023 

Учнівське 

самоврядування 

 

12  Парад чарівних вишиванок. 
травень 

2023 

Художні керівники 

. Шулежко О.А 

, 

учнівське 

самоврядування 

 

13  

 

Година спілкування «Чарівна краса 

вишиванки». 

 

травень 

2023 
Класні керівники 

 

14  

 

Години мужності й звитяги 

«Мужність і відвага крізь 

     травень 

       2023 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



покоління», «Україна в полум‟ї 

війни». 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

15  
Групові консультації «ЗНО без 

проблем». 

 

травень 

2023 

 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

16  

Виховна година «Ми – Європейці» 

(До Дня Європи в Україні» – 18 

травня). 

Фотовернісаж «Я знайшов друзів в 

Європі» 

18.05.2022 

 

18.05.2023 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О 

 

Червень 

17  

 

Година спілкування «А я люблю, 

коли сміються діти» (до 

Міжнародного дня захисту дітей – 

01 червня). 

 

01.06.2023 Класні керівники 

 

18  

 

Година порад «П‟ять складових 

здоров‟я». 

 

02.06.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

19  

 

Флешмоб до міжнародного дня 

друзів «Дружба єднає щирі серця». 

 

02.06.2023 

Художні керівники 

     Шулежко О.А 

 

 

20  
Година спілкування «Захист прав 

дитини». 

червень  

2023 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

21  
Година психолога «Дружба та 

кохання в нашому житті». 

червень  

2023 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

22  
Дискусія «Чи потрібен я Україні 

таким, яким є сьогодні». 

червень  

2023 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

23  

 

Рекомендаційні книжкові виставки: 

«Читаємо за шкільною програмою», 

«Канікули з книгою». 

 

16.06.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



24  

 

Бесіда «Правила безпечної 

поведінки на водоймах»». 

 

23.06.2023 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

25  Випускний бал. червень 2023 

Адміністрація, 

художні керівники, 

МО кл.керівників 

    

 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 
Вивчення індивідуальних 

особливостей учнів . 

вересень-

жовтень 2022 

 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

2 
Оформлення соціальних паспортів 

груп, навчального закладу. 

вересень-

жовтень 2022 

Соціальний педагог 

 

 

3 
Систематичний контроль 

відвідування занять. 

протягом 

навчального 

року 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

4 

 

Виявлення неблагополучних сімей 

та організація соціальної допомоги. 

 

постійно 
Соціальний педагог 

 

 

5 

 

Вивчення соціального оточення 

учнів, умов проживання в 

гуртожитку, мікроклімату в сім‟ях. 

 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

 

 

6 

 

Організація педагогічного 

патронажу за дітьми-сиротами та 

дітьми, які залишились без піклування 

батьків. 

 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

 

 

7 
Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень. 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 



1 

 

Організувати роботу батьківських 

комітетів у групах, делегувати 

представників до батьківського 

комітету училища. 

 

вересень 

2022 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

2 
Провести загальні батьківські збори 

училища. 

вересень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3 
Організувати роботу психологічної 

служби для батьків (консультації). 

згідно з 

планом 

практичного 

психолога 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

4 
Зустріч батьків з працівниками 

правоохоронних органів. 

І раз на 

семестр за 

потреби 

Соціальний педагог 

 

 

5 
Організувати роботу батьківського 

всеобучу (окремий план). 

з вересня 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

6 
Здійснювати контроль над 

неблагополучними сім'ями. 
постійно 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

7 
Робота з питань підготовки молоді 

до шлюбу та батьківства. 

протягом 

навчального 

року 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог  

 

 

8 
Організація та проведення дня 

Батька та дня Матері. 
 

Художні керівники 

Шулежко О.А. 

 

 

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

 

1 
Організувати роботу спортивних 

секцій, гуртків. 

вересень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2 
Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи. 

вересень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3 

 

Планування спортивних заходів і 

змагань на поточний навчальний рік 

(окремий план). 

 

вересень 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 



4 

 

Проведення внутрішньо училищних 

змагань з футболу, баскетболу, 

настільного тенісу, волейболу, міні 

футболу, гирьового виду спорту, 

шахів. 

 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі фізичної 

культури 

 

5 
Участь у міських, районних та 

обласних змаганнях. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі фізичної 

культури 

 

6 

 

Підвищувати якість уроків фізичного 

виховання, контролювати 

відвідування їх учнями. 

 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

7 

Формування навичок здорового 

способу життя (проведення 

тренінгів). 

протягом 

навчального 

року 

 

Соціальний педагог 

 практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

8 

 

Екскурсія (турпохід, мандрівка на 

природу). 

 

згідно з 

планом 

Викладачі фізичної 

культури 

 

6. Позаурочна робота в гуртожитку 

1 

 

Організація учнівського 

самоврядування (створення Ради 

гуртожитку, формування органів 

самоврядування на поверхах). 

 

вересень-

жовтень 2022 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2 

 

Залучення учнів-мешканців 

гуртожитку до занять у гуртках та 

спортивних секціях. 

 

вересень-

жовтень 2022 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3 

 

Систематичне проведення 

санітарних годин. 

щовівторка 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

4 
 

Проводити конкурси на кращу 

щомісячно 
  



кімнату, поверх. Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

5 Формування пропускного режиму. 

 

вересень-

жовтень 2022 

 

Комендант 

гуртожитку 

 

 

6 

 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення 

анкетувань, тестувань). 

 

протягом 

навчального 

року 

 

Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7 Контроль за самопідготовкою учнів. постійно 

     Вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

8 
Регулярні рейд-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Самоврядування 

 

 

 

 

7. Учнівське самоврядування 

1 

 

Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах. 

 

вересень 

2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

2 
Організувати роботу учнівського 

парламенту. 

вересень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

соціальний педагог  

 

 

3 
Організувати роботу  Школи активу 

учнівської молоді «Лідер». 

вересень-

жовтень 2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

4 
Взяти участь у конкурсі «Краща 

навчальна група». 

протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

5 
Організувати роботу волонтерського 

загону. 
жовтень 2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

6 Проводити засідання ради лідерів. щомісячно Заступник 

директора з НВР 

 



Петренко Т.О., 

соціальний педагог 

  

 

7 

Організувати випуск стіннівок за 

актуальними темами освітнього 

процесу. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

8 Проводити тематичні акції. 
згідно з 

планом 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

соціальний педагог  

 

 

РОЗДІЛ 6 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

п/п 
Найменування заходів Термін  Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційна робота  

1. 

Розробити і затвердити 

плануючу документацію з 

фізичної культури. 

Вересень  

2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

2. 

Розглянути та узгодити на 

засіданні методичного 

об‟єднання робочі програми та 

плани на 2022-2023 навчальний 

рік.  

Вересень 

2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

3. 

Підготувати і затвердити 

індивідуальні плани роботи 

викладачів фізичної культури. 

Вересень 

2022 

Викладачі 

фізкультури 

 

4. 

Формування спеціальних 

медичних груп і організація 

занять з учнями. 

до 01.09. 2022 
Викладачі 

фізкультури 

 

5. 

Розробити і затвердити 

положення про проведення 

Спартакіади училища в 2022-

2023 навчальному році. 

до 01.09. 2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

6. Провести вибори фізоргів груп.  09.09.2022 
Викладачі 

фізкультури 

 

7. 
Організувати і провести семінар 

з фізоргами груп І курсу. 
 09.09.2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

8. 
Організувати і провести 

медичний огляд учнів. 

Згідно з 

планом 

Медичний 

працівник 

 

9. 

Проаналізувати списки учнів за 

результатами медичного огляду 

та організувати роботу з учнями 

з ослабленим здоров‟ям.  

Вересень 

2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

10. Організація роботи спортивних до 13.09.2022 Заступник  



секцій, укладення договорів з 

тренерами. 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

ІІ. Навчально-спортивна робота  

11. 
Скласти і затвердити розклад 

роботи спортивних секцій.  
до 13.09.2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

12. 

Провести анкетування учнів для 

виявлення прагнення до 

здорового способу життя. 

Вересень 

2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

13. 

Проводити роз‟яснювальну 

роботу з батьками щодо 

пріоритету здоров‟я, як 

основної умови реалізації 

фізичного, психічного, 

соціального й духовного 

потенціалу. 

Постійно 

Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

14. 

Вести роз‟яснювальну роботу 

серед учнів щодо самостійних 

занять фізичною культурою. 

Постійно 
Викладачі 

фізкультури 

 

15. 

Організувати та провести 

заходи присвячені Дню 

фізичної культури та спорту у 

рамках «Олімпійського тижня». 

Вересень 

2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури, 

тренери 

 

16. 

Провести Спартакіаду училища 

по видах спорту: 

- волейбол; 

- настільний теніс; 

- баскетбол; 

- міні-футбол; 

- бадмінтон; 

- гирьовий вид спорту; 

- армреслінг. 

- шахи; 

- шахмати. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури, 

тренери 

 

17. 

Забезпечити участь команд 

училища в міській та обласній 

спартакіадах. 

Згідно з 

планом 
Тренери секцій 

 

ІІІ. Агітація і пропаганда 
 

18. Оновлювати наочну агітацію. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

19. 
Висвітлювати хід спортивно-

масової роботи в училищі. 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

фізкультури 

 

21. Сприяти охопленню Постійно Заступник  



харчуванням учнів під час 

перебування у закладі освіти. 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання, 

викладачі 

фізкультури 

22. 

Сприяти вчасному 

проходженню медогляду 

учнями, з метою збереження їх 

здоров‟я. 

По плану 

Медичний 

працівник, 

викладачі 

фізкультури 

 

23. 

Провести агітаційну роботу з 

учнями з метою їх залучення до 

спортивних секцій. 

Вересень 

2022 

Викладачі 

фізкультури 

 

ІV. Господарсько-фінансова робота 
 

24. 

Скласти кошторис витрат на 

проведення спортивно-масових 

і оздоровчих заходів в училищі. 

до  

09.09.2022 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

25. 
Провести інвентаризацію 

кабінету фізичного виховання. 

Грудень 

2022 

Завідувач 

кабінетом 

 

26. 

Провести поточний ремонт та 

слідкувати за підтриманням 

належного стану спортивних 

споруд. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

28. 

Провести списання спортивного 

інвентарю і обладнання, що 

вийшло з ладу. 

Протягом 

навчального 

року 

Завідувач 

кабінетом 

 

29. 

Придбати інвентар та 

обладнання необхідне для 

проведення учбово-спортивної 

роботи: 

- захисну решітку на 

радіатори системи 

опалення в спортивній 

залі; 

- прінтер ; 

- гімнастичні мати; 

- гімнастичний інвентар. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 1 
Здійснювати контроль за 

виконанням Законів України 

протягом 

навчального 
директор  



«Про освіту», «Про 

професійну(професійно – 

технічну) освіту», «Про 

забезпечення функціонування 

української як державної», 

дотримання вимог до усного 

мовлення і єдиного 

орфографічного режиму.  

року В. Камишанська  

заступники директора  

з НВР О. Ганицька  

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

з НВР Т. Петренко  

методист О.Русанова  

2. 2 

Перевірити рівень знань учнів І 

курсу із загальноосвітніх 

предметів (за курс базової 

середньої школи). Провести 

діагностичні контрольні роботи. 

вересень 

2022 

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

методист О. Русанова  

 

3. 3 

Контролювати та аналізувати 

відвідування навчальних занять та 

успішність учнів. 

 

протягом 

навчального 

року 

 

 

директор 

В. Камишанська  

заступники директора  

керівники груп 

 

4. 4 

Організувати і провести перший 

етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та підготовку і участь 

учнів у другому етапі. 

листопад 

2022 

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

методист О. Русанова  

керівники МО 

 

5. 5 

Забезпечити контроль за 

проведенням уроків 

загальноосвітньої, професійно-

теоретичної та професійно-

практичної підготовки учнів. 

згідно з 

планом 

контролю 

директор 

В. Камишанська  

заступники директора  

методист О. Русанова  

старший майстер 

О.Черняк  

 

6.  

Забезпечити контроль за 

організацією і проведенням 

предметних тижнів,  тижнів 

професій. 

згідно з 

графіком 

проведення 

заступники директора  

методист О. Русанова  

керівники МО, ЦК 

 

7. 5 
Контролювати виконання 

навчальних планів і програм.  

за 

підсумками 

семестрів 

Заступник директора 

з НВР О. Ганицька  

заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна  

 

8. 6 

Забезпечити виконання 

перспективного плану контролю 

за освітнім процесом у 2022-2023 

навчальному році.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступники директора 

 

 
 

8.1. Вивчення стану викладання 

предметів:  

 

Географія (ПР листопад) листопад

2022 



Професійно-теоретичної,  

професійно-практичної  

підготовки за професіями 

«Кухар» «Кондитер» (ПР червень)  

травень 

2023 

 

 

 

 

 

 

Стан виконання регіонального 

замовлення (ПР листопад) 
жовтень 

2022 

  

8.2. Виконання вимог з  охорони 

праці та техніки безпеки в 

освітньому процесі (інструкції, 

санітарно-гігієнічний режим, 

тепловий режим, інструктажі) 

вересень 

2022 

8.3. Вивчення стану фізичного 

розвитку учнів на уроках фізичної 

культури (аналітична довідка, 

наказ) 

 

жовтень 

2022 

8.4.Використання інформаційних 

технологій у навчанні на уроках 

хімії (аналітична довідка, наказ) 

жовтень 

2022 

8.5.Національно-патріотичне 

виховання на уроках української 

мови та літератури (ПР січень) 

грудень 

2022 

8.6.Організація та форми атестації 

учнів на  уроках з предмета 

«Охорона праці» (аналітична 

довідка, наказ) 

листопад 

2022 

8.7. Вивчення організації виховної 

роботи в гуртожитку (ІМН 

грудень) 

 

грудень 

2022 

8.8. Система оцінювання 

навчальних досягнень учнів за 

професіями «Штукатур» «Маляр» 

«Лицювальник-плиточник» 

(аналітична довідка, наказ) 

лютий 

2023 

 

 

 

8.9. Формування економічного 

мислення та культури учнів на 

уроках з предметів «Фінансова 

грамотність», «Культура 

добросусідства» (аналітична 

довідка, наказ) 

 

березень 

2023 

 

 

8.10. Інформаційні технології у 

розвитку професійних 

компетенцій учнів на уроках 

виробничого навчання (ПР 

березень) 

березень 

2023 

 

 



8.11. Розвиток навчально-

матеріальної бази з професійно-

практичної підготовки за 

професіями «Монтажник ГКК» 

«Монтажник СУ будівель» 

Монтажник-складальник МК» 

(МР) 

квітень 

2023 

8.12. Охорона праці та техніка 

безпеки на уроках з предмета 

«Захист України» (аналітична 

довідка, наказ) 

травень 

2023 

 

9 

Здійснювати контроль за 

організацією і проведенням 

індивідуальних консультацій, 

факультативних занять. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна  
 

10 

Контролювати проходження 

виробничої практики: ведення 

учнями щоденників в/п. 

Згідно з 

навчальними 

планами 

заступник директора 

з НВР О. Ганицька  

старший майстер 

О. Черняк  

 

11 

Контролювати організацію та 

проведення І етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів 

професійної (ПТ) освіти та 

підготовку і участь їх у ІІ етапі. 

Згідно 

графіка 

заступник директора  

з НВР О. Ганицька  

старший майстер 

О. Черняк  

 

12 

Забезпечити вивчення та 

узагальнення рівня навчальних 

досягнень учнів за результатами 

семестрового оцінювання. 

січень, 

червень 2023 

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

заступник директора  

з НВР О. Ганицька  

керівники МО, ЦК 

 

13 

Систематично здійснювати 

контроль за веденням журналів 

теоретичної та професійно-

практичної підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора з 

НВР О. Ганицька  

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

 

14 

Забезпечити контроль за 

підготовкою і проведенням 

державної підсумкової атестації, 

поетапної атестації, пробних 

кваліфікаційних робіт та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

травень-

червень 2023 

заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна  

заступник директора  

з НВР О. Ганицька  

старший майстер 

О. Черняк  

 

15 

Контроль за організацією і 

проведенням І етапу 

всеукраїнських, міжнародних 

інтелектуальних конкурсів. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист О. Русанова  
 

16 

Розробити та затвердити перелік 

навчально-виробничих робіт для 

груп учнів І-ІV курсів, груп ТУ. 

вересень 

2022  

заступник директора 

з НВР О. Ганицька  
 

17 

Забезпечити перевірку 

дотримання ТБ, охорони праці під 

час проведення виробничого 

протягом 

навчального 

року 

директор 

О. Камишанська  
 



навчання в лабораторіях та на 

підприємствах. 

заступник директора  

з НВР О. Ганицька  

старший майстер 

О. Черняк  

інженер з охорони праці 

С. Петренко  

18 

Контролювати роботу циклових 

комісій та методичних об‟єднань 

щодо організації колективних 

форм роботи з удосконалення 

педагогічної майстерності та 

розвитку творчих здібностей 

учнів. 

протягом 

навчального 

року. 

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

методист О. Русанова  

 

19 

Забезпечити контроль за 

вивченням, узагальненням та 

впровадженням перспективного 

педагогічного досвіду роботи в 

освітній процес закладу. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист О. Русанова   

20 

Контролювати своєчасне 

укладання угод майстрами в/н з 

соціальними партнерами на 

проходження виробничої 

практики учнями груп І-ІV курсу, 

груп ТУ. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

В. Камишанська  

заступник директора  

з НВР О. Ганицька  

старший майстер  

О. Черняк  

 

21 

Забезпечити контроль за 

звітністю педагогічних 

працівників з проведення 

профорієнтаційної роботи в 

школах області. 

з жовтня 

2022 

заступник директора  

з НВР Т. Петренко  
 

22 

Контролювати роботу 

педагогічних працівників щодо 

попередження правопорушень та 

проявів злочинності, 

профілактики шкідливих звичок 

та вироблення навичок здорового 

способу життя в учнівському 

середовищі. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора 

з НВР Т. Петренко  
 

23 

Здійснювати контроль за 

проведенням відкритих виховних 

годин та позаурочних заходів 

керівниками груп, вихователями, 

методичними об‟єднаннями, 

цикловими комісіями. 

згідно з 

графіком 

проведення 

заступники директора 

з НМР Т. Сорокіна  

з НВР О. Ганицька  

з НВР Т. Петренко  

методист О. Русанова  

керівники МО, ЦК 

 



24 

Забезпечити контроль за якістю та 

станом харчування учнів у їдальні 

закладу освіти відповідно норм 

НАССР. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Т. Петренко  
 

25 

Контролювати та аналізувати стан 

санітарно-гігієнічних умов 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Т. Петренко  
 

26 

Контролювати виконання плану 

роботи виховної служби 

навчального закладу (вихователі, 

практичний психолог, соціальний 

педагог, бібліотекар, керівники 

художньої самодіяльності, 

спортивних секцій). 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора 

 з НВР Т. Петренко  
 

27 

Забезпечити контроль за 

організацією учнівського 

самоврядування. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

В. Камишанська 

заступник директора  

з НВР Т. Петренко  

 

28 

Здійснювати контроль за 

дотриманням законодавчої бази 

щодо матеріального забезпечення 

учнів з соціально незахищених 

категорій населення. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

В. Камишанська 

заступник директора  

з НВР Т. Петренко  

 

29 

Контролювати дотримання 

законодавства з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

В. Камишанська  

заступники директора  

з НВР О. Ганицька  

заступник директора  

з НМР Т. Сорокіна  

з НВР Т. Петренко  

інженер з охорони праці 

С. Петренко  

 

 

 

РОЗДІЛ 8 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Єдина методична проблема: «Компетентнісний підхід до модернізації освітнього 

процесу через наскрізне застосування інформаційно-комунікативних технологій». 

 

Мета методичної роботи: організувати роботу педагогічного колективу з реалізації 

ІІ етапу ЄМП; узагальнити отримані дані, проаналізувавши результативність заходів з 

реалізації І етапу єдиної методичної проблеми; продовжити впровадження педагогічними 

працівниками сформованих та удосконалених компетенцій щодо організації освітнього 

процесу за технологіями  дуального, інклюзивного, дистанційного навчання; поширювати 



позитивний досвід викладачів, майстрів виробничого навчання, які досягли певних успіхів 

у роботі над проблемою; популяризувати  здобутки педагогічного колективу через 

оприлюднення у засобах масової інформації і на сайті закладу, на представницьких 

заходах; сприяти підвищенню педагогічної майстерності, практичних навичок з володіння 

інформаційно-цифровими технологіями через залучення до індивідуальних та 

колективних форм методичної роботи. 

 

Завдання ІІ етапу реалізації єдиної методичної проблеми: 

- Узагальнення, систематизація та аналіз отриманих результатів, вироблення 

практичних рекомендацій. 

- Здійснення моніторингу вдосконалення педагогічних компетентностей 

педагогічних працівників. 

- Проведення майстер-класів, зустрічей в творчих лабораторіях педагогів, які 

досягли  успіхів у роботі над реалізацією завдань ЄМП. 

- Проведення творчих звітів педагогічними працівниками в рамках роботи 

методичних об‟єднань, циклових комісій. 

- Підбиття підсумків роботи з реалізації ІІ етапу єдиної методичної проблеми у 

2022-2023 навчальному році. 

- Оформлення результатів роботи над проблемою у вигляді методичних та 

творчих доробок, рекомендацій, інших матеріалів; висвітлення здобутків на 

сайті училища та на Інтернет-ресурсах. 

-  

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 

Скласти єдиний план методичної 

роботи з реалізації ІІ етапу єдиної 

методичної проблеми: 

«Компетентнісний підхід до 

модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікативних 

технологій»» 

до 01.09.2022 

Заступники директора, 

методист, керівники 

МО 

 

2. 

Спланувати і організувати роботу 

циклових комісій, методичних 

об‟єднань: 

- цк викладачів та майстрів 

в/н професій будівельного 

профілю. 

- цк викладачів та майстрів 

в/н професій харчових 

технологій. 

- цк викладачів та майстрів 

в/н професій енергетичного 

та матеріалообробного 

профілю. 

- МО викладачів 

природничо-математичних 

дисциплін. 

- МО викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін. 

до 01.09.2022 

Заступник директора з 

НМР, методист, 

керівники методичних 

об‟єднань, циклових 

комісій 

 



- МО класних керівників, 

вихователів. 

3. 

Ознайомити педагогічних 

працівників з нормативно-

правовими документами 

Міністерства освіти і науки 

України, рекомендаціями 

обласних керівних органів освіти 

щодо особливостей організації 

освітнього процесу у 2022-2023 

навчальному році. 

серпень-

вересень 2022 

та за потреби 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна. 

 з НВР О. Ганицька, 

з НВР Т. Петренко, 

методист О. Русанова 

 

4. 

Проводити моніторингові 

дослідження результативності 

роботи педагогічного колективу з 

реалізації ІІ етапу єдиної 

методичної проблеми.  

протягом 

навчального 

року,  

 

заступник директора з 

НМР,  методист,  

керівники МО, 

циклових комісій 

 

5 

Проаналізувати результати 

реалізації завдань ІІ етапу ЄМП 

на засіданні педагогічної ради. 

червень 2023 

заступник директора з 

НМР,  методист,  

керівники МО, 

циклових комісій 

 

6. 

Провести педагогічні читання з 

актуальних питань педагогічної 

діяльності. 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

О. Русанова,  

 керівники МО, цк 

 

7. 

Організувати роботу педагогічної 

ради та забезпечити підготовку до 

проведення її засідань. 

З серпня 

2022, 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

В. Камишанська  

 

8. 

Забезпечити проведення 

колективних форм методичної 

роботи з педагогічними 

працівниками (педагогічна рада, 

методична рада, методичні 

об‟єднання, інструктивно-

методичні, виробничі наради, 

творчі групи тощо). 

вівторок, 

згідно з 

планом на 

місяць 

Директор 

В. Камишанська, 

заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна. 

 з НВР О. Ганицька, 

з НВР Т. Петренко, 

методист О. Русанова  

 

 

9. 

Продовжити роботу творчої групи 

з теми: «Компетентнісний підхід 

до впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в 

освітній процес». 

З жовтня 

 2022 

заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна, 

методист  

О. Русанова  

 

10 

Забезпечити методичний супровід 

творчої групи  педагогів з 

реалізації завдань проекту 

«Атомс». 

З вересня 

2022 

заступник директора 

з НМР Т. Сорокіна, 

методист  

О. Русанова 

 

  11. 
Проводити засідання методичних 

об‟єднань педагогів. 

ІІ-й вівторок 

місяця; 

остання 

п‟ятниця 

місяця (МО 

класних 

керівників) 

Методист 

О.Русанова,  

керівник МО,  

циклових комісій 

 

12. 

Продовжити вивчення досвіду 

роботи педагогічного працівника: 

- викладача фізики Жигуліної В.І. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист  

О.Русанова, 

педагогічні працівники 

 



«Професійна спрямованість 

уроків фізики для формування 

компетентного випускника». 

13. 

Організувати роботу психолого-

педагогічного семінару для 

педагогічних працівників за 

темою: «Психолого-педагогічні 

аспекти організації інноваційного 

освітнього середовища». 

з жовтня 

2022 

Методист  

О.Русанова, 

практичний психолог 

О.Острівна, 

соціальний педагог 

О.Берко 

 

14. 

Спланувати спільні засідання 

методичних об‟єднань та 

циклових комісій педагогічних 

працівників на поточний 

навчальний рік. 

Вересень 

2023 

Методист 

О.Русанова,  

 керівники МО, цк 

 

15. 
Організувати роботу наставників 

та молодих спеціалістів. 

з вересня 

2022 

Заступник директора  

з НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О.Русанова 

 

16. 

Забезпечити проведення 

індивідуальних та групових 

методичних консультацій для 

педагогічних працівників з питань 

організації освітнього процесу, 

позаурочних заходів тощо. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист О.  Русанова, 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

17. 

Скласти графік проведення 

відкритих (показових) уроків, 

позакласних заходів з 

урахуванням минулорічного 

планування. 

до 15.09.2022 

Методист 

О. Русанова,  

керівники МО, цк 

 

18. 

Забезпечити взаємовідвідування  

педагогами уроків теоретичного 

та професійно-практичного 

навчання. 

Протягом 

навчального 

року 

керівники МО, цк 

 

19. 

Надавати індивідуальну 

методичну, психолого-

педагогічну допомогу молодим, 

малодосвідченим та 

новоприбулим педагогічним 

працівникам.  

Протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна,  

з НВР О.  Ганицька, 

методист О. Русанова,  

керівники МО, 

практичний психолог 

О.Острівна  

 

20. 

Забезпечити організацію 

моніторингових досліджень рівня 

навчальних досягнень учнів з 

предметів загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної 

підготовки, виробничого навчання 

та результатів діяльності 

педагогічного колективу. 

вересень, 

грудень, 

червень 

 Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна,  

з НВР О.  Ганицька, 

методист О. Русанова, 

викладачі, керівники 

МО, цк 

 

21. 

Забезпечити методичний супровід 

та моніторинг результатів  роботи 

педагогів з обдарованою 

молоддю. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна Т.В., 

методист О.  Русанова, 

практичний психолог 

О.Острівна,  

керівники МО, цк, 

викладачі, 

майстри в/н 

 



22. 

Забезпечити методичний супровід 

педагогічних працівників під час  

підготовки їх до атестації з 

підвищення кваліфікаційного 

рівня. 

вересень 

2022- 

березень 2023 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна. 

 з НВР О. Ганицька, 

з НВР Т. Петренко, 

методист О. Русанова  

практичний психолог 

О.Острівна, 

 

23. 

Надавати методичну та 

консультативну допомогу 

викладачам та майстрам 

виробничого навчання щодо 

розробки, коригування навчально-

плануючої документації. 

червень-

вересень 

2022 

Заступники директора 

з НМР Т.Сорокіна. 

 з НВР О. Ганицька, 

з НВР Т. Петренко, 

методист О. Русанова  

 

 

24. 

Скласти план щодо розробки 

методичного продукту у НПЦ 

закладу за професійним 

спрямуванням. 

До жовтня 

2022 

Заступники директора 

 з НВР О. Ганицька, 

методист О. Русанова, 

завідуючі НПЦ   

 

 

25. 

Оформити журнали роботи 

методичних об‟єднань, циклових 

комісій на поточний навчальний 

рік 

30.09.2022 

Керівники методичних 

об‟єднань, циклових 

комісій 

 

26. 

Забезпечити участь у заходах, 

спланованих  НМЦ ПТО у 

Сумській області. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

Педагогічні працівники 

 

27. 

Дотримуватися алгоритму роботи 

з вивчення перспективного 

педагогічного досвіду у закладі 

(накази, положення). 

з вересня 

2022 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист О. Русанова, 

керівники МО, цк 

 

28. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід педагогічної 

діяльності колективу. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

методист Русанова О.І. 

 

29. 

Організувати проведення 

методичними об‟єднаннями 

декади  предметів з/о підготовки 

та  Тижнів професій: 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій харчових 

технологій. 

 

- МО викладачів 

природничо-математичних 

дисциплін та МО 

викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін 

(декада). 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій енергетичного 

та матеріалообробного 

профілю. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій будівельного 

профілю. 

 

 

 

жовтень 

2022 

 

 

 

 

листопад 

2022 

 

 

 

 

 

грудень 

 2022 

 

 

лютий 

2023 

 

 

за окремим 

 

 

 

Керівник цк 

Залозна Т.М. 

 

 

 

 

Керівник МО 

Жигуліна В.І. 

Керівник МО 

Гудим І.М. 

 

 

 

 



 

- МО класних керівників, 

вихователів. 

планом Керівник цк 

Прядко О.О. 

 

 

Керівник цк 

Темченко В.А. 

 

 

Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

8.1. Засідання методичної ради 

Питання для розгляду 
Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Про  затвердження плану роботи 

методичної ради на 2022-2023 

навчальний рік. 

серпень 

2022 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна  

 

2. Про організацію роботи  

педагогічного колективу з   

реалізації ІІ етапу єдиної методичної 

проблеми «Компетентнісний підхід 

до модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій». 

 

3. Про виконання заходів методичного 

супроводу  роботи з обдаровою 

молоддю у 2022-2023 навчальному 

році.  

 

4. Про погодження  планів роботи 

методичних об‟єднань, циклових 

комісій. 

 

1. Про індивідуальні форми 

методичної роботи педагогічних 

працівників МО, циклових комісій. 

листопад 

2022 

Методист 

 О. Русанова 

керівники МО,цк 

 

2. Про залучення учнів до позаурочної 

діяльності. 

Заступник 

директора з 

НВР 

Т.Петренко, 

керівники 

гуртків 

 

3. Про апробацію  педагогами 

Положення про внутрішню систему 

якості освіти. 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна, 

Керівники МО,  

 

 



цк 

1. Про результати методичної роботи у 

І семестрі 2022-2023 навчального 

року. Звіти керівників МО, цк. 

січень 2023 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна, 

методист 

О.Русанова, 

керівники МО, цк 

 

2. Про стан підготовки та схвалення                                  

методичних доробок педагогів. 

Методист 

О.Русанова 
 

3. Про  наскрізне впровадження ІКТ в 

освітньому процесі. 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна Т.В. 

Керівники МО,цк 

 

 

1. Про результати вивчення та 

узагальнення перспективного 

педагогічного  досвіду роботи 

викладача фізики Жигуліної В.І. 

березень 

2022 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна, 

Методист 

О.Русанова 

Керівники МО, цк 

 

2. Про аналіз роботи педагогічного 

колективу з реалізації ІІ етапу 

єдиної методичної проблеми   

«Компетентнісний підхід до 

модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій» у 2022-2023 н.р. 

травень 2023 

 

Заступник 

директора  

з НМР 

Т. Сорокіна,  

методист  

О. Русанова 

 

 

 

3. Про розвиток навчально-

матеріальної бази з професійно-

практичної підготовки за 

професіями «Монтажник ГКК», 

«Монтажник систем утеплення 

будівель», «Монтажник-

складальник металопластикових 

конструкцій» (за результатами 

контролю) 

Заступник 

директора 

 з НВР  

О, Ганицька 

 

4. Про підсумки роботи методичної 

ради у 2022-2023 н.р. та проєкт 

плану роботи на наступний 

навчальний рік. 

Заступник 

директора  

з НМР 

Т. Сорокіна 

 

 



8.2. Педагогічні ради 

(2022-2023 навчальний рік) 

№ 

з/п 
Питання до розгляду 

Термін 

проведення 

педради 

Відповідальні 

Відмітк

а про 

виконан

ня 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Про вибори секретаря педагогічної 

ради. 

 

 

2. Про результати роботи педагогічного 

колективу у 2021-2022 навчальному 

році. Напрямки розвитку закладу у 

2022-2023 навчальному році. 

 

 

 

 

 

3. Про затвердження плану роботи 

педагогічного колективу на 2022-2023 

навчальний рік. 

 

 

серпень 

2022 

 

 

 

 

Директор 

В.Камишанська  

заступники 

директора 

з НВР Т.Петренко, 

з НМР Т. Сорокіна, 

з НВР О.Ганицька  

            методист 

О.Русанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педради. 

 

 

2. Про психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів І курсу та соціально-

педагогічний паспорт учнів училища. 

 

 

 

 

 

 

3. Про вивчення стану викладання 

предмету «Географія» (за результатом 

контролю). 

 

4. Про стан виконання регіонального 

замовлення на підготовку робітничих 

кадрів та затвердження правил прийому 

здобувачів освіти на 2023-2024 

навчальний рік 

листопад 

2022 

Директор 

В.Камишанська  

 

Заступник директора 

з НВР 

Т.Петренко, 

практичний 

психолог 

О.Острівна, 

соціальний педагог 

О.Берко 

класні керівники. 

 

Заступник  

директора з НМР 

Т.Сорокіна  

 

Заступник директора 

з НВР О. Ганицька, 

заступник директора 

з НВР Т.Петренко 

 



 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад. 

 

 

2. Про підсумки роботи педагогічного 

колективу у І семестрі. 

 

 

 

 

3. Про результати апробації Положення 

про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти. 

 

 

4. Про  національно-патріотичне 

виховання на уроках української мови 

та літератури ( за результатами 

контролю). 

 

5. Про затвердження Положення про 

призначення, виплату та розміри 

стипендіального забезпечення учнів. 

січень 2023 

Директор 

В.Камишанська  

 

Заступники 

директора з НВР 

 Т. Петренко,  

з НМР Т. Сорокіна, 

з НВР О.Ганицька, 

методист О.Русанова  

 

Заступник директора 

з НМР Т.Сорокіна 

 

 

 

 

Заступник директора 

з НМР Т.Сорокіна 

 

Заступники 

директора з НВР 

 Т. Петренко,  

  

 

 

 

 

 

 

4 

1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад. 

 

 

2. Про педагогічний маркетинг у 

професійній діяльності  педагога. 

 (творчі звіти педагогів, які 

атестуються). 

 

 

3. Про роботу психологічної служби 

закладу у створенні позитивного 

соціально-психологічного клімату в 

учнівському середовищі. 

 

 

 

 

 

 

4. Про інформаційні технології у 

розвитку професійних компетенцій на 

уроках виробничого навчання 

(за результатами контролю). 

 

 

 

 

 

березень 

2023 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

Методист О. 

Русанова,  

керівники МО,  

циклових комісій 

 

 

 

Заступники 

директора з НВР 

 Т. Петренко,  

 практичний 

психолог 

О.Острівна, 

соціальний педагог 

О.Берко 

 

 

Заступник директора  

з НВР 

О. Ганицька 

 

 1. Про виконання рішень попередніх травень Директор  



 

 

5. 

засідань педагогічних рад. 

 

 

 

2. Про роль навчально-практичних 

центрів  закладу  у підвищенні якості 

професійної освіти та  удосконалення 

педагогічної майстерності. 

 

 

3. Удосконалення освітнього процесу 

через розвиток професійної 

компетентності  педагогів (робота з 

молодими педагогами). 

 

 

2023 В.Камишанська  

 

 

 

Заступник директора 

з НВР О.Ганицька, 

Завідуючі НПЦ 

 

 

   Заступники 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

         методист 

 О. Русанова, 

керівники МО, цк, 

викладачі-

наставники 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

1. Про виконання рішень попереднього 

засідання педради. 

 

 

2. Реалізація компетентністного підходу 

до модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування ІКТ. 

(реалізація ІІ етапу єдиної методичної 

проблеми у 2022-2023н.р.). 

 

 

3. Про стан викладання предметів 

професійно-теоретичної, професійно-

практичної підготовки за професіями 

«Кухар», «Кондитер» (за результатами 

контролю) 

4. Про допуск учнів випускних груп до 

державної кваліфікаційної атестації. 

 

4. Про результати ЗНО, ДКА та випуск і 

перевід учнів на наступний курс 

навчання. 

червень 

2023 

Директор 

В.Камишанська  

 

 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна 

Т.В., методист 

Русанова О.І., 

голови МО, цк 

 

 

 

 

Заступник директора 

з НВР 

О.Ганицька, 

з НМР  

Т.Сорокіна 

 

 

8.3. Інструктивно-методичні та виробничі наради 

 

№ 

Теми 

інструктивно-методичних нарад 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

І 
1. Про заходи щодо організованого 

початку нового навчального року. (ВН) 

серпень 

2022 

Директор  

В. Камишанська 

 



2.  Про оформлення та дотримання 

вимог з ведення документації 

педагогічними працівниками (журнали 

теоретичного, виробничого навчання, 

плани факультативів, гуртків тощо).  

(ІМН) 

Заступники 

директора 

з НМР 

Т. Сорокіна, 

з НВР 

О. Ганицька, 

з НВР  

Т.Петренко  

 

3. Нормативно-правові вимоги та 

методичні рекомендації Міністерства 

освіти і науки України, НМЦ ПТО у 

Сумській області щодо ведення 

плануючої документації з освітнього 

процесу та професійно-практичної 

підготовки на 2022-2023 навчальний 

рік. 

Директор 

В.Камишанська, 

заступники 

директора. 

методист 

 

ІІ 

1. Про завдання з профорієнтації на 

вересень-жовтень 2022 р.(ВН) 

вересень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Т.Петренко  

 

2. Про організацію харчування. (ВН) 
Директор 

В.Камишанська 

 

3. Про проведення діагностичних 

контрольних робіт у групах І курсу. 

(ВН) 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна  

 

4.. Про питання  виховної роботи  у 

2022-2023 навчальному році. 

Заступник 

директора з НВР 

Т.Петренко,  

 

 

5. Про поселення учнів до гуртожитку, 

забезпечення відповідних санітарно-

гігієнічних умов  для  проживаючих. 

Заступник 

директора з НВР 

Т.Петренко  

 

ІІІ 

1. Про  напрямки роботи з 

обдарованими учнями у поточному 

навчальному році. 

жовтень 

2022 

Заступник з НМР 

Т .Сорокіна  

 

2. Про атестацію педагогічних 

працівників у 2023 році (ознайомлення 

з Типовим положенням про атестацію, 

індивідуальна робота з педагогами, які 

атестуються). 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна, 

методист 

 О. Русанова  

 

3. Про підготовку до проведення 

педагогічної ради щодо психолого-

педагогічного супроводу учнів в 

адаптаційний період. 

Заступник 

директора з НВР 

Т.Петренко  

 

4. Про створення безпечних умов та 

дотримання вимог щодо збереження 

життя і здоров‟я здобувачів освіти та 

працівників закладу в період воєнного 

стану. 

Директор 

В.Камишанська 

 

5. Про виконання вимог з охорони 

праці та техніки безпеки в освітньому 

процесі. (за результатами контролю) 
 

Інженер з ОП  

С. Петренко, 

заступники 

директора 

 



ІV 

1. Про дотримання вимог з тематичного 

обліку знань та заповнення сторінок 

журналу теоретичного навчання. 

листопад 

2022 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна  

 

2. Про особливості ЗНО у 2023 році. 

Про організацію роботи педагогів з 

підготовки учнів до ЗНО. Про 

анкетування у випускних групах з 

визначення навчальних предметів. 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна  

 

V 

1. Про організацію профорієнтаційної 

роботи в школах міста та області. (ВН) 

 

Грудень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Т .Петренко 

 

2. Про організацію виховної роботи в 

гуртожитку (за результатами 

контролю) 

Заступник 

директора з НВР 

Т .Петренко  

 

 

3. Про завершення І семестру 2022-

2023 навчального року        Заступники 

директора  

 

VІ 

1. Про стан профорієнтаційної роботи 

педагогічного колективу. 

січень 

2023 

Заступник 

директора з НВР 

Т. Петренко   

 

2. Про підготовку учнів до ДПА у 

формі ЗНО. 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна  

 

3. Про  організацію методичної роботи  

щодо удосконалення педагогічної 

майстерності. 

Керівники МО, цк 

 

4. Про індивідуальну роботу педагогів у 

міжатестаційний період ( методичне 

удосконалення  тих педагогів, які  

атестується у 2023 році). 

Методист О. 

Русанова, 

педагогічні 

працівники 

 

VІІ 

 

1. Про підготовку документів учнів для 

реєстрації до ЗНО. 

лютий 

2023 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна 

 

2. Про дотримання вимог щодо ведення 

журналів теоретичного  та виробничого 

навчання. 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна  

заступник 

директора з НВР 

О. Ганицька  

 

VІІІ 

1. Про ефективність дистанційного 

навчання учнів. 

березень 

2023 

Заступник 

директора з НМР 

Т.Сорокіна 

 

2. Про підготовку до Дня відкритих 

дверей.(ВН) 

Директор 

 В. Камишанська 

 

3.Про  виробниче навчання в період 

воєнного стану. 

Заступник 

директора з НВР  

О.Ганицька 

 



ІХ  

1.Про результати атестації педагогічних 

працівників у 2023 році. 

квітень 

2023 

Директор 

В.Камишанська 

 

2. Про  працевлаштування учнів 

випускних груп на виробничу практику 

і забезпечення першим робочим 

місцем. 

Заступник 

директора з НВР 

О. Ганицька  

 

3. Про  роботу навчально-практичних 

центрів з підвищення якості освітніх 

послуг.  

Заступник 

директора З НВР 

О. Ганицька, 

Завідуючі НПЦ  

 

Х 

1. Про удосконалення навчально-

методичного забезпечення предметів та 

професій. (ІМН) 

травень 2022 

Заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна,  

З НВР О.Ганицька 

методист 

О.Русанова, 

завідуючі 

кабінетами, 

майстернями, 

лабораторіями 

 

2. Про порядок, форми та терміни здачі 

звітів за роботу у ІІ семестрі та за 

навчальний рік. 

Заступники 

директора 

 

3. Про результати  профорієнтації у 

школах міста та  області. (ВН) 

 

Заступник 

директора з НВР 

Т. Петренко  

 

ХІ 

1. Про стан виконання регіонального 

замовлення на підготовку робітників у 

2022-2023 навчальному році. (ВН) 

червень 

2023 

Директор 

В.Камишанська  

 

2. Про організаційні заходи щодо 

завершення навчального року, випуск 

здобувачів освіти; видачу документів 

про здобуття  освіти. (ВН) 

Директор 

В.Камишанська  

заступники 

директора 

з НВР 

О.Ганицька,  

з НВР  

Т.Петренко, 

з НМР 

Т.Сорокіна  

 

3. Про стан  підготовки проєкту плану 

роботи закладу на 2023-2024н.р.; 

освітніх програм, навчальних планів; 

поурочно-тематичного планування, 

оновлення навчально-матеріальної бази 

кабінетів, майстерень, лабораторій. 

Директор 

 В. Камишанська 

 

4. Про підготовку навчальних 

приміщень, гуртожитку, їдальні до 

нового навчального року.  
 

 



8.4. План роботи методичного кабінету 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Розробити проєкт плану методичної 

роботи педагогічного колективу на 

2022-2023 навчальний рік 

червень-

серпень 2022 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист  

О. Русанова, 

керівники МО, цк 

 

2. 

Оновлювати інформаційний фонд 

методичних матеріалів, педагогічної 

літератури за єдиною методичною 

проблемою. 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

О. Русанова, 

бібліотекар  

 

 

3. 

Забезпечити у методичному кабінеті 

плануючу документацію на 2022-

2023 навчальний рік: 

- план роботи педагогічного 

колективу; 

- план роботи та протоколи 

педагогічної ради; 

- план роботи  та протоколи 

методичної ради; 

- плани роботи з реалізації єдиної 

методичної проблеми; 

- журнали обліку роботи та 

протоколи засідань методичних 

об‟єднань, циклових комісій; 

- план роботи психолого-

педагогічного  семінару; 

- план проведення інструктивно-

методичних, виробничих нарад та 

протокольні доручення; 

- матеріали з вивчення 

перспективного педагогічного 

досвіду роботи; 

плани роботи творчої групи. 

з вересня 

2022 

Методист 

О. Русанова  

 

4. 

Забезпечити методичний супровід 

(консультування) педагогічних 

працівників під час підготовки їх до 

проведення відкритих уроків, 

позакласних заходів. 

За потреби 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О.Русанова, 

 керівники МО, цк 

 

5. 

Надавати методичне консультування 

педагогічним працівникам з питань 

роботи над  темою самоосвіти та 

індивідуальною методичною темою. 

За потреби 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О.Русанова, 

 керівники МО, цк  

 

6. 

Забезпечити методичний супровід 

педагогічних працівників при 

підготовці їх до участі у 

представницьких заходах. 

Згідно з 

планом 

проведення 

Методист 

О.Русанова  

 

7. 

Забезпечити підготовку матеріалів 

педагогічних працівників до  

виставки новинок наукової, 

педагогічної та методичної 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист  

О. Русанова, 

 



літератури; виставки методичних 

доробок викладачів, майстрів в/н з 

досвіду роботи. 

бібліотекар 

8. Забезпечити оновлення інформації  

на стендах методичного кабінету. 

за семестрами 

та за потреби 

Методист 

О.Русанова,  

керівники МО, цк 

 

9. 

Надавати методичне консультування 

педагогічним працівникам, які 

атестуються, з питань організації 

освітнього процесу, методики 

викладання тощо. 

за потреби 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист 

О. Русанова 

 

10. 

Організувати роботу з підготовки, 

проведення та обговорення відкритих 

уроків; забезпечити 

взаємовідвідування уроків колегами. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист 

О. Русанова  

керівники МО, цк 

 

11. 

Проводити методичне 

консультування щодо структури та 

оформлення педагогічними 

працівниками власних методичних 

розробок з досвіду роботи. 

постійно 
Методист 

О.Русанова  

 

12. 
Надавати допомогу викладачам, 

майстрам в/н, у підготовці поурочно-

тематичного планування. 

червень-

вересень 

2022 

Заступники директора 

з НВР Т.Петренко, 

з НМР Т. Сорокіна, 

з НВР О. Ганицька, 

методист  

О.Русанова. 

 

13. 

Здійснювати супровід діяльності 

методичних об‟єднань, циклових 

комісій. Надавати допомогу 

керівникам методичних об‟єднань, 

циклових комісій з підготовки  

матеріалів до проведення засідань та 

удосконалення професійної 

майстерності. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О.Русанова  

 

14. 

Забезпечити підготовку та участь у 

проведенні заходів з підвищення 

педагогічної майстерності: 

- педагогічних радах; 

- семінарів-практикумах; 

- засіданнях методичних об‟єднань, 

циклових комісій; 

- інструктивно-методичних нарадах 

Згідно з 

планами 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

методист  

О.Русанова,  

керівники МО, цк 

 

15. 

Продовжити роботу з вивчення та 

узагальнення досвіду роботи 

викладача фізики Жигуліної В.І. з 

теми «Професійна спрямованість 

уроків фізики для формування 

компетентнісного випускника». 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

 з НМР Т.Сорокіна,  

з НВР Т. Петренко, 

методист О. Русанова, 

керівники МО 

 

16. 

Надавати допомогу в узагальненні 

матеріалів при підготовці роботи до 

участі у конкурсі тематичних 

номінацій на щорічних Міжнародних 

освітніх виставках, науково-

практичних конференціях. 

вересень-

жовтень 2022 

січень-

березень 2023 

методист  

О.Русанова  
 

17. Забезпечити умови для вивчення та Протягом методист   



впровадження в освітню діяльність 

перспективного досвід роботи 

педагогів регіону та України. 

навчального 

року 

О.Русанова,  

керівники МО, цк 

18. 

Організувати наставництво з надання 

адресної допомоги молодим 

спеціалістам та малодосвідченим 

педагогічним працівникам. 

з вересня 

2022 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна, 

заступник з НВР 

О.Ганицька, 

методист  

О.Русанова  

 

19. 

Проводити адресне консультування 

щодо вдосконалення комплексно-

методичного забезпечення предметів 

і професій. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна 

 

20. 

Висвітлювати на сайті закладу 

результати колективних та 

індивідуальних форм методичної 

роботи. 

протягом 

навчального 

року 

 Заступник директора 

 з НМР Т.Сорокіна, 

методист О. Русанова, 

керівники МО, цк 

 

21. 

Забезпечити методичний супровід 

педагогічних працівників щодо 

організації роботи з обдарованою 

молоддю, згідно із заходами на 2020-

2023 роки. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О. Русанова  

 

22. 

Поповнювати банк даних 

перспективного педагогічного 

досвіду працівників училища 

(друковані, електронні матеріали). 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР  Т.Сорокіна, 

методист  

О. Русанова  

 

23. 

Забезпечити умови для самостійної 

роботи педагогічних працівників у 

педагогічному кабінеті з підготовки 

до занять, удосконалення 

професійних компетенцій тощо. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т. Сорокіна Т.В., 

методист  

О.Русанова. 

 

24 

Забезпечити своєчасне висвітлення 

інформації про методичну діяльність 

педагогів на сайті (віртуальний 

методичний кабінет). 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

О.Русанова, 

керівники МО, цк 

 

25 

Забезпечити проведення творчих 

зустрічей педагогів з науковцями, 

колегами з питань обміну досвідом 

роботи з модернізації освітнього 

процесу, удосконалення ІКТ. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Т.Сорокіна, 

методист  

О. Русанова  

 

 

РОЗДІЛ 9 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА АТЕСТАЦІЯ  

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Скоригувати графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на 2022-2023 рр. 

Вересень 2022 

методист  

О.Русанова, 

відділ кадрів 

 

2. Забезпечити умови для  Вересень- адміністрація  



проходження курсів з підвищення 

кваліфікації у І семестрі 2022-2023 

н.р. педпрацівниками: 

- викладач професійно-

теоретичної підготовки:  

- Доля Т.В., Черняк О.Ю. 

- майстра в/н: Маленко В.І. 

- керівників спортсекцій:  

- Чхайло Л.В., Скачедуб І.Ф. 

- соціального педагога: 

      Берко О.А. 

- бібліотекаря Садовничу С.Г. 

грудень 

2022 

3. 

З метою підвищення фахової 

майстерності направити на курси 

підвищення кваліфікації  у 2023 

році: 

- майстрів в/н:  Декунову Н.І., 

Малес в.г., Черняк Г.Ю., 

Кочмак О.І., Нечогу Н.О., 

Байдак А.Ю. 

- викладачів загальноосвітньої 

підготовки: Долю Т.В., 

Каблюка В.А. Русанову О.І., 

- викладачів п/т підготовки:. 

Ганицьку О.О., Петренко Т.О., 

Гудим І.М.,Залозну Т.М. 

- бібліотекаря Садовничу С.Г. 

- керівника спортивної секції 

Чхайло Л.В. 

- соціального педагога  

- Берко О.А. 

З січня 2023,  

згідно з 

графіком 

адміністрація  

4. 

Внести зміни до перспективного 

плану проходження курсів 

педагогічними працівниками на 

2022-2025 роки. 

до жовтня 2022 

Методист 

О.Русанова, 

відділ кадрів 

 

5. 

Забезпечити участь педагогічних 

працівників усіх категорій у роботі 

обласних семінарів-практикумів, 

школи передового досвіду, школи 

молодого спеціаліста, обласних 

конкурсах (за планом НМЦ ПТО у 

Сумській області).  

протягом 

навчального 

року  

 заступник 

директора з НМР 

Т. Сорокіна,  

 з НВР  О Ганицька, 

 методист 

О.Русанова  

 

6. 

Надавати своєчасно  педагогічнихм 

працівникам  інформацію щодо 

можливостей їх  участі  у 

всеукраїнських, міжнародних 

науково-практичних конференціях, 

семінарах,  освітніх виставках, 

навчальних  та міжнародних 

проєктах з метою підвищення 

педагогічної майстерності, 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

О. Русанова 
 



методичної компетентності. 

7. 

Ознайомити педагогічних 

працівників про основні вимоги   

Типового Положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

до 30.09.2022 
заступник директора 

з НМР 
 

Провести заходи з підготовки і 

проведення успішної атестації 

педагогічних працівників у 20223 

році, а саме: 

- Скласти графік атестації 

педагогів.  

 

- Створити атестаційну комісію, 

видати наказ «Про організацію 

атестації педагогічних 

працівників».  

 

- Вивчити діяльність педагогів, 

які атестуються.  

 

- Підготувати атестаційні 

матеріали та ознайомити з 

ними педагогічних 

працівників. 

 

- Подати клопотання до 

атестаційної комісії ІІІ рівня 

про подовження або 

присвоєння педагогічним 

працівникам кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» чи педагогічного 

звання. 

 

- Ознайомити педагогів, які 

атестувалися, з рішенням 

атестаційної комісії ІІІ рівня.  

 

- Підготувати наказ «Про 

підсумки атестації 

педагогічних працівників у 

2023 році». 

До 20.10.2022 
Голова атестаційної 

комісії 
 

20.09.2022 Директор  

протягом 

І семестру, 

січень-лютий 

2023 

Атестаційна комісія, 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

до 06.03.2023 
Заступники 

директора 
 

до 01.04.2023 
Голова атестаційної 

комісії 
 

квітень 2023 Директор  

квітень 2023 
Голова атестаційної 

комісії 
 

8. 

Створити умови для проходження 

стажування майстрами виробничого 

навчання на виробництві з метою 

ознайомлення  їх з сучасними 

виробничими технологіями. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

В.Камишанська, 

заступник директора 

з НВР О. Ганицька  

 



9. 

Забезпечити звітність педагогічних 

працівників  про проходження 

курсів підвищення кваліфікації. 

протягом 

навчального 

року 

Заступники 

директора 
 

10. 

Забезпечити умови для набуття  

педагогічними працівниками 

практичних навичок з  ІК -

технологій, дистанційного, 

інклюзивного та дуального 

навчання  та з  технологій 

дистанційного навчання (курси, 

самоосвіта). 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

В.Камишанська, 

заступники 

директора,  

методист 

 

11. 

Створювати умови для отримання 

додаткової (другої) педагогічної 

освіти викладачам професійно-

теоретичної підготовки та майстрам 

виробничого навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Заступники 

директора 

 

 

12. 
Поновити резерв керівних кадрів 

закладу та забезпечити їх навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

В.Камишанська  
 

13 

Практикувати звіти педагогічних 

працівників про підвищення 

кваліфікації через індивідуальні 

форми методичної роботи 

протягом 

навчального 

року 

Керівники МО, 

циклових комісій 
 

14. 

Вивчати, узагальнювати та 

поширювати перспективний досвід 

роботи викладачів, майстрів 

виробничого навчання з організації 

освітнього процесу за 

інноваційними педагогічними,  

виробничими та інформаційно-

цифровими технологіями. 

протягом 

навчального 

року 

Заступники 

директора, 

Методист, 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

15. 

Заслухати звіти педагогічних 

працівників щодо їх роботи у 

міжатестаційний період. 

Березень 

2022 

Педагогічні 

працівники 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

 

16. 

Забезпечити активну участь 

педагогічних працівників у 

тренінгах, практичних заняттях, 

що проводить психологічна 

служба. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В.  

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 10 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Спрямувати роботу інженерно-

педагогічного колективу та 

технічного персоналу на 

виконання вимог з охорони праці 

та техніки безпеки у освітньому  

закладі. 

Вересень 

2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

2. 

Перевірити наявність інструкцій з 

ОП, БЖД, ІТБ та ТБ в навчальних 

кабінетах, лабораторіях, 

спортивній залі. 

Серпень-

вересень 

2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

3. 
Провести інструктажі з 

працівниками закладу та учнями. 

до 

01.09.2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

4. 

Забезпечити підготовку 

навчального закладу до 2022-2023 

навчального року (навчальні 

кабінети, лабораторії, майстерні, 

гуртожиток, їдальня). 

до 

30.08.2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

завгосп 

Беззубець В.М., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

5. 

З метою створення належного 

санітарно-гігієнічного режиму: 

- скласти графіки чергування та 

ознайомити з обов‟язками 

чергових педагогічних 

працівників, учнів, адміністрацію; 

- кожний четвер проводити 

генеральне прибирання 

закріпленої території, кабінетів, 

лабораторій навчальними 

групами; 

- щоденно проводити вологе 

прибирання навчальних кабінетів, 

лабораторій, кімнат гуртожитку, 

спортивної зали та коридорів і 

холів навчального корпусу, 

гуртожитку, їдальні; 

- забезпечити відповідні норми 

освітлення приміщень 

навчального закладу;  

- забезпечити тепловий режим у 

осінньо-зимовий період роботи 

навчального закладу; 

- створити належні безпечні 

умови роботи з комп‟ютерною 

технікою; 

- забезпечити систематичне 

провітрювання навчальних 

кабінетів, лабораторій, кімнат 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

завгосп 

Беззубець В.М., 

сестра медична  

Печаткіна А.С., 

завідуючі кабінетами, 

лабораторіями, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

керівники навчальних 

груп 

 



гуртожитку; 

- забезпечити виконання 

інструкції з охорони праці під час 

роботи закладу в умовах 

карантину, під час захворювань на 

гостру респіраторну хворобу 

COVID-19 спричинену 

короновірусною інфекцією .  

6. 

Постійно контролювати стан 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальних 

кабінетах, спортивній залі, 

лабораторіях, майстернях, 

гуртожитку. 

Систематич

но 

Керівники підрозділів, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

7. 

Проводити з учнями бесіди з 

попередження травматизму, 

дотримання правил дорожнього 

руху, поведінки з 

вибухонебезпечними речовинами, 

з правил поведінки на воді, льоду, 

під час виникнення пожежі, в 

умовах карантину, під час 

захворювань на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19 

спричинену короновірусною 

інфекцією тощо. 

Згідно з 

планом 

навчально-

виховної 

роботи 

Керівники навчальних 

груп, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

сестра медична 

Печаткіна А.С. 

 

 

8. 

Організувати заняття з учнями 

щодо дій у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Жовтень 

2022, 

квітень  

2023 

Адміністрація, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

9. 
Дотримуватися правил 

протиепідемічного контролю. 

Систематич

но 

Сестра медична, 

викладачі, 

керівники навчальних 

груп 

 

10. 

Забезпечити проведення 

медичного огляду учнів (І-ІV 

курс). 

Згідно з 

графіком 

Заступник директора з 

НВР 

Петренко Т.О., 

сестра медична  

Печаткіна А.С., 

керівники навчальних 

груп, 

соціальний педагог. 

 

11. 

Організувати і провести заходи з 

перевірки захисного заземлення і 

опору ізоляції електричних 

мереж. 

Серпень 

2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

завгосп  

Беззубець В.М., 

завідуючі лабораторіями 

та навчальними 

кабінетами 

 

12. 

Провести вступний інструктаж з 

питань ОП і БЖД з учнями І 

курсу. 

01.09.2022 
Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 



13. 

Проводити вступний інструктаж з 

питань охорони праці з 

працівниками щойно прийнятими 

на роботу. 

За потребою 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

14. 
Провести заняття з працівниками  

закладу з охорони праці. 

Січень 

2023 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці  

 

15. 

Забезпечити проходження 

екзаменів з БЖД цивільного 

захисту для певної категорії 

працівників   освітнього закладу. 

Вересень  

2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

16. 
Провести місячник з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності. 
Квітень 2023 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

 

17. 

Забезпечити своєчасне 

проходження медичного огляду 

педагогічними працівниками. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

сестра медична, 

керівники підрозділів, 

педагогічні працівники 

 

18. 

Заслухати звіти з дотримання ТБ 

та ОП на засіданнях методичних 

об‟єднань педагогічних 

працівників, педагогічній раді та 

нараді при директорі. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

голови МО, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

19 
Провести технічне 

обслуговування вогнегасників. 

Липень-

серпень 

2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

20 

Забезпечити спецодягом учнів на 

уроках професійно-практичної 

підготовки. 

З вересня 

2022 

Майстри виробничого 

навчання 
 

21 

Провести випробування 

пожежних гідрантів, пожежних 

кранів та перевірку пожежних 

рукавів 

Серпень 

2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

22 

Забезпечити виконання в 

гуртожитку, майстернях та 

навчальному корпусі вільного 

доступу запасних виходів 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

комендант гуртожитку 

Порубай О.В. 

старший майстер  

Черняк О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 11 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

Майстерні та кабінети професій енергетичного та матеріалообробного профілю  

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконан

ня  

1 2 3 4 5 6 7 

Майстерня: Слюсарів та ремонту автомобілів 

Підготувати комплекти робочої 

документації з професії: 

«Електрогазозварник» 

Розробити освітні начальні 

програми за модульною 

технологією навчання. 

Серпень  

Оновити стенд по слюсарній 

підготовці (кількість – 16 

штук) та стенд «Слюсарний 

інструмент» 

Вересень 

2022  

        М.Двунос  

І.Герман 
  

Систематизувати наглядні макети, 

деталі, вузли та механізми по 

розділам будови автомобіля 

Жовтень 

2021 
 

Виготовити стенд «Сьогодні 

на уроці» та стенд 

«Інформація» 

Жовтень-

Листопад 

2022 

       М.Двунос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизувати плакати з 

професії: «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів» 

І семестр  

Провести в належний порядок 

по комплектації макет 

навчального автомобіля 

«Москвич-2140» 

Протягом 

навчальног

о року 

Розробити інструкційно-

технологічні картки для виконання 

розбирально-складальних робіт 

Протягом 

навчальног

о року 

 

Придбати: 

а) два набори слюсарних 

інструментів (торцеві та 

накидні головки); 

б) двигун автомобіля марки 

ВАЗ; 

в) комп‟ютерну техніку; 

г) телевізор 

Протягом 

навчальног

о року 

1 2 3 4 5 6 7 

Лабораторія: Будова автомобіля  

Підготувати комплекти робочої Серпень  Продовжити виготовлення Протягом С.Салій  



документації з професій: 

«Слюсар колісних транспортних 

засобів» 

Розробити освітні начальні 

програми за модульною 

технологією навчання. 

комплектів натуральних зразків : 

 Комплект карбюратора 

 Стартер 

 Генератор 

 Перерианик-розподільник 

року   

Розробити завдання до 

перевірочних робіт з професії : 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»  3,4 розряди 

Жовтень  

Провести регламентні роботи 

на стенді «Електрообладнання 

автомобіля» (контактна група 

звукового сигналу) 

Жовтень 

Виконати систематизацію стендів, 

плакатів, підручників,довідників 

та учнівських потемних стендів. 

Жовтень  

Встановити повторно-

відкидну фрамугу в вікно з 

ПВХ 

Протягом 

року 

      Адміністрація, 

С.Салій 
  

Систематизувати і дібрати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт. 

Вересень 

жовтень 
 

Відновити на стенді «Система 

мащення» масляний фільтр 
Вересень   

Подовжити розробку 

технологічних карт по будові 

автомобіля та розбирання вузлів та 

агрегатів автомобіля 

Грудень 

січень  

Обладнати лабораторію 

мультимедійними засобами 

навчання 

Протягом 

року 

         Адміністрація, 

С.Салій  

 

 

Продовжити роботу над поповненням 

та розробкою тематичних тек: 

Контрольно-вимірювальні прилади  

Системи електричного пуску двигуна. 

Система освітлення та сигналізація 

(комплект). 

Зчеплення і прилади керування 

зчеплення. 

Коробка передач. 

Карданні передачі. 

Головні передачі та диференціал. 

Ходова частина. 

Рульове керування. 

Протягом 

року 
 

Придбати:  

 двигун з дизельною 

системою 

паливопостачання; 

 поворотний стенд;  

 комплект інструменту 

для виконання 

розбирально-

складальних робіт. 

 

Протягом 

року 

1 2 3 4 5 6 7 

Лабораторія: Обладнання електричного зварювання плавленням 

Підготувати комплекти робочої 

документації з професії: 

«Електрогазозварник». 

Розробити освітні начальні 

Серпень  

Провести магістраль для 

постів газозварників, провести 

підключення на робочих 

місцях 

Листопад  

Г.Черняк 

І.Мозговий 

Ю.Телеш 

  



програми за модульною 

технологією навчання. 

О.Кочмак 

Продовжити роботу з оновлення 

поурочних папок дидактичними, 

інформаційними й ілюстрованими 

матеріалами з тем:  

 Кисневе різання металів 

 Підготовка металу до 

зварювання 

 Плазмово-дугове різання  

 

 

 

 

Грудень 

 

 

Провести підключення та 

налаштування зварювального 

напівавтомату для зварювання 

в середовищі захисних газів 

Аргон 
Листопад  Г.Черняк  

Оновити плакат з професії  

по темі: Інструмент зварника 
Грудень   

Оновити робочу зону по 

підготовці металу до 

зварювання 

Вересень  

Г.Черняк  

О.Кочмак  

 

 

Створити плакат з професії 

Електрогазозварник  

по темі:  Дефекти зварних швів 

Грудень   

Обладнати лабораторію 

мультимедійними засобами 

навчання 

Листопад 
Г.Черняк  

 
 

Створити плакат з професії 

«Електрогазозварник»  

з теми:  «Робочий одяг зварника « 

Грудень   

Провести витяжну систему на 

постах газозварників Листопад  

Г.Черняк  

І.Мозговий  

Ю.Телеш  

 

Поповнити відеотеку з тем 

програми: 

 Підготовка металу під 

зварювання. 

 Виконання зварювальних 

робіт у горизонтальному 

положенні. 

 Виконання зварювальних 

робіт у вертикальному 

положенні. 

 

Жовтень  

Придбати:  

 Верстат заточний 

електричний. 

 Набори шаблонів для 

перевірки розмірів швів. 

 Стелажі для заготовок та 

виконаних робіт. 

 Засоби пожежогасіння  

Протягом 

року 

Адміністрація, 

Г.Черняк  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Навчально – практичний центр  з професії «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту 

та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 

Підготувати комплекти 

робочої документації з 

професії: «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

Розробити освітні начальні 

 

 

Серпень  
 

Придбати  спецінструмент, 

прилаштування, апарати, 

згідно стандартів 

професійної освіти з 

професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

Протягом навчального 

року Л.Овчаренко 

Н.Трофімова 

Л.Овчаренко 

Н.Трофімова 

 



програми за модульною 

технологією навчання. 

електроустаткування» 

Розробити інструкції з 

охорони праці до навчальних 

тем  

Протягом 

року  
Виготовити макет  

«Енергозберігаючі технології 

– сонячні батареї». 

Листопад – грудень  

Л. Овчаренко 

Адміністрація 

 

Розробити інструкційні картки 

з тем : 

- Ремонт електричних 

двигунів 

Ремонт пускорегулюючих 

апартів 

Січень – 

березень  

 

Виготовити переносний 

стенд «Сучасні апарати 

електропостачання  та схеми 

їх включення» 

Жовтень – листопад   

Л.Овчаренко 

 

 

Забезпечити майстерню 

технічними паспортами 

електричних апаратів та 

прилаштувань відповідно до 

тем навчальної програми 

Протягом 

року 
 

Придбати стіл для виконання 

вправ з теми «Ремонт 

електричних машин». 

Січень – лютий     Л.Овчаренко 

     Адміністрація 
 

Доопрацювати комплексно-

кваліфікаційні завдання зі 

спеціальності,  2- 4 р.  

Січень – 

березень   
Систематизувати та 

поповнити комплект 

плакатів, таблиць. 

Вересень – жовтень  
 

 

Розробити уроки 

дистанційного навчання  з 

теми «Монтаж квартирної 

проводки» 

Жовтень – 

листопад  
 

 Придбати підручники  та 

довідники професійного 

спрямування державною 

мовою 

Протягом навчального 

року 
 

   Л.Овчаренко 

 

 

Доопрацювати паспорт 

майстерні 
Вересень  

 
Придбати шафу для 

зберігання навчально – 

методичного матеріалу. 

Березень   

 

  Л. Овчаренко 

Адміністрація 
 

 

Розробити презентації до тем 

«Монтаж відкритої проводки» 

«Монтаж схованої проводки» 

Листопад  
 

Придбати дошку  Вересень  

Навчально-практичний центр з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.  

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів» 
  

 

Провести приточно витяжну 

систему у навчальний клас; 

Провести приточну витяжку 

у НПЦ.  

Протягом навчального 

року 

Адміністрація 

 

 

  
 

Придбати ноутбук у кабінет 

майстра. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кабінет №43  професійно-теоретичної підготовки за професіями  



«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», «Електрогазозварник» 

Оформити навчально-

плануючу документацію з 

предметів:  

 «Спеціальна 

технологія» 

 «Технології та 

обладнання 

зварювальних робіт» 

 «Допуски та технічні 

вимірювання» 

Розробити освітні начальні 

програми  

 

 

 

 

Серпень 

 Придбати сучасні   

електронні педагогічні 

засоби навчання з 

предметів:  

 «Спеціальна 

технологія» 

 «Технології та 

обладнання 

зварювальних робіт» 

 «Допуски та технічні 

вимірювання» 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

       О.Прядко  

 

Оновити паспорт кабінету Протягом 

року 

 Виконати ремонтні роботи 

кабінету.(вікна) 

Серпень 

 

Адміністрація 

         О.Прядко  

 

Підібрати і скласти 

різнорівневі тематичні 

(контрольні) роботи з тем: 

 ГБО 

 Деформації і напруги при 

зварюванні 

 Устаткування для 

аргонного зварювання 

 

 

Жовтень 

 Поповнити бібліотечний 

фонд кабінету довідковою  

та методичною 

літературою 

Протягом року  

 

 

 

       О.Прядко 

 

 

 

 

Розробити індивідуальні 

завдання з тем: 

 Загальні відомості про 

зварювання, зварні 

з'єднання і шви 

 «Зварні з‟єднання» 

 «Напівавтоматичне 

зварювання» 

 Обновити інструкції 

лабораторних робіт з  

 IІ курс 

 

Грудень 

 Придбати: 

 Штангенциркулі - 

2шт. 

 Мікрометри – 2шт. 

 Нутроміри – 2шт. 

 Набор шаблонів для 

перевірки розмірів 

швів 

 Мільтитестр – 2шт.  

 

Протягом року  

 

 

 

Адміністрація 

О.Прядко 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Кабінет №35 професійно-теоретичної підготовки за професією  

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

Оформити навчально-   Придбати сучасні   Протягом року   



плануючу документацію з 

предметів:  

 «Спеціальна 

технологія» 

 «Електротехніка» 

Скласти  робочі освітні  

програми 

 

 

Серпень 

електронні  засоби 

навчання з предметів:  

 «Спеціальна 

технологія» 

 «Електротехніка » 

 

 

 

 

Завідуючий 

кабінетом 

 

 

 

 

 

Розробити презентації до 

розділу  

 «Кола змінного струму» 

Протягом 

року 

 

  

Розробити тести із тем: 

 “Постійний струм” 

 “Електромагнетизм” 

 “Однофазний струм” 

Жовтень  
Обладнати кабінет 

мультимедійними 

засобами навчання 

ІІ семестр 

Завідуючий 

кабінетом 

Адміністрація 

 

Розробити завдання для 

тематичної атестації учнів 
Вересень  

 Замінити розетки Грудень Завідуючий 

кабінетом 

 

Удосконалити методичні 

вказівки до проведення 

ЛПР з предмета 

“Електротехніка” 

Жовтень  

  

Придбати: 

 Зразки комутаційного 

обладнання 

 Зразки сучасних 

захисних пристроїв 

 Сучасні зразки 

контрольно-

вимірювальних 

приладів 

 Навчальні матеріали з 

предмету: 

«Електротнхніка»  

 Завідуючий 

кабінетом 

 

 

 

Поповнити відеотеку 

матеріалами: 

 Машини змінного 

стуму 

 Захисна апаратура 

 Впровадження 

енергозберігаючих 

технологій на 

виробництві. 

 Напівпроодники.  

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

   

 

 

Адміністрація 

Завідуючий 

кабінетом 

 

 

 

 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 

Кабінет №41 Охорона праці. Професійно-теоретична підготовка за професією «Електрогазозварник» 

Оформити навчально-

плануючу документацію з 

предметів:  

 «Матеріалознавство» 

Серпень  Придбати сучасні   

електронні  засоби 

навчання з предметів:  

 Матеріалознавство» 

Протягом року  

 

Завідуючий 

кабінетом 

 



 «Охорона праці» 

Розробити освітні начальні 

програми 

 «Охорона праці» 

 

Адміністрація 

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

Протягом 

року 

 

Планове обслуговування 

принтера  

Серпень 

 

 

 

 

 

 

Завідуючий 

кабінетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оновити матеріали теки 

«Робота з обдарованими 

учнями» 

Протягом 

року 

 Поповнити кабінет 

наочними 

демонстраційними  

матеріалами (моделями) 

Протягом року 

Укомплектувати бібліотеку 

кабінету підручниками та 

літературою відповідно до 

вимог освітніх програм 

Протягом 

року 

 Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(П-Т) 

освіти 

Протягом року 

Розробити різнорівневі 

завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів 

Протягом 

року 

 Виконати оновлення 

стендів з навчальних 

предметів; 

  «Матеріалознавство» 

 «Охорона праці» 

Протягом року Завідуючий 

кабінетом 

Адміністрація 

 

Доповнити матеріалами 

теку самоосвіти 

Протягом 

року 

 

 

Комплексно-методичне та навчально-матеріальне  забезпечення професій  

та навчальних предметів професій будівельного напрямку  

№ 

з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконання  

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 Поповнювати комплекти робочої 

документації з професії.  

 

Розробити освітні навчальні 

програми за модульною системою 

навчання. Професія «Маляр» 

.Розробити тестові завдання з 

предмету «Технологія малярних 

робіт 4розряду» 

 

 

 

 

 

 

Вересень-

 

 

Придбати електронні засоби 

навчання 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н 

Р.Драник 

О.Ганицька 

Г.Галущенко 

О.Ганицький 

А.Литвинченко 

В.Малес 

В.Омарова 

 

Викладачі: 

 



Жовтень 2022 Т.Петренко 

В.Темченко 

В.Камишанська 

2 Забезпечити систематизацію 

навчально-методичної бази 

предметів та професій (стенди, 

плакати, підручники, довідники, 

потемні папки). 

Протягом 

навчального 

року 

   

3   Проводити  уроки професійно-

теоретичної підготовки та   в/н з  

відеозаписом для аналізу і 

удосконалення освітнього процесу. 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

  Майстри в/н 

О.Ганицька 

Г.Галущенко 

Р.Драник 

А.Литвинченко 

В.Малес 

В.Омарова 

Викладачі: 

Т.Петренко 

В.Камишанська 

Темченко В.А. 

 

4 Підготувати матеріали та провести 

конкурси професійної 

майстерності, олімпіади з 

предметів професійно-теоретичної 

підготовки та в/н. 

 

Вересень-

березень 

2022-2023н/р 

Придбати матеріали та 

інструменти для  проведення 

конкурсів професійної 

майстерності, олімпіад з предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки 

 

Вересень-

Березень 

А.Литвинченко 

В.Малес 

В.Омарова 

Т.Петренко 

В.Темченко 

 

Навчально-практичний центр з професії: «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» за технологіями ТДВ «Сініат» 

 Поповнювати комплекти робочої 

документації з професії.  

 Придбати перфоратор – 1 шт. Червень  2023 А.Литвинченко  

 Розробити тестові завдання з 

предмету «Технологія монтажних  

робіт (МГК) 3,4розряду» 

 Придбати переноску – 50 м. Грудень 2022 А.Литвинченко  



Малярна майстерня 

5 Поповнити відеоматеріалами 

уроки на тему: «Підготовка 

поверхонь під водне фарбування». 

«Види інструментів та їх 

призначення». 

 

Вересень -

Жовтень 

 

 

Оновити стенди «Сьогодні на 

уроці» та «Інформація». 

 

Жовтень    

2022 

 

Майстер в/н 

Г.Галущенко 

 

 

 

 

      

 Розробити плакати з професії 

«Маляр» до тем: «Поклейка 

шпалер»  

 

Червень 

Придбати комплект інструмент 

інструменту за професієї «Маляр» 

- 15 шт; 

Протягом 

року 

 

Майстер в/н 

Г.Галущенко 

 

 

   Придбати фарбопульт Лютий 2023 Майстер в/н 

Г.Галущенко 

 

 

   Придбати показовий стенд із 

зразками фарб  

Грудень 2022 Майстер в/н 

Г.Галущенко 

 

Майстерня штукатурних робіт, лицювальників - плиточників, монтажників систем утеплення будівель 

6  

Розробити плакати з професії 

«Штукатур», «Лицювальник-

плиточник».  

 

 

Червень 

2023 

 

 

 

 

Придбати комплекти  робочого 

інструменту (по 15 шт.) для 

лицювальника-плиточника, 

монтажника систем утеплення. 

 

 

Травень 

2023 

 

 

 

С.Курило 

 

Облицювати плиткою відкоси в 

робочих кабінах майстерні. 

Березень С.Курило  



Удосконалити стенди «Сьогодні на 

уроці» та «Інформація». 

Грудень 

2022 

    

7  

Майстерня  з професії «Монтажник – складальник  металопластикових  конструкцій» 

 

Розробити інструкційно - 

технологічні картки до тем III-го, 

IV розрядів з уроків виробничого 

навчання з професії «Монтажник – 

складальник метало пластикових 

конструкцій» 

 

 

Протягом 

року 

Придбати наочність: 

- плакати (згідно III,IV розрядів); 

- відеодиски (з теми «Монтаж 

вхідної групи») 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

О. Ганицький 

 

 

   

 

Розробити стенди: «Фурнітура 

мако», «Різновиди профілів». 

 

 

 

Травень 2023 

 

 

 

О. Ганицький 

 

 

   Придбати діелектричні коврики – 

5 шт. 

Листопад 

2022 

О. Ганицький 

 

 

8  

 Кабінет № 42 професійно-теоретичної підготовки за професіями «Монтажник систем утеплення», 

«Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» 

 

 Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи з 

теми: «Ручний, пневматичний, 

електричний інструмент» 

 

Жовтень 2022 

 

 

Підключити кабінет до мережі 

Інтернет. 

 

Вересень 

2022 

 

 

Викладач 

О.Ганицька 

 

 

Розробити індивідуальні завдання 

з теми: «Загальні відомості про 

системи теплоізоляції» 

Жовтень 2022 

 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями). 

 

Протягом 

навчального 

 

 

Викладач 

О.Ганицька 

 



року 

Створити презентації до основних 

тем предметів професійно-

теоретичної підготовки. 

Протягом 

навчального 

року 

  Придбати підручники з предметів 

за новими стандартами П(ПТ)О 

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

О.Ганицька 

 

 

 

 

 

 

9 

                                                                                                              Кабінет № 44 

Професійно-теоретичної підготовки за професіями «Штукатур», «Маляр», «Лицювальник-плиточник» 

 

Доповнити навчально-методичну 

базу відео-матеріалами до тем 

предметів «Технологія 

лицювальних та плиткових робіт», 

«Технологія  

монтажних робіт». «Технологія 

малярних робіт» 

Протягом 

навчального 

року 

 

Поповнити кабінет натуральними 

зразками сучасних будівельних 

матеріалів. 

Протягом 

навчального 

року 

 

Викладач 

В.Темченко 

 

Розробити тестові завдання з 

предмету «Технологія монтажних 

робіт».  

 

 

 

Створити презентації до основних 

тем предметів професійно-

теоретичної підготовки. 

 Поповнити відео-матеріалами 

КМЗ кабінету №44 

 

Грудень 

2022 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Придбати підручники з предметів 

за новими стандартами П(ПТ)О: 

«Будівельне матеріалознавство», 

«Малярні роботи», «Штукатурні 

роботи». 

 

Придбати та закріпити плінтус, 

карниз  в препараторській. 

Створити куточок «Сьогодні на 

уроці», «Інформація» за сучасними 

вимогами». 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

В.Темченко 

 

 

 

 

Кабінет № 47 професійно-теоретичної підготовки за професією «Лицювальник-плиточник» 



 

Комплексно-методичне забезпечення  та навчально-матеріальна база кабінетів,  

лабораторій професій харчових технологій 

 

10 Створити презентації до основних 

тем предметів професійно-

теоретичної підготовки 

будівельного профілю. 

Підключити кабінет до мережі 

Інтернет. 

Протягом 

навчального 

року 

 

Придбати підручники з предметів 

за новими стандартами П(ПТ)О: 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

Викладач 

Т.Петренко 

 

 

 

 

 

11 

 

Створити презентації до основних 

тем предмету «Будівельне 

креслення» . Підключити кабінет 

до мережі Інтернет. 

 

Протягом 

навчального 

року 

Кабінет № 13 «Креслення» 

 Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

Викладач 

В.Камишанська 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення  

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Поповнення навчально-

матеріальної 

 бази кабінету, майстерні 

Термін 

виконання  

Відмітка 

про 

виконання 

Відповідаль 

ний 

 Кабінет № 45 професійно-теоретичної підготовки за професією « Кухар» 

    
Оформити стенди:  

- « Сьогодні на уроці». 

- «Готуємось до екзаменів» 

Протягом 

року  

  



1 

Систематизувати і дібрати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт 

із таких тем: 

- « Автоматизовані машини 

для санітарної обробки 

столового посуду», ІV курс 

- «Малогабаритне 

спеціалізоване та комбіноване 

теплове устаткування», ІV 

курс 

 

 

І семестр 

2022-2023 

н/р 

  

 

   

 

 

 

Викладач, 

завідуюча 

кабінетом 

Т.Залозна 

 

2 

Скласти тексти диктантів до 

тем: 

-  «Машини для подрібнення 

кави, блендери, 

коктейлезбивальні 

машини», ІV курс 

- « Ваговимірювальна 

електронна торгова 

техніка», ІV курс 

 

 

Листопад 

2022 

 

Січень 

2023 

 Придбати устаткування для 

проведення ЛПР з предмету 

«Устаткування підприємств 

харчування» 

- Пароконвектомат; 

- Льодогенератор. 

 

 

Протягом 

року 

  

Зав. кабінетом  

адміністрація 

3. 

Підібрати відеоматеріали до 

основних тем предметів 

професійно – теоретичної 

підготовки. 

І семестр 

2022-2023 

н/р 

 Організувати роботу з ремонту 

навчальних підручників 

Січень, 

червень 

 Викладач 

Т.Залозна. 

4. 
Оформити тематичну папку 

«Гігієни, санітарії і фізіологія» 

Грудень 

2022 

 

 

  Викладач 

І. Тимощенко  



5. 

Підібрати і скласти 

різнорівневі тематичні 

(контрольні) роботи з тем: 

- «Технологія приготування 

тіста та виробів з нього», ІV 

курс 

- «Основні напрями розвитку 

та сучасні аспекти 

оздоровчого харчування», ІV 

курс 

- «Новітні технології 

продуктів харчування», ІV 

курс 

 

 

Грудень 

 

Лютий 

 

Квітень 

  

Систематично поповнювати 

кабінет новинками методичної та 

наукової літератури 

 

Протягом 

року 

  

 

 

Зав. кабінетом  

адміністрація 

6. 

Створити збірник презентацій 

з основних тем предметів 

професійно- теоретичної 

підготовки. 

ІІ семестр 

2022-2023 

н/р 

     

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Т.Залозна  

 

 

 

 

 

7. 

Розробити індивідуальні 

завдання  для учнів з тем: 

- «Технологія приготування 

холодних страв і закусок», ІV 

курс 

- «Технологія приготування 

солодких страв і напоїв», ІV 

курс 

- «Технологія приготування 

тіста та виробів з нього», ІV 

курс 

 

 

ІІ семестр 

2022-2023 

н/р 

  

 

 

 

  

8. 
Обновити інструкції 

лабораторних робіт з « 

Устаткування підприємств 

 

І семестр 

    



харчування »  ІV курс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Залозна Т.М. 

 

 

9. 

З метою підготовки 

навчально-методичного 

забезпечення нових 

програмних тем оформити 

тематичні папки: 

- « Наукові основи розробки 

новітніх технологій у 

ресторанному 

господарстві», ІV курс  

- «Основні напрями 

розвитку та сучасні 

аспекти оздоровчого 

харчування», ІV курс 

   

 

 

І семестр 

    

10 

Поповнити тематичні папки: 

- « Технологія приготування 

солодких страв і напоїв», IІ 

курс 

- « Технологія приготування 

тіста та виробів з нього», IІ 

курс 

 

ІІ семестр 

 

 

 

 

  

11 

Розробити тематику єдиних 

контрольних робіт 

(тематичних) з предмету 

«Устаткування підприємств 

харчування» ІV курс 

 

Протягом 

року 

    

 Кабінет № 34 професійно-теоретичної підготовки за професією «Кондитер» 



12 

Дібрати і систематизувати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт 

з тем:  

 - « Машини та механізми для 

обробки овочів ». 

- « Посуд та прибори для 

закладів ресторанного 

господарства ». 

-  «Основи НАССР». 

 

Жовтень  

 

Грудень  

 

 

Листопад 

 

Поповнити кабінет такими 

навчальними посібниками: 

- Збірник рецептур національних 

страв та кулінарних виробів 

Червень 

2023 

  

 

 

 

 

 

 

Викладач 

І.Тимощенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

викладач 

13 

Підібрати і скласти 

різнорівневі тематичні 

(контрольні) роботи з тем: 

- «Харчові речовини та їх 

фізіологічне значення для 

організму людини». 

- «Особиста гігієна 

працівників харчування». 

 - «Гігієнічні вимоги до 

обладнання, інвентарю, 

посуду, тари та пакувальних 

матеріалів». 

 

Лютий 

 

Квітень 

 

 

Грудень 

 

Скласти і подати заяву на 

виконання столярних робіт у 

кабінеті з реконструкції шафи 

для збереження матеріалів 

навчально-методичного 

комплексу 

 

 

До 10.09. 

2022 

 

14 

Підібрати відеоматеріал: 

- Гігієнічні вимоги до 

утримання підприємств 

харчування 

- Професійна етика у 

готельно-ресторанному 

бізнесі 

Грудень 

 

Квітень 

 

Провести ремонтні роботи з 

відновлення вікон 

  



15 

Розробити індивідуальні 

завдання з тем: 

 - « Складання плану- меню ». 

- « Основні принципи етичної 

поведінки фахівця ». 

- « Розрахунок сировини в 

залежності від місяця». 

 

Січень 

Березень 

 

Квітень 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

І.Тимощенко  

 

16 

Обновити інструкції 

лабораторних робіт з 

«Устаткування підприємств 

харчування» І курс 

 

Жовтень 

2022 

    

17 

Продовжити роботу з 

апробації електронних   

засобів навчання 

 

Постійно 

    

18 

Розробити завдання для 

підсумкової перевірки знань 

учнів. 

Грудень 

2022 

    

19 

Оформити тематичні папки: 

 - « Фізіологічні вимоги до 

режиму харчування ». 

- « Організація виробництва 

кондитерського цеху ». 

- «Устаткування для запікання 

їжі». 

 

Грудень 

 

Листопад 

 

Жовтень 

    

20 

Поповнити тематичні папки: 

- « Кваліфікаційна 

характеристика кондитера 

» 

- «Поняття про дієтичне 

 

Січень  

 

Травень 

    



харчування, дієтичні 

продукти, специфічна дія 

продуктів та страв» 

- «Організація складського 

господарства та 

постачання сировини і 

товарів» 

 

Грудень 

21 

Розробити тематику єдиних 

контрольних робіт 

(тематичних) з «Гігієни, 

санітарії і фізіологія» 

Січень 

 

    Викладач 

І.Тимощенко  

 

Кухня - лабораторія з дегустаційною залою з професії: «Кухар»,  «Кондитер» 

22 

Затвердити програму 

виробничого  навчання і 

переліки навчально -

виробничих робіт на І та ІІ 

семестр 

 

Вересень 

2022 

 

Придбати Збірники рецептур 

 

Протягом 

року  

  

 

Майстри в/н 

Л.Колодка  

О.Набока  

О.Скрипка  

Н.Декунова  

Н.Бондаренко  

В.Маленко  

О.Анцібор  
23 

Удосконалити стенд 

«Сьогодні на уроці» та 

«Інформація» 

 

 

 

І семестр 

 Придбати підручники:   

« Технологія приготування 

борошняних кондитерських 

виробів»  

 

 

Протягом  

року 

 



 

 

УДОС

КОНА

ЛЕНН

Я 

НАВЧ

АЛЬН

О-

МАТЕ

РІАЛЬ

НОЇ 

БАЗИ 

ТА 

МЕТО

ДИЧН

ОГО 

ЗАБЕЗ

ПЕЧЕ

ННЯ 

 

КАБІН

ЕТІВ 

СУСПІ

ЛЬНО-

ГУМА

НІТАР

НИХ 

ДИСЦ

ИПЛІ

Н 

24 

Поповнити плакати з професії 

«Кухар» по темам: 

-  «Страви з риби» 

-  «Страви з м‟яса» 

 

 

 

 

ІІ семестр 

 

 

 

Придбати: 

- Збірник рецептур  

Є. Клопатенко 

 

- Підручник НАССР і система 

управління безпечністю 

харчової продукції 

 

 

Протягом  

року 

  

Майстри в/н 

Л.Колодка  

О.Набока  

О.Скрипка  

Н.Декунова  

Н.Бондаренко  

В.Маленко  

О.Анцібор 

25 

 

Проводити відеозйомку уроків 

в/н з метою аналізу та 

удосконалення  форм і методів 

організації освітнього процесу 

за технологіями дистанційного 

навчання. 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Придбати лотки для 

приготування напівфабрикатів, 

запікання, кухонний набір, 

блендер 

Грудень 

2022 

 

Майстри в/н 

Л.Колодка  

О.Набока  

О.Скрипка  

Н.Декунова  

Н.Бондаренко  

В.Маленко  

О.Анцібор 

  

  

Придбати холодильник – 1 шт. 

Протягом  

року 

 Л. Колодка  

Адміністрація 

  

  Придбати виробничі столи з 

металевим покриттям для 

організації робочих місць – 10 

шт., 

Протягом  

року 

 Л. Колодка  

Адміністрація 

  

  
Придбати пароконвекційну шафу 

– 1 шт. 

Протягом  

року 

 Л. Колодка  

Адміністрація 

  

  
Розробити дизайнерський проект 

НПЦ за професією «Кухар» 

 

Протягом  

року 

 Л. Колодка  

Адміністрація 

  

  
Створити лабораторію 

кондитерів 

 

Протягом  

року 

 Л. Колодка  

Адміністрація 



Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

Поповнення навчально-

матеріальної бази 

кабінету, майстерні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
Відповідальний 

Скласти комплекс вправ для 

занять степ-аеробікою 
І семестр  

Виконати ремонтні роботи 

в інвентарній кімнаті 

Протягом 

року 
 

В.Каблюк  

 
Розробити завдання для 

дистанційного навчання з 

модуля «Футбол» 

Жовтень 

2021 
 

Придбати спортивний 

інвентар (м‟ячі, 

гімнастичні мати, тенісні 

столи), платформи для 

степ-аеробіки 

Протягом 

року 
 

Дібрати відеоматеріали до 

модуля «Футбол» 
І семестр     

Л.Сорокін  Розробити індивідуальні 

картки для занять ППФП 

для обдарованих учнів 

     

Розробити індивідуальні 

картки для занять ППФП 

для учнів з ослабленим 

здоров‟ям  

І семестр  

Придбати спортивний 

інвентар (м‟ячі, каремати, 

ракетки для бадмінтона) 

І семестр  

І. Горбунова  Скласти комплекс вправ для 

занять кросфітом 
І семестр  

Придбати захисні панелі 

для системи опалення 

Протягом 

року 
 

   

Придбати спортивну 

форму для команди 

училища 

Протягом 

року 
 

Скласти тестові завдання 

для контролю знань з 

предмета «Захист України. 

ОМЗ», за навчальною 

програмою 11 клас. 

Протягом 

навчальног

о року 

 

Оновити матеріали для 

проведення практичних 

занять з основ медичних 

знань 

Протягом 

навчального 

року 

 Викладач 

О.Русанова  



Розширити відеотеку з теми 

«Домедична допомоги в 

умовах бойових дій 

(тактична медицина). 

ІІ семестр  
Провести косметичний 

ремонт кабінету № 36 
ІІ семестр  

Удосконалення КМЗ з 

предмета «Громадянська 

освіта» з урахуванням 

технологій дистанційного 

навчання 

  
Провести косметичний 

ремонт кабінету № 11 
Червень 2023  

Викладач 

Т.Сорокіна  

Створити тестові завдання 

для оцінювання знань з 

теми «Стильова норма» за 

допомогою Google Form 

Протягом 

року 
 Придбати принтер  

Протягом 

року 
 

Викладач 

О.Салій  

 

Підібрати відеоматеріали 

для уроків з української 

літератури з тем «Воєнне 

лихоліття», «Літературне 

«шістдесятництво»», 

«Стоїчна українська проза». 

І семестр  Придбати стенди 
Протягом 

року 
 

   

Поповнити бібліотеку 

кабінету методичною 

літературою 

Протягом 

року 
 

   
Встановити плазмовий 

телевізор 

Протягом 

року 
 

   
Придбати меблі для 

лаборантськоїкімснати 

Протягом 

року 
 Викладач 

О. Салій  

Дібрати аудіоматеріали для 

підготовки учнів до ЗНО з 

розділу English in use 

I семестр  

Придбати англо-українські 

та українсько-англійські 

словники 

Протягом 

року 
 

Викладач 

О.Цирулік  

 Розробити короткий 

словник професійної 

лексики для професії 

I семестр  Придбати робочі зошити 

до підручника О.Карп‟юк, 

Протягом 

року 
 



«Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів» 

10-11 клас  

   

Придбати комп‟ютер та 

копіювальну техніку 

(принтер) 

 

   
Придбати плазмовий 

телевізор 
 

   Придбати жалюзі  

   

 

Придбати інтерактивну 

дошку 

 

 

Розробити інтерактивні 

завдання з використанням 

Інтернет-сервісів  

«Зарубіжна література» ІІІ 

курс 

Протягом 

року 
 

Придбати стенди з 

предмета «Зарубіжна 

література» 

Протягом 

року 
 

Викладач 

І. Гудим  

Дібрати аудіоматеріали до 

теми «Золоті сторінки 

далеких епох» 

І семестр  
Придбати інтерактивний 

навчальний комплекс 

Протягом 

року 
 

Створити контрольні 

роботи із зарубіжної 

літератури (ІІІ курс) за 

допомогою Google Form 

  

Поповнити бібліотеку 

кабінету художньою 

літературою відповідно до 

нових вимог 

Протягом 

року 
 

Викладач 

І.Гудим 

   

Виконати ремонтні роботи 

в кабінеті зарубіжної 

літератури 

Протягом 

року 
 

Підготувати тести з теми 

«Україна в умовах 

І семестр  Придбати багатошарову 

дерев‟януу карту України 

І семестр   

 



політичної та економічної 

лібералізації суспільства» 

3D на стіну  

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Н.Кривенко  

 

Розробити завдання для 

самостійної роботи учнів  з 

тем: 

-Велика Британія. 

Особливості розвитку 

Великої Британії в 1920–

1930-ті рр. Спроби 

реформування Британської 

імперії. Дж. Р. Макдональд. 

-Політика Російської імперії 

та Австро-Угорщини на 

українських землях у 1914–

1917 рр. 

-Україна – співзасновниця 

ООН. Встановлення 

кордонів УРСР у 

міжнародних договорах. 

Обмін територіями 1951 р. 

Участь УРСР в 

міжнародних організаціях. 

Протягом 

року 

 Виконати ремонтні роботи 

в кабінеті історії 

Протягом 

року 

 

Розробити тести до теми 

«Основи міжнародного 

гуманітарного права» 

ІІ семестр  
Придбати навчальні АК-74 

(2 шт) 

протягом року 

 

 

Викладач 

Гонор Г.В. 

 

Створити добірку 

відеоматеріалів з теми 

«Індивідуальні дії солдата 

та взаємодії у складі двійок, 

трійок та груп» 

І семестр  
Придбати інтерактивний 

навчальний комплекс 
 

   Придбати жалюзі віконні  

   Придбати лазерний тир  



   
Придбати вхідні металеві 

двері  
 

                             

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КАБІНЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази 

кабінету, майстерні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
Відповідальний 

Удосконалення КМЗ з 

предмета «Фізика і 

астрономія» з урахуванням 

технологій дистанційного 

навчання 

Протягом 

року 

 Придбати методичну 

літературу з фізики 

Протягом 

року 

  

 

 

Викладач 

В. Жигулігна Розробити завдання для 

оцінювання знань з теми 

«Кінематика», «Динаміка» 

за допомогою Google Form 

І семестр  

Провести косметичний 

ремонт кабінету № 31 
Червень 2023 

 

Розширити відеотеку з теми 

«Молекулярна фізика» 

Протягом 

року 

    

Оновити паспорт кабінету 

географії 

Протягом 

року 

 Провести інтернет в 

кабінет географії 

І семестр   

 

 

Викладач 

Острівна О.В. 

Розробити завдання для 

поточного та тематичного 

оцінювання знань учнів з 

тем: 

- «Загальна 

характеристика 

Азії»; 

- «Атмосфера та 

системи Землі»; 

Протягом 

року 

 Придбати комп‟ютер та 

копіювальну техніку 

(принтер) 

 

 

Протягом 

року 

 



- «Економіка 

України в 

міжнародному 

поділі праці» 

 

Підібрати відеоматеріали до 

тем: 

- «Країни Азії»; 

- «Загальна 

характеристика 

Африки» 

І семестр  Придбати географічні 

атласи 10 клас 

Протягом 

року 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Острівна О.В. 

Підготувати презентації до 

тем: 

- «Країни Океанії»; 

- «Гідросфера та 

системи Землі»; 

- «Атмосфера та 

системи Землі» 

Протягом 

року 

 

Провести косметичний 

ремонт кабінету № 16 
Червень 2023 

 

Розробити завдання І етапу 

учнівських олімпіад з 

географії 

Жовтень 

2022 

 

  

 

Підготувати та провести 

позаурочний захід з 

географії в рамках Декади 

загальноосвітніх предметів 

Згідно 

плану 

роботи МО 

    

Поповнювати теку 

«Дистанційне навчання з 

географії» 

 

Протягом 

року 

    Викладач 

О.Острівна 

Розробити практичні та 

лабораторні роботи з хімії 

Жовтень  Придбати методичну    



та біології для ІІ курсу літературу Протягом 

року 

 

 

 

 

Викладач 

Т.Болобан 

 

 

 

 

Викладач 

Т.Болобан 

 

Доповнити учнівські теки з 

теми: «Оксигеновмісні 

органічні сполуки»  

«Синтентичні та 

високомолекулярні 

органічні сполуки» 

Вересень     

Поновити презентації, 

відеоматеріали до уроків з 

хімії, біології, географії. 

Протягом 

року 

    

Доповнити папку 

самоосвіти викладача 

Протягом 

року 

    

Розробити та провести 

відкритий позаурочний 

захід. 

Згідно з  

планом 

роботи МО 

    

Поповнювати теку 

«Дистанційне навчання з 

хімії», «Дистанційне 

навчання з біології». 

Протягом 

року 

    

Удосконалення КМЗ 

(інтерактивні вправи, 

тестові завдання) з предмета 

«Біологія і екологія» з 

урахуванням технологій 

дистанційного навчання з 

тем :«Обмін речовин і 

перетворення енергії», 

«Спадковість і мінливість», 

«Біорізноманіття», 

«Репродукція та розвиток», 

«Адаптації» 

Вересень-

грудень 

 Провести косметичний 

ремонт кабінету № 15 

Червень 2023   

 

 

Викладач 

О.Пархомчук 



Розширити відеотеку з 

біології 

ІІ семестр  Поповнити бібліотеку 

кабінету методичною 

літературою за 

рекомендаціями МОН 

України. 

Протягом 

року 

  

 

 

 

Викладач 

О.Пархомчук 

Систематизувати 

дидактичний матеріал з тем 

«Репродукція та розвиток», 

«Адаптації» за допомогою 

програми інтерактивний 

плакат - ThingLink  

ІІ семестр  

Придбати стенди з 

предмета «Біологія і 

екологія» 

Протягом 

року 

 

Створити мультимедійні 

презентації до теми 

«Графічний дизайн як засіб 

візуальної комунікації» 

ІІ семестр  Придбати вазони для 

озеленення. 

Протягом 

року 

  

 

 

 

 

 

Викладач 

інформатики 

І. Гудим 

 

Поповнювати новими 

матеріалами тематичні 

папки до уроків та папку 

«Самоосвіта».  

Протягом 

року 

 Організація ремонту та 

налаштування 

комп‟ютерів. 

Грудень  

Створити тестові завдання 

для оцінювання знань учнів 

з теми «Мультимедійні та 

гіпертекстові документи», 

«Основи композиції та 

дизайну та векторна 

графіка», «Графічний 

дизайн у поліграфії» за 

допомогою Google Form. 

Протягом 

року 

 Придбати відеокарту для 

підключення 

інтерактивної дошки 

Протягом 

року 

 

Створити презентації на 

тему: «Інтеграл та його 

застосування» 

Листопад  Придбати 

науковометодичну 

літературу (збірник 

задач) 

Протягом 

року 

  

 

 

 Розробити завдання для 

дистанційного навчання з 

Жовтень  Придбати стенд Протягом  



теми: «Многогранники» «Стереометрія» року Викладач 

В.Ільченко 

 

Дібрати відеоматеріали до 

теми: «Похідна та її 

застосування» 

I семестр  Придбати набір «Одиниці 

об‟єму»(математичний 

куб) 

Протягом 

року 

 

Скласти тестові завдання 

для дистанційного навчання 

з модуля «Стереометрія» 

I семестр     

Оновити паспорт кабінету Протягом 

року 

 Придбати методичну 

літературу з геометрії 

Протягом 

року 

  

 

 

 

 

 

Викладач 

А.Карпичко 

 

Ознайомитись з 

методичними 

рекомендаціями з 

математики на 2022-2023 

н.р. 

Серпень  Придбати набори 

канцелярські 

Протягом 

року 

 

Розробити презентації до 

розділів «Паралельність 

прямих і площин у 

просторі», «Координати і 

вектори» та 

«Перпендикулярність 

прямих і площин у 

просторі» 

Протягом 

року 

    

Підібрати відеоматеріали до 

розділів «Паралельність 

прямих і площин у 

просторі», «Координати і 

вектори» та 

«Перпендикулярність 

прямих і площин у 

просторі» 

Протягом 

року 

     

 

 

 

 

 

 
Доповнити матеріалами 

електронну теку самоосвіти 

Протягом 

року 

    



Розробити завдання для 

проведення І етапу 

олімпіади з математики 

Жовтень      

Викладач 

А.Карпичко 

 

 

 

 

 

 

Скласти завдання для 

проведення самостійних та 

контрольних робіт із таких 

тем: «Паралельність прямих 

і площин у просторі», 

«Координати і вектори», 

«Перпендикулярність 

прямих і площин у 

просторі» 

Протягом 

року 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



РОЗДІЛ 12 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  

Створити раду з профорієнтаційної 

роботи, затвердити її склад та план 

роботи наказом по училищу 

жовтень 2022 
Директор Камишанська 

В.О. 

 

2.  

Провести поглиблений аналіз 

профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний рік, заслухати 

звіти профорієнтаторів. 

жовтень 2022 
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

3.  

Закріпити інженерно-педагогічних 

працівників за школами районів, 

міста Суми та районними центрами 

області 

до 15.11.2022 Адміністрація  

 

4.  

Узгодити напрямки та методи 

профорієнтаційної роботи з 

керівниками міського відділу освіти 

та директорами шкіл. 

жовтень 2022 

Директор Камишанська 

В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

5.  

Організувати друк рекламних 

проспектів про набір учнів на 2022-

2023 н. р. 

постійно  
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

6.  

Забезпечити розміщення рекламно-

інформаційних матеріалів у 

періодичній пресі, на радіо та 

телебаченні,транспортних засобах 

міста та області. 

січень- 

травень 

2022 

Директор Камишанська 

В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

профорієнтатори 

 

7.  

Підготувати профорієнтаційні 

матеріали та оформити куточки 

профорієнтації в школах. 

з 15.11.2022 Профорієнтатори 

 

8.  

Оновити оголошення про прийом 

абітурієнтів в училище на 2022-2023 

н. р. розміщеної на території 

училища. 

 

 

 

до 03.10.2022 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 



9.  

Залучити учнів до профорієнтаційної 

роботи: організувати агітаційний 

гурток «Профорієнтатор» для виїзду 

до шкіл міста з метою проведення 

профорієнтації. 

з 01.11.2022 

Учнівське 

самоврядування, 

соціальний педагог, 

керівники гуртків 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А., 

 

 

10.  

Проводити оперативні наради з 

працівниками інженерно-

педагогічного колективу на рахунок 

проведення профорієнтації по 

школах 

щомісяця Рада профорієнтації 

 

11.  
Забезпечити виділення коштів для 

проведення профорієнтації 
постійно  Адміністрація  

 

12.  

Заслуховувати звіти 

профорієнтаторів про хід виконання 

профорієнтаційної роботи 

постійно на 

нарадах 
Адміністрація. 

 

13.  

Під час профорієнтаційної роботи 

використовувати відеофільми про 

професії, за якими проводить 

підготовку училище 

постійно  

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

профорієнтатори 

 

14.  
Організувати роботу приймальної 

комісії. 
з 03.05.2022 

Директор 

Камишанська В.О. 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

завідувач господарства 

Беззубець В.М. 

 

15.  

Брати участь у проведенні спільної 

профорієнтаційної роботи з центрами 

зайнятості  

постійно 

Профорієнтатори, 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю 

 

16.  

Проводити інструктивно-методичні 

наради з питань проведення 

профорієнтаційної роботи. 

щомісяця  
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

17.  

Брати участь у проведенні 

батьківських зборів у випускних 

класах шкіл щодо питань 

профорієнтації. 

протягом 

навчального 

року 

Педагогічні працівники-

профорієнтатори 

 



18.  

Надати інформаційно-презентаційні 

матеріали про училище класним 

керівникам (9, 11 класів) шкіл для 

проведення виховних годин за 

профорієнтаційною тематикою. 

з 15.11.2022 
Педагогічні працівники-

профорієнтатори 

 

19.  
Провести анкетування учнів 

випускних класів шкіл міста. 
І семестр 

Педагогічні працівники-

профорієнтатори 

 

20.  

Організувати та провести 

соцопитування в школах 

«Престижність професії». 

І семестр 
Педагогічні працівники-

профорієнтатори 

 

21.  

Залучати  учнів шкіл м. Суми та 

області для проведення спільних 

позаурочних заходів, спортивних 

змагань тощо . 

протягом 

навчального 

року 

Профорієнтатори 

 

22.  

Затвердити Правила прийому до 

училища на наступний навчальний 

рік та розмістити на офіційному сайті 

училища. 

жовтень 2022 
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

23.  

Поновити стенди про заклад у 

кабінеті з профорієнтації та 

розробити нові рекламні роздаткові 

матеріали для абітурієнтів. 

з жовтня-

грудень 2022 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О.,  

Рада профорієнтації 

 

24.  
Організувати виступи агітбригади з 

профорієнтаційною програмою. 

протягом 

навчального 

року 

Керівники гуртків 

Мельник А.М.. 

Шулежко О.А., 

Самоврядування, 

педпрацівники-

профорієнтатори 

 

25.  

Створити мобільні профорієнтаційні 

групи з числа педагогічних 

працівників для роботи в закладах 

освіти області. 

з листопада 2022 Рада профорієнтації 

 

26.  

Скласти графік проведення співбесід 

з абітурієнтами, проходження ними 

медичної комісії на профпридатність. 

серпень 2023 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

секретар приймальної 

комісії 

 

27.  

Розробити пропозиції щодо 

проведення з абітурієнтами 

елективних курсів на засіданнях МО, 

ЦК. 

листопад 2022 Керівники МО, ЦК 

 

28.  

Розробити і затвердити плани роботи 

елективних курсів та графік 

проведення занять. 

листопад 2022 Керівники МО, ЦК 

 



29.  

Організувати та провести елективні 

курси в школах з метою агітації та 

ознайомлення з професіями 

випускників шкіл. 

раз на місяць 

з січня 2023 

Профорієнтатори, 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

заступник директора з 

НМР  Сорокіна Т.В. 

старший майстер 

Черняк О.Ю 

 

30.  

Профорієнтаторам виступити на 

батьківських зборах в школах міста 

та області з метою доведення 

інформації про роботу елективних 

курсів. 

І семестр Профорієнтатори 

 

31.  

Створити банк даних та надати 

інформацію про учнів, які будуть 

залучені до участі в роботі курсів. 

до 01.12.2022 
Профорієнтатори, 

рада профорієнтації 

 

32.  

Включити до плану роботи 

методичного об‟єднання класних 

керівників заходи з 

профорієнтаційної роботи з учнями 

шкіл. 

серпень 2022 
Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

33.  

Розробити план заходів спільної 

роботи учнівського самоврядування з 

учнями шкіл міста та області. 

вересень-

жовтень 2022 

Соціальний педагог 

голова учнівського 

самоврядування 

 

34.  

Організувати консультативний пункт 

«Допомога випускнику» та 

затвердити план і графік роботи. 

відповідно до 

графіку 

Соціальний педагог 

голова учнівського 

самоврядування, 

юрист 

 

35.  

Провести профорієнтаційний 

фестиваль «Місто професіоналів» з 

широким залученням органів влади, 

освіти, громадськості, соціальних 

партнерів, роботодавців та 

випускників шкіл міста, області. 

квітень 2023 
Адміністрація, 

профорієнтатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


