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В С Т У П 

 

Освітній процес, виробнича діяльність у державному навчальному закладі 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище» у 2020-2021 навчальному 

році здійснювалися 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 інших законодавчих та нормативних документів 

Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді, Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Навчально-

методичного центру ПТО у Сумській області. 

Пріоритетні напрямки роботи педагогічний колектив училища визначав 

на основі реалізації оновленої державної політики у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти для підвищення якості підготовки 

кваліфікованих робітників шляхом: 

- зміцнення матеріально-технічної бази училища; 

- впровадження в освітній процес інноваційних технологій; 

- організації виробничого навчання та виробничої практики учнів на 

виробництві; 

- впровадження технологій дуального навчання в освітній та виробничий 

процес; 

- забезпечення якості і сталості освітнього процесу та впровадження 

технологій змішаного та дистанційного навчання в умовах карантинних 

обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19; 

- належного матеріального забезпечення та створення сприятливих умов 

для навчання, проживання учнів з соціально незахищених категорій;  

- забезпечення позитивного психологічно-педагогічного клімату для 

самореалізації здобувачів освіти в соціумі; 

- забезпечення заходів з охорони праці та цивільної оборони; 

- підвищення кваліфікаційних категорій, розрядів педагогічним 

працівникам через атестацію; 

- підвищення рівня ІТ-компетентності педагогічних працівників; 

- розширення соціального партнерства. 

Одним із головних показників роботи колективу училища є виконання 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів. 

Професійна орієнтація – це створена у закладі система форм, методів та 

засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на 

основі врахування особистісних характеристик кожного та потреб ринку праці. 

Протягом 2020-2021 навчального року більша частина роботи 

проводилась дистанційно та в режимі онлайн. Профорієнтатори отримували 

електронні заяви. Не втрачали зв’язок з потенційними абітурієнтами та їх 



батьками в умовах діяльності за карантинними обмеженнями. Розширювали 

роботу через Інтернет-ресурси для популяризації робітничих професій і в 

цілому училища. 

Значимою подією у профорієнтаційному напрямку діяльності колективу є 

заходи до Дня відкритих дверей, які організовуємо як профорієнтаційний 

фестиваль «Profi Сity» кілька років підряд. 

Цього року захід проходив в онлайн форматі. Результатом організаційних 

заходів стала підготовка 11 відеороликів про професії, що надаються у 

СМВПУ. Учасники учнівського самоврядування розробляли макети рекламних 

матеріалів та оголошень з правилами участі в «Profi Сity», які потім були 

висвітлені на всіх Інтернет платформах та розповсюджені серед шкіл міста 

Суми та області. До визначення зашифрованого у відео роликах слова 

«ПРОФЕСІОНАЛ!» долучилися через онлайн квест 304 учасника. З них учні 

шкіл м. Суми – 61%, з трьох районів області – 39%. Більш детальний 

моніторинг встановив, що 185 – це учні 1-4 класів; 26% – 5-8 класів; 56% – 9-11 

класів. В цілому переглянули матеріали «Profi Сity» через соціальні мережі 

1956 осіб. Переможців (тих, що відгадав зашифроване слово) було визначено за 

допомогою рандомного вибору. Шести щасливчикам особисто були вручені 

грошові сертифікати в закладі освіти. 

Велике значення у профорієнтаційній роботі училища відіграє Центр 

кар’єри, що працює в активному режимі. Щодня до нього звертаються 

випускники як училища так і шкіл, які потребують допомоги у професійному 

самовизначенні, працевлаштуванні та у кар’єрному рості. 

В цьому навчальному році робота Центру кар’єри проводилась відповідно 

до плану на 2021рік. Оновлено банк даних роботодавців регіону за напрямками 

підготовки робітничих кадрів закладом освіти. Створено банк даних про 

вакансії для випускників на підприємствах, організаціях, установах. 

Практичним психологом Острівною О.В. проведено 

профконсультаційний семінар із техніки пошуку роботи: «Підготовка резюме» 

для випускників. Семінар-бесіда з учнями випускних груп: «Удосконалюй 

методи пошуку роботи». Також були проведені: 

- вікторина з учнями: «Всі професії потрібні – всі професії важливі»; 

- індивідуальні та групові консультації для учнів та роботодавців. 

Юрист закладу Іванова І.А провела для випускників годину правового 

спілкування з теми: «Юридична допомога: запитуйте – відповідаємо». 

З метою виконання плану державного замовлення та підготовки 

робітничих кадрів у 2021 році активізувалася робота з виготовлення рекламних 

матеріалі для успішної профорієнтації: презентації, відеоролики, соціальна 

реклама щодо престижності робітничих професій та переваги навчання в 

закладах професійної освіти, роздатковий матеріал – буклети, оголошення, 

тощо. 

Організовувалися екскурсії для учнів випускних класів та їх батьків шкіл 

міста № 23, № 22, № 7, № 11 та інших до училища, з проведенням майстер-

класів. 



Спільно з центром зайнятості проведений профорієнтаційно-

інформаційний захід: «Перша робота – підготуємося завчасно» із надання 

консультативної підтримки, інформування учнів і випускників про вакантні 

місця на підприємствах, організаціях, установах. 

Спільно з центром зайнятості проведена групова профорієнтаційна 

консультація із застосуванням психологічного тестування на платформі 

Державної служби зайнятості. 

Проведено семінар «Що потрібно знати випускникам при влаштуванні на 

роботу». Практичне заняття з учнями: «Шлях до успіху», «Шляхи професійного 

самовдосконалення», «Крок до успіху». 

Діяльність Центру кар’єри висвітлюється на сайті училища та в мережі 

Інтернет. 

Важливо для колективу виконати регіональне замовлення та не менш 

відповідальним є завдання щодо формування з наших здобувачів освіти 

кваліфікованих мобільних робітників.  

Заклад має ліцензії на 18 професій. Підготовка здійснюється 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 

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 536 учнів. На 

кінець 2020-2021 навчального року контингент учнів складає 482 особи.  

Впродовж навчального року з різних причин довелося відрахувати 

18 учнів, прийнятий на навчання 17 учень. 

Станом на кінець червня 2021 року в училищі функціонує 24 навчальні 

групи, де навчається 482 учні (станом на 29.06.2021) за рахунок бюджетних 

коштів. На І курсі – 170 учнів: СПТУ – 124 учні, ТУ – 37 учнів, ПТУ – 9 учнів, 

на ІІ курсі – 167 учнів: СПТУ – 133 учні, ТУ – 24 учні, ПТУ – 10 учнів, на 

ІІІ курсі – 83 учні: СПТУ – 83 учні, на ІV курсі – 61 учень: СПТУ – 61 учень. 

Заклад освіти дотримується встановленого порядку випуску та 

працевлаштування випускників. Показники з працевлаштування протягом двох 

років є такими: 2019 р. – 145 випускників (94%), 2020 р. – 133 випускників 

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

198 випускників, з них: 51 – випуск у січні-травні 2021, 7 – служба у Збройних 

Силах України. На даний час проводиться працевлаштування 148 випускників. 

Дипломи з відзнакою в 2019 році отримали 5 учнів; в 2020 році – 

11 учнів; у 2021 році – 20 учнів. 

Разом з тим, збереження контингенту залишається першочерговим 

завдання для кожного працівника училища. 

Моніторингові дослідження діяльності СМВПУ проводяться на постійній 

основі – щорічно, з метою визначення рівня якості роботи та стану виконання 

пріоритетних завдань. 



Так, за даними моніторингу, якість освітніх послуг протягом звітного 

періоду забезпечувало 106 працівників (за штатним розписом 123,79 ставки), з 

них: педагогічних працівників 61 особа, (за штатним розписом 81,0 ставки), 

керівного складу 4 особи, викладачів 18 осіб (за штатним розписом 28,79), 

майстрів виробничого навчання 28 осіб (за штатним розписом 38), інших 

педагогічних працівників 12 осіб (за штатним розписом – 11 ставок).  

Усі педагогічні працівники вільно володіють державною мовою. 

Заклад укомплектований педагогічними працівниками станом на червень 

2021 року на 95% (вакансія: 2 майстра виробничого навчання). 

Керівний склад за рівнем кваліфікації, базовою освітою та досвідом 

педагогічної роботи відповідає займаним посадам на 100%. За рівнем 

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

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

категорію «Спеціаліст ІІ категорії». 

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 

виробничого навчання, практичний психолог, соціальний педагог) були 

довантажені педагогічними годинами в межах 360 годин. Стаж роботи до 

3 років має 11% педагогічних працівників, від 3 до 10 років – 16%, від 10 до 20 

років – 33%, понад 20 років – 40%. Плинність кадрів за останні три роки є 

такою: 2018 рік – 4 особи (8%), 2019 рік – 2 особи (3%), 2020 – 3 особи (4%); до 

червня 2021 року – 1 особа. 

У цьому навчальному році пройшли атестацію 13 педагогів, яким 

підвищено кваліфікаційні категорії, присвоєно педагогічні звання. 

В цілому якісний склад педагогічного колективу є таким: 14 осіб (23%) 

мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 8 осіб (13%) 

мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», 6 особи (9%) мають 

кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». Шість педагогів мають 

педагогічне звання «Старший викладач» та три педагога мають відзнаку МОН 

України «Відмінник освіти», один – «Викладач-методист». 

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

освіту 15 осіб (53%), базову освіту – 13 (47%), також 6 (21%) мають педагогічне 

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

виробничого навчання ІІ категорії» (10%); 12 осіб (42%) мають 14 тарифний 

розряд.  

Планово відбувається процес підвищення кваліфікації та самоосвіти 

педагогічних працівників. Заплановані курси підвищення кваліфікації пройшли 

педагогічні працівники на базі КЗ СОІППО та Білоцерківського ІНПО за очно-

дистанційною формою у 2018-2020 роки: 

2018 2019 2020 

замовлено фактично замовлено фактично замовлено фактично 

16 17 9 9 18 
16 

(два 

звільнилися) 



У І півріччі 2021 року уже пройшли курси підвищення 6 педагогічних 

працівників. 

У звітний період викладачі Горбунова І.І., Каблюк В.А. пройшли 

тематичні курси у Центрі кадрового потенціалу навчального закладу при 

СумДУ за програмою підвищення кваліфікації з теми «Педагогічна 

майстерність у сфері фізичного виховання та спорту». 

З метою підвищення педагогічної компетентності з актуальних питань 

методики, педагогіки, психології, з впровадження комп’ютерних технологій в 

освітній процес через індивідуальну методичну діяльність 65% педагогічних 

працівників взяли участь у всеукраїнських, міжнародних науково-практичних 

конференціях, семінарах, майстер-класах, тематичних курсах та отримали 

відповідні посвідчення чи сертифікати. 

Освітній процес педагогічним колективом повністю орієнтований на 

компетентнісно-спрямоване навчання. 

У 2020-2021 навчальному році колектив працював за змішаною формою 

навчання, теоретична підготовка відбувалась із застосуванням технологій 

дистанційного навчання, виробниче навчання проходило в майстернях закладу. 

Однак, через карантин вносилися корективи: частково теоретичні і практичні 

компетентності доводилося формувати дистанційно.  

Саме тому керівництвом училища протягом звітного періоду постійно 

здійснювався моніторинг якості знань учнів.  

Якість професійних компетенцій за результатами виробничого навчання у 

2020-2021 н.р. є такою: «Електрогазозварник» – 85% (навчальна група № 9); 

«Штукатур», «Маляр», «Лицювальник-плиточник» – 57% (група № 10), 72% 

(група № 20), 56% (група № 30), 29% (група № 40); «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів», «Електрогазозварник» – 24% (група № 13), 

40% – (група № 15), 30% (група № 23), 71% (група № 25), 81% (група № 31), 

72% (група № 35), 53% (група № 41), 69% (група № 45); «Маляр», 

«Лицювальник-плиточник» – 30% (група № 14), 100% (група № 24); 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, 

електрогазозварник» – 73% (група № 11), 77% (група № 21), 100% (група 

№ 29); «Монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник систем утеплення 

будівель, монтажник-складальник металопластикових конструкцій» – 100% 

(група № 18); «Штукатур», «Лицювальник-плиточник», «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» – 79% (група № 28); «Кухар», «Кондитер» –– 

100% (група № 16), 75% (група № 17), 100% (група № 26), 100% (група № 27), 

87% (група № 36), 78% (група № 46). 

Професійні компетентності учні удосконалювати протягом навчального 

року на підприємствах, організаціях, установах міста Суми та Сумської області 

з дотриманням карантинних норм. Учні дотримувалися графіку роботи, у 

повному обсязі виконували всі завдання, передбачені програмою виробничої 

практики. 

Протягом п’яти років плідно співпрацює з училищем, надає робочі місця 

з подальшим працевлаштуванням випускників АТ «Сумський завод 

«Насосенергомаш». Так, учні ІУ курсу з професії «Слюсар з ремонту колісних 



транспортних засобів», «Електрогазозварник» постійно проходять виробничу 

практику на зазначеному підприємстві і у цьому році отримали кошти в сумі 

7612,19 грн. 

П’ятнадцять учнів за професією «Електрогазозварник», проходили 

виробничу практику на підприємствах міста на безоплатній основі, а саме: 

«Суми-Лада», ТОВ «Авто-сіті», ТОВ «Авто-Стоп», АТП Суми – 1445. 

Керівництво даних підприємств запропонували учням робочі місця після 

закінчення закладу освіти. 

Учні з професії «Кухар» успішно проходили виробничу практику в 

ресторані «Вікар».  

Учні, які здобувають професії будівельного напрямку проходять практику 

на таких підприємствах, як: ПП «Міготін Є.В.», ТОВ «Будівельна марка». 

В цілому, у 2020-2021 навчальному році 24 групи учнів пройшли 

виробничу практику на 113 підприємствах регіону. За роботи, виконані учнями 

в період виробничої практики, були перераховані кошти в сумі 47843,67 грн. 

Відповідно до наказу № 223-ОД від 15 червня 2021 року «Про проведення 

державних кваліфікаційних іспитів та створення державної кваліфікаційної 

комісії» в закладі з 22.06.2021 по 29.06.2021 року проведені ДКА у 

11 навчальних групах. 

За результатами ДКА мають навчальні досягнення високого рівня учні 

навчальних групах: №29 – 7 учнів; № 46 – 9 учнів; № 31 – 6 учнів. Достатній 

рівень знань на ДКА показало 76% здобувачів освіти. 

Дипломи отримали – 196 учнів. Свідоцтво про отримання 

кваліфікаційного розряду видано 2 учням. Цього року дві і більше професій 

отримали 135 учнів. 

Отже, випуск склав – 198 осіб. 

Повну загальну середню освіту з 24 навчальних груп здобувають учні 

15 навчальних груп. Цьогоріч свідоцтва про повну загальну середню освіту 

отримали 83 учні ІІІ курсу, 17 з яких виявили бажання складати зовнішнє 

незалежне оцінювання. 

За результатами моніторингу: загальний середній бал з предметів 

суспільно-гуманітарного циклу у 2019-2020 навчальному році складав – 6,4 

бали, а у 2020-2021 – 6,5. Предмети природничо-математичного циклу: 5,5 бали 

і відповідно 5,9. 

З професій будівельного напрямку якість знань становить – 73% у 

минулому році і 78% у поточному, середній бал цього року 7,3; з професій 

громадського харчування – 83% і відповідно 77%, середній бал – 8,0; 

автомобільний транспорт – 46%, – 67%, середній бал – 6,9; з професій для всіх 

галузей економіки – 70% – 75% у цьому навчальному році і середній бал 7,5. 

В цілому зросла якість знань із предметів природничо-математичних 

дисциплін на 0,4 бали, з професій транспортної галузі якість знань учнів зросла 

на 21%, а середній бал зріс на 0,3, енергетичного напрямку – на 5%, середній 

бал – на 0,2. Незначне підвищення, але це позитивна динаміка  зростання якості 

освітніх послуг. 



Так, необхідно підвищувати якість знань з усіх напрямків підготовки, але 

особливого аналізу потребують професії харчових технологій, тому що у 

звітний період якість знань учнів знизилася на 6%. 

Системна робота з обдарованою молоддю принесла у 2020-2021 

навчальному році позитивні результати. Зокрема, 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. 

Загальна кількість обдарованих учнів – 197 (за даними банку 

обдарованих), 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.  

Активними були наші учні і у  позаурочній діяльності, у гуртках розвивали 

творчі здібності 162 учні: 

- Декупаж – 39; 

- Художнє читання – 49; 

- Вокальний – 31; 

- Драматичний – 43. 

У 18 факультативах працювало 263 учнів: 

- з предметів загальноосвітньої підготовки – 158; 

- з професійної підготовки – 105. 

- У спортивних секцій – 63: 

- волейбол – 21; 

- баскетбол – 24; 

- атлетична гімнастика – 18. 

Серед вагомих спортивних здобутків наших учнів: 



-  ІІІ місце у Всеукраїнському заході зі спортивного орієнтування «Рух – це 

здорово!»; 

- І місце на Чемпіонаті області з класичного жиму штанги лежачи – 

Мірошниченко Єлизавета.  

-  І місце на Чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу – Казакова 

Анастасія. 

- ІІ місце на Чемпіонаті України з армреслінгу – Жижа Олексій. 

- І місце на Чемпіонаті міста з багатоповторного жиму штанги лежачі – 

Головко Юлія. 

Активною є діяльність педагогічного колективу із залучення учнів до 

проєктної діяльності: 

- Польсько-український проєкт «Діти театру – магія падаючої завіси» – 

20 учасників. 

- Всеукраїнська молодіжна програма за здоровий спосіб життя Healthy 

Challeng 2020, понад 400 учнів долучилося до заходів. 

- Проєкт «Упровадження інтегрованого навчання при підготовці 

кваліфікованих робітників з професії «Кухар» «Кондитер», обласний 

конкурс «Cook`N`Batle» серед закладів П(ПТ)О. 

- Обласний конкурс учнівських проєктів «Чому потрібно вивчати 

математику» - Меньшиков Данило, ІІІ місце. 

- Мультимедійний проєкт із зарубіжної літератури «Народжені в Україні» - 

учасники Радько Владислав, Бондаренко Максим. 

- Обласний історико-дослідницький проєкт «Моя історія моєї 

Батьківщини» – учасники Меньшиков Данило, Крикуха Лілія. 

Постійно підтримуючи здобутки наших вихованців, знаходимо 

можливість протягом року на моральне і матеріальне заохочення учнів. 

У звітний період  для заохочення здобувачів освіти використано 17 

тис.500 грн.  

Значний вклад у розвиток навчально-матеріальної бази училища було 

внесено виробничою діяльністю організованою в навчальних майстернях з 

професій будівельного та енергетичного напрямку. Учнями було виготовлено 

продукції на суму 5013,00 грн. 

Для осучаснення навчальної бази з професійної підготовки за рахунок 

спонсорської допомоги на суму 21741,00 грн. придбано: 

- у майстерню електрогазозварювання  обладнання та інструмент на суму 

2307,00 грн.: 

- у майстерню малярів – світильники 4 шт. на суму 2300,00 грн.: 

- матеріально-технічна база кухні-лабораторії з дегустаційною залою 

поповнилася на 10080,00 грн. 

- матеріально-технічна база лабораторії «Технічного обслуговування 

автомобілів» поповнилася на 2964,00 грн. 

- матеріально-технічна база навчально-практичного центру з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

поповнилась на 4120,00 грн. 



За кошти соціальних партнерів від компанії ТДВ «Сініат» та ТОВ 

«Фомальгаут – Полімін» були придбані матеріали на суму – 12884,00 грн.  

На будівельні матеріали для ремонтних робіт у навчальних майстернях – 

коридору І-го поверху – витрачено 37700,00 грн. 

Із загального фонду придбані будівельні матеріали: 

- на ремонт навчального кабінету української мови та літератури на суму 

50000,00 грн.; 

- на ремонт навчального кабінету історії України на суму 49000,00 грн.; 

- на поточний ремонт їдальні виділено 60803,00 грн. 

Будівельний навчально-практичний центр з впровадження 

інноваційних технологій, що включає в себе структурні підрозділи 

будівельного та енергетичного спрямування, продовжуючи співпрацю з 

соціальними партнерами отримали для розвитку матеріально-технічної бази, 

проведення уроків виробничого навчання: 

- будівельні матеріали, робочий одяг, плакати, стенди, роздатковий 

матеріал (компанія Polimin); 

- 60 листів вологостійкого гіпсокартону, 20 листів гіпсокартону Plato 

Format, металопрофіль (компанія ТДВ «Siniat»); 

- енергозберігаючий комплекс у вигляді комплекту сонячних батарей, для 

ознайомлення учнів з енергозберігаючими технологіями (підприємцем 

Ляхом О.В.). 

У НПЦ за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування» 15.02.21 відбулася 

зустріч з директором ТОВ «Ом» Ляхом О.В., взяли участь 25 осіб. Центром 

надано освітніх послуг на суму 8 тис. грн., виготовлено продукції та надано 

послуг на 6 тис. 200 грн., безкоштовно передано для навчальних цілей 

обладнання (макет сонячних батарей) – 12 тис. грн. 

Майстром виробничого навчання Омаровою В.Б (24.02.2021) були 

проведені майстер-класи для дорослого населення регіону на тему: «Нанесення 

інтер’єрної акрилової фарби IN 52 та IN 53 ТМ Ceresit» (12 осіб) на базі 

«Будівельний навчально-практичний центр з впровадження інноваційних 

технологій», що включає в себе структурний підрозділ: «Регіональний 

навчально-практичний будівельний центр (Ceresit)». Також, з 21.04.21 по 

23.04.21 організовано проведення  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу фахової 

майстерності з професії «Штукатур» серед здобувачів професійної (професійно-

технічної) освіти – 22 учасника. 

На базі НПЦ за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» за 

технологіями ТДВ «Siniat» 13.05.2021 проведено вебінар «Технологія 

виконання штукатурних робіт із застосуванням гіпсових сумішей» – 

23 учасники; 18.05.2021 – вебінар «Технологія монтажу перегородки із 

застосуванням гіпсокартону» – 19 учасників. 

Будівельними навчально-практичними центрами надано освітніх послуг 

на суму 12 тис. 700 грн., зароблені кошти від виробничої практики – 7 тис. 900 



грн., для навчальних цілей безкоштовно передано будівельних матеріалів на 

суму 48 тис. грн. 

Навчально-методична робота в державному навчальному закладі 

«Сумське міжрегіональне ВПУ» організована відповідно до Положення про 

методичну роботу в професійно-технічних начальних закладах (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про удосконалення 

методичної роботи в системі професійно-технічної освіти») та реалізовується 

через колективні та індивідуальні форми роботи. 

У звітний період колектив педагогів був активним учасником  

колективних та індивідуальних форм методичної роботи. 

В цілому, у звітний період проведено 11 засідань педагогічної ради, з них 

позапланово – чотири. Педагогічним колективом обговорено і прийнято 

рішення з актуальних питань освітнього процесу. Зокрема: 

- Про результати роботи педагогічного колективу у 2019-2020 н.р. та 

завдання на 2020-2021 н.р. (30.08.2020); 

- Про психолого-педагогічний аналіз контингенту учнів І курсу та їх 

супровід в адаптаційний період (10.11. 2020); 

- Про стан виконання  регіональним замовленням на підготовку робітничих 

кадрів. (10.11.2020); 

- Про організацію і проведення роботи з підготовки учнів до здачі ДПА у 

формі ЗНО (06.01.2021); 

- Про удосконалення педагогічної майстерності у міжатестаційний період 

(23.02.2021); 

- Про результати роботи викладачів, майстрів виробничого навчання з 

розвитку творчих здібностей: від професіоналізму педагога до 

креативності учня (15.04.2021); 

- Про організацію виховної роботи з учнями, які проживають у гуртожитку 

та стан роботи бібліотеки (15.04.2021); 

- Про систему роботи з обдарованими учнями: проблеми, здобутки, 

перспективи (29.06.2021); 

- Про результати реалізації ІІІ етапу єдиної методичної проблеми 

«Компетентнісно-спрямоване навчання – інструмент формування 

конкурентоспроможного випускника» (29.06. 2021). 

Обговорювалися питання про стан викладання навчальних предметів 

згідно з планом контролю за освітнім процесом на поточний навчальний рік. 

Прийняті рішення за результатами розгляду питань на засіданнях педагогічних 

рад затверджувалися наказами директора. Керівництво училища контролює 

виконання рішень попередніх педрад через обговорення їх виконання на 

чергових засіданнях. 

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 7 засідань, на яких 

обговорювалися питання стосовно підготовки до педагогічній раді, вивчення 

перспективного педагогічного досвіду, професійного удосконалення молодих 

та малодосвідчених педагогічних працівників, контролю за освітнім процесом, 



якість підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО, профорієнтаційна діяльність, 

робота методичних об’єднань, циклових комісій тощо.  

Згідно з наказом від 01.09.2020 № 220 «Про організацію методичної 

роботи в ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» у 2020-2021 навчальному році» 

було організовано роботу та методичний супровід двох методичних об’єднань 

педагогів загальноосвітніх предметів, трьох циклових комісій викладачів, 

майстрів виробничого навчання професійного спрямування за напрямками 

підготовки робітничих кадрів та  методичного об’єднання класних керівників і 

вихователів. 

Відповідно до розділу «Методична робота» плану роботи ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне ВПУ» та планів об’єднань викладачів, щомісячно проводилися 

засідання з обговоренням актуальних питань педагогіки, методики, психології 

та виховання.  

Серед форм методичної роботи значну роль відведено проведенню 

тижнів навчальних предметів та професій. В рамках тижнів були заплановані 

різноманітні позаурочні навчально-виховні заходи: змагання інтелектуалів, 

брейн-ринги, огляди стіннівок, виставки, заочні  екскурсії, професійні батли 

тощо. Об’єднаннями педагогів проведено шість Тижнів предметів та професій 

протягом жовтня 2020 – березня 2021. 

Серед дієвих форм методичної роботи є постійно діючий психолого-

педагогічний семінар. Протягом навчального року психологічною службою 

проведено  практичні заняття з таких тем: «Збереження та зміцнення 

психологічного здоров’я педагогів» (24.11.2020); «Вплив установок та 

стереотипів на особистість педагога» (29.12.2020); «Емоційне благополуччя – 

запорука успішної роботи педагога» (02.06.2021), «Механізм розвитку творчого 

потенціалу педагогів до роботи з обдарованими учнями» (10.06.2021). 

Була організована робота з вивчення перспективного досвіду роботи 

майстра виробничого навчання Омарової В.Б. з теми «Роль інтегрованого 

навчання у формуванні професійних компетенцій робітників будівельної 

галузі» та викладача математики Тахтай І.Є. з теми «Застосування STEM та 

інших технологій для формування та розвитку математичної компетентності 

учнів». Узагальнено інформацію про інноваційність ППД педагогів у буклеті, 

матеріали досвіду розміщено  у власних блогах та на сайті закладу освіти. 

З метою поширення досвіду роботи класного керівника Цирулік О.С. та 

викладача української мови та літератури Салій О.М. їх доробки друкувалися у 

фахових виданнях, висвітлювалися на освітніх порталах, здобутки 

обговорювалися на засіданнях методичних об’єднань. 

У звітний період наш колектив був учасником науково-практичних 

всеукраїнських, міжнародних семінарів, конференцій, тренінгів, тематичних 

курсах та отримав сертифікати. 

Найбільш активно підвищували фахову компетентність Прядко О.О., 

Овчаренко Л.М., Гудим І.М., Гребіник Я.В., Пархомчук О.Ю., Жигуліна В.І., 

Цирулік О.С., Залозна Т.М., Курило С.С.  

Матеріали з досвіду роботи – конспекти уроків, тестові завдання для 

контролю знань, розроблені  педагогічними працівниками для організації 



дистанційного навчання: Гудим І.М., Залозною Т.М., Набокою О.О., розміщено 

на Інформаційно-методичному порталі Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області. 

Методичні напрацювання педагогічних працівників Моїсеєнко Н.О. 

«Всім серцем любіть Україну свою» – збірник виховних заходів; Прядка О.О. 

«Сучасні технології у автопромисловості» – курс факультативних занять, 

Овчаренко Л.М. «Електричні машини змінного та постійного струму» – 

навчальний посібник, предмет «Спецтехнологія», модуль 2; Залозної Т.М. 

«Тестовий тренажер для контролю знань учнів з предмета «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства» за професією «кухар», 

кваліфікація, 3 розряд» розглянуто та схвалено до використання на методичній 

раді НМЦ ПТО у Сумській області у березні 2021 року. З розробками педагогів 

можна ознайомитися на сайті закладу. 

У звітний період на ХІІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» 

(березень-травень 2020) за участь конкурсної роботи «Професійне 

самовизначення через інноваційні технології профорієнтації у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти», номінація: «Інноваційні технології 

профорієнтаційної роботи й кар’єрного консультування випускників закладів 

освіти» училище відзначено Золотою медаллю. 

У звітний період успішною була діяльність викладачів загальноосвітньої 

підготовки Салій О.М., Жигуліної В.І., Тахтай І.Є., Пархомчук О.Ю., 

Гребіник Я.В., які підготували переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад та 

міжнародних, всеукраїнських інтелектуальних конкурсів; викладачів фізичної 

культури Сорокіна Л.В., Горбунової І.І., Каблюка В.А., вихованці яких мають 

спортивні досягнення. Педагогічні працівники циклової комісії харчових 

технологій разом з учнями є постійними учасниками представницьких заходів: 

майстер-класів різного рівня і професійної спрямованості, семінару по 

НАССРу, що проходив на базі закладу тощо. 

Все частіше представники нашого колективу залучаються до науково-

дослідницької, експертної діяльності, Так, згідно з наказом МОН «Про 

утворення предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп» від 

22.01.2021, № 95, при Інституті модернізації освіти створені експертні галузеві 

групи з метою проведення експертизи навчальної літератури, навчальних 

програм та прийняття рішень щодо рекомендацій для використання їх в 

освітньому процесі. У складі цих груп працюють наші викладачі Прядко О.О., 

Темченко В.А., майстер виробничого навчання Набока О.О. 

Над розробленням онлайн курсу «Технічне обслуговування, 

налагодження та ремонт освітлювальних електроустановок», в рамках 

реалізації міжнародного проєкту «Е-ПТО України: безперервність навчання в 

умовах COVID-19»,  працюють педагогічні працівники Овчаренко Л.М., 

Виноградча Н.С., Субботін А.А., Трофімова Н.А., Гребіник Я.В., Ганицька О.О. 

До складу експертів у сфері П(ПТ)О області ввійшли викладачі 

Прядко О.О., Темченко В.А., майстри виробничого навчання 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.,Темченко В.А., Набока О.О., Гребіник Я.В., Горбунова І.І., 

Русанова О.І., Гонор Г.В., Острівна О.В. 

У 2020-2021 навчальному році практичний психолог Острівна О.В. взяла 

участь у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів та соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» 

і посіла ІІІ місце. 

Така активна діяльність педагогів на регіональному та всеукраїнському 

рівні стала можливою завдяки їх системній роботі з підвищення педагогічної 

майстерності та методичної компетентності. 

Виховний процес у закладі освіти здійснювався у відповідності до плану 

роботи педагогічного колективу училища на 2020-2021 навчальний рік, 

затвердженого педагогічною радою. 

Контроль за організацією і результативністю проведення виховного 

процесу проводився на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям 

управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при 

директору, засіданнях педагогічної ради, а інформація про прийняті рішення 

доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах та 

висвітлювалась на сайті закладу. 

З листопада по грудень 2020 року учні училища взяли участь в Програмі 

пропаганди здорового способу життя Healthy Challenge 2020. У рамках 

реалізації програми #HealthyChallenge2020 проходили заходи з профілактики 

інфекційних хвороб та COVID-19, пропаганди здорового харчування, 

психічного та фізичного здоров’я. 

Пріоритетним напрямком роботи в 2020-2021 навчальному році було 

формування національно-патріотичних почуттів учнівської молоді. Відбулися 

зустрічі із партизаном-ковпаківцем – Подіком Михайлом, воїном-афганцем, 

волонтером АТО – Щигловим Володимиром та головою комісії по роботі з 

молоддю при Сумській міській організації України Миколою Чижиченком, 

представниками міського військового комісаріату. Проведені заходи 

приурочені 35-м роковинам Чорнобильської катастрофи. 

Згідно з планом роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік, 

проводились відкриті виховні заходи класними керівникам.  

Важливим аспектом самоорганізації молоді є учнівське 

самоврядування, що робить життя училища змістовним. Метою створення 

даного органу управління учнів є: формування лідерських якостей, активної 

громадянської позиції, національної самосвідомості, відповідальності за 

доручену справу, толерантного спілкування тощо. 

У звітний період учні, зі складу учнівського самоврядування, на чолі з 

його лідером Пархомчуком Дмитром, активними учасниками у проведенні акції 

«16 днів проти насильства». З нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю 

провели просвітницьку бесіду #НАРІВНІ для учнів І-ІІІ курсів. 

В процесі підготовки закладу до новорічних свят був проведений конкурс 

«Краща новорічна фантазія». 



18.12.2020 учнівське самоврядування та волонтери ДНЗ СМВПУ взяли 

участь в обласному конкурсі «Ветеран живе поруч» і привітали подарунками та 

смаколиками ветеранів війни та праці, які знаходяться на лікуванні у 

Сумському геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці. 

Учнівське самоврядування, за підтримки студентської профспілкової 

організації, провели святковий захід до Дня Святого Валентина (12.02.2021); 

взяло участь у Всеукраїнській благодійній акції «HAPPY мяу для Мурчика» 

(20.02.2021). На зібрані кошти були куплені необхідні ліки для тварин та 

передані Сумському товариству захисту тварин. 

В рамках заходу «Театральна весна Сумщини» до міжнародного дня 

театру колектив освітнього закладу разом з учнями СМВПУ відвідали театр 

імені Щепкіна (17.03.2021). 

Учнівське самоврядування взяло участь у Всеукраїнському конкурсі «Мої 

права». Робота учениці І курсу Левченко Тетяни «Я маю право на особистість» 

була представлена у ІІ етапі конкурсу (23.04.2021). 

А 17 травня 2021 року учнівське самоврядування взяло участь у 

Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок».  

Також 19 травня 2021 були учасниками I Форуму для обдарованих учнів 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської області, де голова 

училищного учнівського самоврядування Пархомчук Дмитро звітував про 

здобутки за 2020-2021 навчальний рік. Проявили ініціативу учні і при зборі 

коштів для онковорих дітей. 

Психологічна служба закладу у звітний період працювала враховуючи 

результати роботи за минулий рік, єдину методичну проблему 

«Компетентнісно-спрямоване навчання – інструмент формування 

конкурентноспроможного випускника», лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-

1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти 

на 2020-2021 навчальний рік».  

Метою діяльності психологічної служби училища було сприяння 

створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів 

освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу з метою зниження 

рівня тривожності та підвищення стресостійкості, формування ціннісного 

ставлення до життя та власного здоров’я, профілактику суїцидальних 

тенденцій,  торгівлі людьми, конфліктності, домашнього насильства та булінгу, 

підвищення рівня правової свідомості молоді. 

Пріоритетним напрямком роботи психологічної служби був супровід 

учнів нового набору. Практичним психологом та соціальним педагогом було 

вивчено всі особові справи здобувачів освіти І курсу. Було створено банк даних 

учнів пільгових категорій, оформлено соціальний паспорт учнів училища, 

створений банк даних групи та зони ризику. 

Для успішної адаптації та згуртованості першокурсників було проведено 

цикл занять «Адаптація першокурсників». 

Соціальний педагог Шакірова А.В. та практичний психолог Острівна О.В. 

провели ряд бесід з першокурсниками та педагогічними працівниками з метою 



згуртованості першокурсників та створення комфортних умов для навчання та 

самореалізації молоді. 

Значна увага працівниками психологічної служби приділялася учням 

«групи ризику» та «зони ризику». На І курсі навчається 11 учнів з психічними 

розладами; 5 учнів позбавлені батьківського піклування, 3 учні з інвалідністю, 

12 – напівсиріт, 30 – з неповних сімей, 17 учнів мають статус 

малозабезпечених. 

Учні даних категорій були залучені до онлайн та офлайн просвітницької 

та розвивальної роботи: «Безпечний простір», «Вийдемо зі стресу разом», 

«Спілкування без бар’єрів», «Безпечний інтернет», «Цінуй своє здоров’я», 

«Життя людини – найвища цінність».  Були проведені індивідуальні та групові 

консультації з питань формування відповідальної поведінки учнів, 

профілактики правопорушень, батьківсько-дитячих стосунків, ціннісного 

ставлення до життя, міжособистих відносин з однолітками. Соціальний педагог 

та практичний психолог брали участь у організації роботи Ради профілактики 

правопорушень, відвідували їх засідання. 

З метою формування ціннісного ставлення до життя та власного здоров’я 

учні І курсу були залучені практичним психологом до роботи факультативу 

«Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України 

щодо здорового способу життя».  

Систематично розміщували просвітницьку та профілактичну інформацію 

на сайті закладу, сторінці соціального педагога на Facebook та Google Classroom 

в рубриці «Психолог радить». 

У лютому 2021 року практичний психолог провела практичне заняття 

«Підвищення стресостійкості керівника» для заступників директора з НМР та 

методистів закладів П(ПТ)О Сумської області. Для учнів випускних груп 

практичним психологом були проведені консультації «Шлях до успіху» та 

профконсультаційний семінар «Підготовка резюме».  

Позаурочна робота допомагає задовольняти потребу учнів у 

неформальному спілкуванні в гуртках за інтересами, спортивних секціях, під 

час проведення свят. 

В училищі працюють гуртки художньо-естетичного спрямування та 

спортивні секції, згідно плану роботи ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» та 

за розкладом, затвердженим директором  закладу. Відвідують  гуртки учні І-ІУ 

курсів. 

Основним завданням «Вокального гуртка», (керівник Шулежко О.А.) є 

формування музичної культури учнів, розвиток відчуття успіху, упевненості, 

вміння чути музику. Учні опановують вокальні навички, формують здатність 

інтерпретувати музичні твори. Гуртківці залучені до проведення 

загальноучилищних заходів, тематичних та спортивних свят, предметних 

тижнів. 

Керівники Тимошевич К. та Мельник А. (гурток «Художнє читання», 

драмгурток «Ліра»), надають гуртківцям знання з театрального мистецтва. 

Розвивають в учнів образне мислення, емоційну виразність, спостережливість, 

пам’ять, уяву і фантазію, правильну дикцію. Створюють умови для 



самореалізації та соціальної адаптації, навчають володіти навичками гри на 

сцені, ораторському мистецтву, читанню гумористичних  та поетичних творів. 

Для розвитку художніх здібностей, виховання естетичного смаку, 

національної свідомості, у бібліотеці функціонує гурток креативної творчості 

«Декупаж», керівник Садовнича С.Г. Учні готують сувеніри до новорічних та 

Різдвяних свят. На заняттях учні працюють злагоджено, впевнено формують 

практичні навички з техніки декупажу. Велика увага приділяється роботі по 

згуртуванню колективу. Учні задоволені результатами своєї роботи, з гордістю 

демонструють готові вироби, за які мають відзнаки.  

Заняття в спортивних секціях під керівництво Скачедуб І.Ф., 

Чхайло Л.М.. розвивають в учнів фізичний потенціал, формують їх як творчих, 

виносливих, відповідальних особистостей. Розвивають загальний кругозір, 

уявлення про спорт та значення його в житті людини.  

До заходів позаурочної роботи активно залучалися учні пільгових 

категорій, які знаходяться під постійною опікою адміністрації та педагогічного 

колективу. За необхідності всі були забезпечені гуртожитком, харчуванням, 

надавалася матеріальна допомога зі стипендіального, профспілкового фонду. 

Протягом навчального року у закладі навчалися: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування –                       

30 (випуск – 11) 

- учні, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –                   

4 (випуск – 1); 

- учні з інвалідністю (особи з обмеженими фізичними можливостями) – 21 

(випуск – 8);  

- учні з обмеженими розумовими можливостями – 19 (випуск – 10); 

- учні - напівсироти (один з батьків помер) – 36 (випуск – 6); 

- учні з неповних сімей (батьки розлучені) – 94 (випуск – 21); 

- учні з неблагонадійних сімей – 6 (випуск – 1); 

- учні з багатодітних сімей – 50 (випуск – 12); 

- учнів з малозабезпечених сімей – 10 (випуск – 4); 

- учні, батьки яких є учасниками АТО – 30 (випуск – 5). 

Значна увага приділялася організації харчування учнів у закладі, згідно 

з вимогами законодавства України та на виконання «Регіонального плану 

заходів щодо створення належних умов для організації безпечного харчування 

в закладах освіти Сумської області на 2020-2022 роки». 

Проведено ремонт в приміщеннях харчоблоку на загальну суму 191000,00 

грн. та оновлено технічне обладнання на суму 362994,00 грн. Закуплено 

термометри для холодильників та манометри для вимірювання вологи. 

Розроблені інструкції з охорони праці для безпечного використання технічного 

обладнання. 

Протягом звітного періоду  в їдальні харчувалося близько 112 учнів,  із 

них: 

- платно харчувалося 67 учнів (обіди вартістю 25,00 грн.)  

- бюджетне харчування – 30 дітей-сиріт (19 – отримують щоденно 

трьохразове безоплатне харчування на суму 117,00 грн. в день, 11 (під 



опікою) – обіди 47,00 грн. в день) та 15 учнів із малозабезпечених сімей 

(вартість обідів 47,00 грн. в день). 

Головним завданням для СМВПУ з впровадження системи HACCP 

залишається аналіз небезпек і проведення поетапного контролю на всіх етапах 

приготування страв і за усіма  продуктами харчування, починаючи від прийому 

їх на склад і до моменту подачі готової страви. 

Результатом фінансово-господарської діяльності закладу у 2020-2021 

навчальному році є: 

- отримання 20723,00 тис.грн. за додаткові освітні послуги; 

- придбання матеріалів і обладнання за кошти спеціального фонду на суму 

47 275,67 грн. грн.;  

- передплата фахових видань для співробітників та навчально-пізнавальної 

преси на 16 тис. 500 грн. (ІІ півріччя 2020); - передплата періодичних 

видань на суму 27102,00 грн. (2021). 

Реалізовано 49000,00 грн. виділених з обласного бюджету на будівельні 

матеріали для ремонту навчального кабінету № 12 (Історія України) та ремонту 

їдальні 173783 тис. грн. 

В цілому фінансово-господарська діяльність за звітний період становить: 

- загальний фонд: 22747 123 тис. грн.; 

- спеціальний фонд: 1 573 700 тис. грн.; 

- спонсорська допомога: 209 775,20 тис. грн. 

Висвітлення інформації про фінанси здійснюється згідно з чинним 

законодавством на майданчиках Prozzoro, є-Дата, сайті закладу освіти. 

 

Важливими завданнями колективу на наступний навчальний рік 

визначено: 

1. Своєчасна підготовка закладу до нового навчального року. 

2. Виконання плану регіонального замовлення на підготовку робітничих 

кадрів. 

3. Посилення інноваційних профорієнтаційних методів реклами про 

СМВПУ для збільшення контингенту здобувачів освіти. 

4. Розширення в освітньому процесі елементів дуальної освіти та форм 

інклюзивного навчання. 

5. Збереження контингенту учнів протягом навчального року. 

6. Забезпечення 100% працевлаштування випускників училища. 

7. Спрямованість діяльності колективу на пошук нових підприємств – 

соціальних партнерів, роботодавців за напрямком підготовки робітничих 

кадрів. 

8. Проведення моніторингових досліджень (семестрово) за результатами 

досягнень учнів в освітній і виробничій діяльності. 

9. Забезпечення умов для участі педагогічних працівників та здобувачів 

освіти у конкурсах фахової майстерності регіонального, всеукраїнського 

та міжнародного рівнів. 

10. Впровадження сучасних освітніх та виробничих технологій в освітній 

процес. 



11. Сприяння підвищенню кваліфікацій педагогічних працівників на основі 

сучасних педагогічних, виробничих технологій. 

12.  Робота педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою на 

основі компетентнісного підходу до модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

13.  Поширення перспективного педагогічного досвіду педагогічних 

працівників через різні форми методичної роботи закладу та 

представлення їх досягнень на регіональних, всеукраїнських заходах. 

14.  Систематичний контроль за  науково-методичним рівнем викладання 

предметів та заходів виховної роботи; станом організації виробничого 

навчання і практики; веденням і використанням методичної, 

планувальної, облікової і звітної документації; станом фізичного 

виховання і медично-санітарної підготовки учнів; станом організації 

самостійної роботи учнів; станом  навчально-матеріальної бази тощо. 

  



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,молоді, 

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; 

- журналами обліку вхідної та вихідної 

документації. 

До 

01.09.2020 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

 

 



 

 

 

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 

01.09.2021 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

методист Русанова О.І. 

 

4. 

Провести огляд готовності навчальних 

кабінетів, майстерень та лабораторій 

до нового навчального року. 

до 

01.08.2021 

Адміністрація, 

завідуючі навчальними 

кабінетами, 

майстернями та 

лабораторіями 

 

5. 

Провести співбесіду з педагогічними 

працівниками щодо навантаження на 

2020-2021 навчальний рік. 

червень 

- серпень 

2021 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

голова профспілки 

Овчаренко Л.М. 

 

6. 
Забезпечити  комплектацію  закладу 

педагогічними кадрами. 

до 

31.08.2021 

Директор 

Камишанська В.О. 
 

7. 

Розподілити педагогічне навантаження.  

 

 

до 

06.09.2021 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В 

 

8. 
Підготувати тарифікаційні матеріали   

на 2021-2022 навчальний рік. 

до  

13.09. 2021 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

головний бухгалтер 

Сєдих С.О. 

голова профкому 

Овчаренко Л.М. 

 

9. 

Підготувати та провести педагогічну 

раду за підсумками роботи колективу у 

минулому навчальному році, 

визначення пріоритетних напрямків 

діяльності на 2021-2022навчальний рік. 

до 

31.08.2021 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

 з НМР СорокінаТ.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

методист 

 Русанова О.І. 

 

10. 

Закріпити педагогічних працівників за 

навчальними групами (майстри 

виробничого навчання, класні 

керівники). 

 

до 31.08. 

2021 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

11. 

Організувати роботу для забезпечення 

охорони життя та здоров’я учнів та 

працівників училища 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Заступники директора, 

інженер з охорони 

праці 

 

  



12. 

Підготувати журнали реєстрації 

інструктажів учнів на робочому місці в 

кабінетах підвищеної небезпеки. 

До 

01.09.2021 

 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

 

 

13. 

Ознайомити працівників училища з 

правилами внутрішнього розпорядку, 

режимом роботи  закладу освіти. 

до 

01.09.2021 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

 

14. 

Створити належні санітарно-гігієнічні 

умови для учнів у  гуртожитку та 

постійно їх підтримувати. 

 

Серпень-

вересень 

2021 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

комендант гуртожитку, 

вихователі 

 

15. 

Провести інструктажі  для 

педагогічних працівників  та 

здобувачів освіти з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

Згідно з 

вимогами 

Інженер з ОП 

Петренко С.М. 
 

16. 

Організувати місячник з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, 

пожежної безпеки. 

квітень 2022 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

інженер з охорони 

праці Петренко С.М. 

 

17. 

Підготувати матеріальну базу, технічну 

документацію та підписати акт 

готовності училища до  2021-2022 

навчального року. 

до 

01.09.2021 

Адміністрація 

Завідуюча 

господарством 

Беззубець В.І. 

 

18. 

Підготувати проєкти наказів щодо 

організованого початку  2021-2022 

навчального року. 

до 

31.08..2021 

 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

19. 
 Провести зарахування абітурієнтів на І 

курс навчання. 

До 

31.08.2021 

Директор  

Камишанська В.О. 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

20. 
Сформувати списки учнів нового 

контингенту.  

серпень 

2021   

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

21. 

 Укомплектувати  особові справи 

учнів, згідно з вимогами.  

 

Вересень-

жовтень 

2021 

Секретар навчальної 

частини, 

 керівники груп 

 

22. 

Ознайомитися з особовими справами  

контингенту учнів І курсу та 

документами учнів, які прийшли на 

навчання на інші курси. 

вересень-

жовтень 

2021 

Адміністрація, 

майстри виробничого 

навчання, 

класні керівники 

психологічна служба 

 

23. 
Організувати замовлення учнівських 

квитків.   

вересень 

2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О 
 

24. 
Провести батьківські збори для учнів І 

курсу.   

вересень 

2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники груп 

 

25. 
Організувати роботу учнівського 

самоврядування. 

з жовтня 

2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 



26. 

Забезпечити  індивідуальний супровід 

та консультування  з учнів-сиріт та 

учнів, позбавленими батьківського 

піклування, учнів, які перебувають на 

обліку в поліції, наркодиспансері для   

дотримання ними вимог освітнього  

процесу, попередження 

правопорушень. 

постійно 

Заступник 

 директора з НВР 

 Петренко Т.О 

 

 

.Керівники груп 

 

27. 

Організувати роботу з недопущення 

протиправних дій учнями училища. 

 

з вересня 

2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники груп 

 

28. 

Проводити  індивідуальну роботу з 

учнями та їх батьками щодо  

недопущення пропусків занять без 

поважних причин. 

постійно 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

керівники груп 

 

29. 
Організувати харчування учнів в 

їдальні училища. 

з вересня 

2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники навчальних 

груп 

 

30. 

Забезпечити зайнятість учнів у 

позаурочний час у гуртках та 

спортивних секціях. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівник фізичного 

виховання  

керівники гуртків 

 

31. Поновити  роботу приймальної комісії. з 01.11.2021 
заступник директора з 

НВР Петренко Т.О 
 

32. 
Організувати проведення Днів 

відкритих дверей.   

березень-

квітень 2022 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О 
 

33. 

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 Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

34. 
Скласти графік навчально-виробничого 

процесу на семестр, рік.   

До 

31.08.2021 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 
 

35. 

Укласти угоди з керівниками  

підприємств, установ, організацій щодо 

проведення виробничого навчання та  

практики на  їх виробничих територіях. 

до 

01.09.2021 

 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри в/н 

 

36. 

Забезпечити своєчасну організацію та 

проведення пробних кваліфікаційних 

робіт. 

квітень-

червень 

 2022 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

майстри виробничого 

навчання 

 

 

 

37. 
Укладати угоди з підприємствами, 

обласним центром зайнятості, 

протягом 

навчального 

Директор 

Камишанська В.О., 
 



фізичними особами щодо підготовки та 

перепідготовки незайнятого населення, 

проходження стажування  на базі  НПЦ 

закладу. 

року заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

38. 
Скласти єдиний план методичної 

роботи. 

до 12.09. 

2021 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

 

 

39. 
Організувати роботу колективних 

форм методичної роботи. 

з вересня  

2021 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

40. 
Організувати роботу атестаційної 

комісії. 

вересень 

2021 

Директор 

 Камишанська В.О. 
 

41. 

Забезпечити своєчасне подання заяв 

педагогічними працівниками на 

проходження атестації у 2022 році. 

до 

10.10.2021 

педагогічні 

працівники, 

відділ кадрів 

 

42. 

Забезпечити вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються.  

листопад 

2021 – 

лютий 2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І 

керівники МО, цк 

 

43. 

Забезпечити узагальнення матеріалів 

про діяльність педагогічних 

працівників у міжатестаційний період 

до засідання атестаційної комісії.  

до 

10.03.2021 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

44. 
Провести аналіз працевлаштування 

випускників 2021 року. 

вересень 

2021 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

майстри виробничого 

навчання 

 

 

45. 

Провести коригування плану роботи 

педагогічного колективу на ІІ семестр 

(за необхідності). 

січень  

2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

46. 

Забезпечити участь училища в 

конкурсах та заходах Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації, НМЦ ПТО у 

Сумській області. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

47. 

Забезпечити складання та виконання 

плану роботи з питань підготовки та 

проведення державної підсумкової 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

викладачі 

 



атестації у формі ЗНО. загальноосвітньої 

підготовки 

48. 

Підготувати матеріали для  

замовлення документів про освіту 

учням випускних груп. 

квітень-

травень 

2022 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

керівники груп 

 

49. 

Забезпечити своєчасне оформлення 

документів про отримання повної 

загальної середньої та професійної 

освіти. 

червень  

2022 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

50. 

Своєчасно висвітлювати здобутки 

закладу   на сайті та у засобах масової 

інформації. 

протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О. 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

51. 
Погодити графік відпусток 

педагогічних працівників. 

до 

30.04.2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

відділ кадрів 

 

52. 

Підготувати і здати в архів навчально-

плануючу документацію за 2021-2022 

н.р. 

Вересень -

жовтень 

2021 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова 

О.І., секретар 

навчальної частини 

 

53. 

Підготувати проєкт плану роботи 

педагогічного колективу на 2022-2023 

навчальний рік. 

Травень-

червень 

2022 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова 

О.І., керівники 

методичних об’єднань, 

циклових комісій 

 

 

  



РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 

Визначити 2021-2022 навчальний 

рік роком апробації внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освіти (ВСЗЯО). 

Протягом 

року 

Заступник дир. з  

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

2 

Дотримуватися 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 

Дотримуватися основних 

принципів академічної 

доброчесності. 

Постійно 
Учасники освітнього 

процесу 

 

4 

Забезпечити педагогічних 

працівників нормативними 

документами, методичними 

рекомендаціями, надати допомогу 

в складанні плануючої 

документації 

Серпень,  

вересень 

Заступник дир. з  

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

5 

Скласти розклад занять. 

Забезпечити чітке  виконання 

робочих навчальних планів при 

складанні розкладу.  

 

згідно з 

навчальними 

планами 

протягом 

навчального 

року 

Заступники директора з 

НМР, НВР Сорокіна 

Т.В., Ганицька О.О. 

 

6 

Забезпечити дотримання вимог 

щодо ведення журналів 

виробничого та теоретичного 

навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

Викладачі 

 

7 

Вдосконалювати прогресивні 

методи і форми навчання; 

практикувати проведення 

нестандартних уроків: ділових 

ігор, бесід за круглим столом, 

прес-конференцій, уроків-

конкурсів, бінарних уроків, 

уроків діалогів, уроків-семінарів, 

уроків-конференцій, інтегрованих 

Протягом 

року 

Заступник дир. з НМР, 

методист,  

викладачі, 

майстри в/н 

 



уроків, та ін. 

8 

Провести діагностичні контрольні 

роботи для учнів 1-го курсу, 

обговорити їх підсумки на 

засіданнях МО 

Вересень 

Жовтень 

Керівники МО, 

викладачі 

 

9 

Проводити порівняльні 

моніторингові дослідження якості 

освітнього процесу  

І семестр 

ІІ семестр 

Заступник дир. з НМР 

керівники МО, 

викладачі 

майстри в/н,  

 

10 
Скласти графіки проведення 

відкритих уроків  
Серпень 

Методист , 

 керівники МО, ЦК 

 

11 
Проводити заняття школи 

молодого майстра в/н 
За планом 

методист,  

старший майстер, 

керівники ЦК 

майстри в/н  

 

12 
Проводити заняття школи 

молодого викладача 
За планом 

методист,  

керівники МО 

викладачі  

 

13 

Організовувати проведення 

предметних тижнів, 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

За планом і 

графіком 

Заступник дир. з НМР  

методист,  

керівники МО,ЦК 

викладачі, 

майстри в/н  

 

14 

З метою виявлення та розвитку 

обдарованих учнів, підвищення 

інтересу до навчання, 

організувати та проводити  

роботу факультативів , 

позаурочних заходів 

Постійно 

Заступник дир. з НМР  

викладачі,  

майстри в/н 

 

15 

Викладачам і майстрам в/н 

забезпечити якість знань учнів 

через удосконалення змісту 

викладання предметів, 

застосування інноваційних та 

комп’ютерних технологій, 

Постійно 
Викладачі, 

майстри в/н 

 



професійну направленість 

викладання теоретичних 

дисциплін.  

16 

Використовувати на уроках 

професійно-теоретичної 

підготовки технічну літературу, 

довідники, виробничо-технічну 

документацію 

Протягом 

року 

Керівники ЦК 

викладачі, 

 

 

17 

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  

методист,  

викладачі, 

майстри в/н  

 

18 

З метою обміну педагогічним 

досвідом та підвищенням 

педагогічної майстерності 

забезпечити проведення 

відкритих та експериментальних 

уроків 

За графіком 

Заступник дир. з НМР  

методист,  

викладачі, 

майстри в/н  

 

19 

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  

 

 

20 

Забезпечити проведення групових 

й індивідуальних консультацій з 

предметів  

Згідно 

графіку 
Викладачі 

 

21 

Організувати в бібліотеці та 

навчальних кабінетах куточки по 

підготовці до екзаменів, захисту 

дипломних проєктів, ЗНО. 

Лютий, 

квітень 

Бібліотекар, 

викладачі 

 

22 
Провести реєстрацію учнів  ІІІ 

курсу для участі у ЗНО 
Лютий 

Заступник дир. з НМР, 

Класні керівники 

 

23 

Забезпечити якісну підготовку 

учнів для складання ДПА у формі 

ЗНО 

Постійно Викладачі 

 

24 

Постійно проводити роботу по 

вдосконаленню матеріально- 

технічної бази, комплексно-

методичного забезпечення  

кабінетів.  

Протягом 

року 

Викладачі, 

зав.кабінетами 

 



 
Раціонально використовувати 

технічні засоби навчання, ІКТ. 
Постійно 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

25 

Забезпечити впровадження 

технологій дистанційного 

навчання в освітній процес. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

Викладачі  

 

 

  



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 

ПТНЗ у поточному навчальному 

році. 

серпень-

вересень 

2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

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 01.09.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

3. 

Проаналізувати ринок праці та 

поповнити базу даних 

підприємств, організацій та 

установ, які нададуть робочі місця 

для проходження виробничої 

практики учнів у навчальному 

році. 

до 14.09.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

4. 

Розробити графік контролю 

адміністрації за проходженням 

учнями виробничого навчання та 

виробничої практики. 

на І та ІІ 

семестри 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

5. 

Здійснити заходи щодо укладання 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

проходження учнями 

виробничого навчання та 

виробничої практики. 

до 01.10.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

6. 

Здійснити заходи щодо укладання 

двосторонніх та трьохсторонніх 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

підготовки учнів  за дуальною 

формою (проходження учнями 

виробничого навчання та 

виробничої практики). 

до 14.09.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

7. 

Здійснити заходи щодо укладення 

договорів з підприємствами, 

організаціями та установами для 

формування регіонального 

замовлення на 2022 рік. 

до 01.10.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

  



8. 

Здійснити заходи щодо усунення 

недоліків, виявлених під час 

атестаційної експертизи 

професійно-освітньої діяльності 

до 01.12.2021 
Адміністрація, 

педагогічний колектив 
 

9. 

Забезпечити контроль виконання 

інструкцій з ведення журналу 

обліку виробничого навчання 

учнів професійно-технічних 

навчальних закладів. 

протягом 

року 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

10. 

Поновити базу даних 

проходження учнями виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

до 01.12.2021 
Старший майстер 

Черняк О.Ю. 
 

11. 

Здійснити заходи щодо оновлення 

комплексних кваліфікованих 

завдань з професійно-практичної 

підготовки для поетапної та 

державної кваліфікаційної 

атестації учнів з усіх професій. 

до 19.10.2021 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

12. 

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 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

13. 

Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах-практикумах та школах 

позитивного педагогічного 

досвіду. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 

14. 

Забезпечити підготовку, 

проведення І етапів (училищних) 

та участь учнів в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних 

конкурсах фахової майстерності. 

згідно з 

планом НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області та 

Сумського 

міського 

відділу освіти 

Адміністрація  

15. 

Забезпечити підготовку та участь 

майстрів виробничого навчання у 

Всеукраїнських конкурсах 

фахової майстерності. 

згідно з 

планом НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 



16. 

Здійснити заходи щодо розробки 

комплексно-методичного 

забезпечення навчально-

практичного центру з професії 

«Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів». 

до 10.09.2021 

Майстри виробничого 

навчання 

Прядко О.О. 

Малиш В.М. 

 

17. 

Провести ліцензування з професії 

«Майстер з діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів». 

до 10.09.2021 
Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 

18. 

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 14.09.2021 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри виробничого 

навчання 

 

19. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп з 

виробничого навчання та 

виробничої практики за період 

навчання. 

до 27.06.2022 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Голови ЦК 

Залозна Т.М. 

Темченко В.А. 

Прядко О.О. 

Купіна Т.С. 

 

20. 

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 Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри виробничого 

навчання 

 

21. 

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 Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

22. 

Підбити підсумки удосконалення 

комплексно-методичного 

забезпечення навчальних 

майстерень і лабораторій 

відповідно до вимог державних 

стандартів ПТО. 

до 19.06.2022 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

23. 

Підготувати навчальні 

лабораторії до нового 

навчального року. 

червень-

липень 

2021 року 

Старший майстер 

Черняк О.Ю., 

завідуючі 

лабораторіями 

 

  



РОЗДІЛ 5 

ВИХОВНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1  

Скласти план виховної роботи 

училища на 2021-2022 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 24.09.2021 

Заступник 

директора з НВР  

Петренко Т.О. 

 

2  

Скласти плани роботи підрозділів: 

- ради профілактики 

правопорушень; 

- роботи органів учнівського 

самоврядування; 

- 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 

до 17.09.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

керівники 

підрозділів 

 



секцій. 

3  

Скласти розклади: 

- роботи гуртків і спортивних секцій; 

- проведення лінійок, зборів; 

- виховних годин. 

до 17.09.2021 

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 АТО 

та АР Крим). 

до 20.09.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

 

 

5  

 

Підготувати накази: 

- про призначення класних керівників; 

- призначення та звільнення 

керівників гуртків і спортивних 

секцій; 

- про затвердження списків учнів-

сиріт та їх матеріальне 

забезпечення; 

- про організацію роботи Ради 

профілактики правопорушень; 

- про затвердження списків та 

організацію відповідного 

соціального захисту учнів з 

 

 

до 02.09.2021 

 

 

 

до 21.09.2021 

 

 

до 01.10.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 



неповних, малозабезпечених, 

багатодітних сімей тощо. 

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 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9  

Проводити засідання органів 

самоврядування навчальних груп, 

мешканців гуртожитку, закладу 

освіти. 

згідно 

графіка 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

 

 

10  
Поновити роботу наркопоста. до 17.09.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

 

11  
Проводити загальні батьківські збори 

(у навчальних групах). 

1 р. на 2 

місяці 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

12  
Проводити засідання батьківського 

комітету. 
1 р. на місяць Голова 

батьківського 

 



комітету 

13  
Оформити куточок психологічної 

служби. 
до 10.09.2021 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

 

 

14  
Організувати запис учнів до 

бібліотеки, гуртків, секцій 

До 

01.10.2021 

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 

01.01.2022 

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). 
01.09.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М.. 

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  

2021/22 навчальному році із 

залученням ветеранів. 

до 01.09.2021 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  
Перший урок « Герої не вмирають» 01.09.2021 Класні керівники  



4  

Урочистий мітинг «Війна відгриміла 

та пам’ять жива» 

 (з нагоди 79-ї річниці визволення 

міста Суми від нацистських 

загарбників) і 366-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». 

02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

02.09.2021 

 

 

  02.09.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М.. 

Шулежко О.А. 

 

 

 

класні керівники, 

майстри в/н. 

 

     бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

5  

Провести національно-патріотичні 

тематичні виховні години: «Спіть 

спокійно, Герої: трагедія під 

Іловайськом», «Їх подвигу не буде 

забуття…» 

 вересень 

       2021            
Класні керівники 

 

6  

Провести патріотичний забіг з 

легкої атлетики в пам’ять про 

загиблих захисників - “Шаную 

воїнів, біжу за Героїв України”. 

Вересень 

2021 року 
Викладачі фізичної 

культури 

 

7  

Година пам‘яті  

«Згадаємо Героїв Іловайську»  
23.09.2021 

     Вихователі  

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

8  

Літературно-музична композиція 

«Подвигу жити вічно» (22 вересня 

День партизанської слави України). 

22.09.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

  Шулежко О.А.. 

 

 

9  

Книжкова виставка «В книжковій 

пам’яті миттєвості війни» (До Дня 

партизанської слави України). 

02-25.09. 

2021 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  Практичне заняття «Будьмо вересень Практичний  



знайомі» 2021 психолог  

Острівна О.В. 

11  

Олімпійський тиждень, 

присвячений Дню фізичної культури 

(8 вересня). 

вересень 

2021 

Викладачі фізичної 

культури 

 

12  
Змагання з міні-футболу 

вересень 

2021 

Викладачі фізичної 

культури 

 

13  

До дня фізичної культури і спорту 

провести круглий стіл «Здорова 

родина – здорова країна». 

вересень 

2021 

     Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

14  

Виховна година «Чума, холера, 

«іспанка», «COVID 19» як великі 

пандемії змінювали світ ».   

вересень 

2021 
Класні керівники 

 

15  

Цикл бесід: 

- «Я, ти, ми – запорука успіху 

колективу» 

- «Від родини йде життя людини» 

- «Шануй батька й матір». 

вересень 

2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16  

Діагностична робота: 

- Анкета «Мої інтереси». 

вересень 

2021 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

17  

Урок-діалог «Книга і комп’ютер в 

інформаційному суспільстві: 

сучасне і майбутнє». 

23.09.2021 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

18  

Виховна година «Бабин Яр: конвеєр 

смерті на околиці Києва». До Дня 

пам’яті трагедії Бабиного Яру (29 

вересня). 

29.09.2021 Класні керівники 

 

19  
День інформаційних технологій в 

бібліотеці. 
28.09.2021 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

20  

Урок скорботи «Завжди 

пам’ятаємо». До Дня пам’яті 

трагедії Бабиного Яру (29 вересня). 

29.09.2021 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 



Жовтень 

1  
Перегляд відеоматеріалів 

«Боротьба з СOVID-19 в світі» 
5.10.2021 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

Вихователі  

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2  

Святковий концерт до Дня вчителя 

«Спасибі Вам, що ви на світі є…». 
01.10.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А.. 

 

3  
До Дня вчителя провести конкурс 

на кращу стіннівку-привітання. 

01.10. 

2021 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4  
Змагання з настільного тенісу 

жовтень 

2021 

Викладачі 

фізкультури 

 

5  
Свято осені  

жовтень 

2021 
Художні керівники 

 

6 Заходи до Дня українського 

козацтва та Дня захисника Вітчизни 

(14 жовтня): 

- виховна година «Що я знаю про 

українське козацтво» 

 

- година спілкування «Захищати 

Вітчизну – почесний обов’язок»  

 

 

 

- урочиста лінійка: «Козацькому 

роду нема переводу» 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

14.10.2021 

 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

 



 

- спортивне свято: «Спорт-краса, 

здоров’я, сила». 

 

 

 

жовтень 

Шулежко О.А. 

Викладачі фізичної 

культури 

7 

 Вечір-реквієм, із залученням 
ветеранів війни – учасників 
антитерористичної операції, 
учасників з відсічі та стримування 
збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та 
Луганських областях, осіб, які 
чинили опір незаконній окупації та 
анексії Автономної Республіки 
Крим, на тему: «Душу і тіло ми 
положимо за нашу свободу», 

Жовтень  

2021 року 

Художні керівники  

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

 

      8 
Перегляд відеоматеріалів 

«Спортивна слава Сумщини». 
жовтень 2021 

    Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 9 

Перегляд та обговорення 
документальних фільмів, 
відеохронік, презентаційних 
матеріалів, присвячених боротьбі 
українського народу за 
незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України. 

Жовтень 

2021 року 

Вихователі  

Моісеєнко Н.О. 

Кривцова В,В, 

 

10 Бесіди:  

- «Стосунки між людьми»,  

- «Людина починається з добра», 

- «Життя людини – найвища 

цінність». 

жовтень 2021 

   Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

11 Фото виставка «Мої спостереження: 

як люди перемагають коронавірус». 
28.10.2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

12 Посвята першокурсника. Святкова 

дискотека. 
28.10.2021 

         Учнівське 

самоврядування 

 

13 
Провести діагностику «Адаптація 

першокурсників». 
жовтень 2021 

Практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

14 
Провести цикл занять «Права та 

обов’язки учнів СМВПУ». 
жовтень 2021 Вихователі 

 



Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

15 

Підготувати  матеріали та прийняти 

участь у конкурсі  авторських 

програм практичних психологів і 

соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» 

Жовтень –

листопад 

2021 

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» 

 

 

09.11.2021 

 

 

 

 

09.11.2021 

 

 

 

 

 

09.11.2021 

 

     Викладачі 

української мови та 

літератури 

 

 

       

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 

 

 

Класні керівники 

 

2  

До 132 річниці з дня народження 

Остапа Вишні (13 листопада) 

провести: 

- конкурс гуморесок за творами 

Остапа Вишні; 

 

 

- огляд літератури «Вишневі 

 

 

 

листопад 

2021 

 

 

 

Викладачі 

української мови та 

літератури 

 

 

 

Бібліотекар 

 



усмішки»  11.11.2021 Садовнича С.Г. 

3  
Акція «Ви палите-ми йдемо до вас» 12.11.2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

4  
Конкурс «Містер Вишуканість» 

Листопад 

2021 

Художні керівники  

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П 

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». 

 

12.11.2021 

 

 

 

листопад 

2021 

 

 

11.11.2021 

 

     Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

6  

Акція «Толерантність – шлях до 

єдності» (До Міжнародного дня 

толерантності – 16 листопада). 

16.11.2021 
Психологічна 

служба 

 

7  

До Міжнародного дня студента (17 

листопада) провести дискотеку 

«Давайте познайомимось». 

17.11.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

8  
Виготовлення стіннівки в рамках 

акції «16 днів проти насильства». 
18.11.2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

9  
Провести лінійку до Дня Гідності та 

Свободи (21 листопада). 
19.11.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 



10  

Літ Акцент року (новинки бібліотеки 

2020, 2021). 

листопад 

   2021 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

11  

Година пам’яті «Небесна Сотня – 

герої нашого часу» (вшанування 

пам’яті Героїв Небесної Сотні).  

 

19.11.2021 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

12  

Виховна година «Революції, які нас 

змінили» (до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних 

репресій). 

25.11.2021 Класні керівники 

 

13  
Виховна година «Зупинимо булінг 

разом». 

листопад 

2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

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

Дня пам’яті жертв Голодомору). 
26.11.2021 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

15  
Книжкова виставка «Голод 33-го – 

біль душі і пам'ять серця». 

18-30.11. 

2021 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

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

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

17  
Година спілкування «Закохані та 

культура їх поведінки». 

листопад 

2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

18  
Година спілкування «Твори добро, 

бо ти людина». 

листопад 

2021 
Класні керівники 

 

19  
Конкурс «Таланти училища». 

листопад 

2021 

Художні керівник 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

20  
Змагання з волейболу. листопад Викладачі фізичної  



2021 культури 

Грудень 

1  

Зустріч з представником міського 

військкомату, «Служба в лавах 

Збройних Сил України – священний 

обов’язок кожного». 

грудень 

2021 

Викладач «Захисту 

Вітчизни», 

практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

2  

Урочиста лінійка до Дня Збройних 

Сил України (06 грудня). «Свято 

доблесті та мужності» 

06.12.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

3  

Перегляд відеофільмів 

Паралімпійськи чемпіони світу». 

(До міжнародного Дня людей з 

інвалідністю – 03 грудня). 

02.12.2021 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4  

Акція «Цінуй життя – зупини СНІД». 

(До Міжнародного дня порозуміння 

з ВІЛ-позитивними).Виготовлення 

плакатів, листівок. 

02.12.2021 

Психологічна 

служба, 

учнівське 

самоврядування 

 

5  

Бесіда «Право на життя» (до 

Міжнародного інвалідів – 03 

грудня) 

 

 

03.12.2021 

 

Психологічна 

служба 

 

6  
Акція «16 днів проти насилля». 

24.11.-

10.12.2021 

Психологічна 

служба 

 

7  

Проведення конкурсу на кращу 

новорічну стіннівку та ялинкову 

прикрасу серед груп. 

грудень 

2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

 

8  
Споротивні змагання «Один день в 

Українській Армії» 

грудень 

2021 

Викладачі фізичної 

культури 

 

9  
Виховна година «З відданістю 

Україні в серці». 
  09.12.2021 Класні керівники 

 

10  
Бесіда «Лікарі, що віддали життя в 

боротьбі з коронавірусом» . 

   грудень 

     2021 
Класні керівники 

 



11  

Урок пам’яті «Героїзм, що врятував 

світ» (до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 14 грудня). 

14.12.2021 Класні керівники 

 

12  
Перегляд статей «Пані газета і його 

величність журнал». 
16.12.2021 

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). 

17.12.2021 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

14  

Година цікавих повідомлень 

«Католицьке Різдво: традиції та 

звичаї різних країн» (25 грудня). 

23.12.2021 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г., 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Оформити та надіслати листи-

подяки батькам кращих учнів. 

грудень 

2021 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

 

16  
Виставка експозиція «Народні свята 

України». 

24.12.2021-

13.01.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

17  
Новорічний бал-маскарад. 

 

грудень 

2021 

 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

18 

 

Діалог-огляд «Молодіжні 

субкультури». 

грудень 

2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О 

 

Січень 

1 Гумористичний вечір «Пригоди на 

Різдво» 

5.01.2022 Художні керівник 

Мельник А.М. 

 



Шулежко О.А. 

2 
Перегляд відеоматеріалів 

«Архітектура рідного міста». 
15.01.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3 

Музична хвилинка «Ще раз про 

кохання» (Тетянин день 25 січня). 

 

 

25.01.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4 
Перегляд відеофільму «Різдвяна 

ніч». 

січень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 

Година спілкування «Соборність 

України в сучасному багатомірному 

просторі». 

20.01.2022 Класні керівники 

 

6 

Лінійка пам’яті до Дня Соборності 

України «Герої в наших серцях» (22 

січня). 

22.01.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

7 
Година спілкування «Патріоти 

України – юні нахімовці». 

січень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

8 
Правове читання «Твої права та 

обов’язки». 

січень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9 Змагання з гирьового виду спорту. 
січень 

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

10 
Вечір відпочинку для учнів «У день 

Святої Тетяни»(25 січня). 

січень 

2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 



11 

Мітинг-реквієм до Міжнародного 

дня пам’яті жертв Голокосту (27 

січня). 

27.01.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

12 
Урок юридичної грамотності 

«Перевір себе» 
28.01.2022 Садовнича С.Г. 

 

13 
Виховні години «Голокост – трагедія 

ХХ століття». 

січень 

2022 
Класні керівники 

 

14 
Бесіда «Голокост…Без права на 

забуття». 

січень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15 
Перегляд та обговорення 

відеофільму «Бій під Крутами». 
28.01.2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16 

Заняття для учнів гуртожитку: 

«Життя людини – найвища 

цінність». 

січень 

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

17 

Урочиста лінійка «Крути – символ 

героїзму українського юнацтва» (29 

січня – День пам’яті Героїв Крут). 

28.01.2022 Викладачі історії 

 

Лютий 

1  

Підготувати агітбригаду для 

презентації робітничих професій. 

лютий 

2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

2  

Бесіда «Причини та наслідки 

вживання наркотичних речовин 

підлітками». 

лютий 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3  

Бібліодипломат «Журнали і книжки 

читайте та все знайте». 
03.02.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



4  

Круглий стіл «Підліткова 

злочинність. Правова 

відповідальність за скоєні 

злочини». 

лютий 

2022 

Соціальний педагог 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5  
Година спілкування «День 

безпечного Інтернету».  
10.02.2022 Класні керівники 

 

6  
Година спілкування «Праця 

прикрашає людину».  

лютий 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

7  
Літературна година «Афганістан – 

моя кривава рана». 
10.02.2022 

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 

2022 
Класні керівники 

 

9  
Дискотека до Дня Святого 

Валентина (14 лютого). 
11.02.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

10  
Конкурс на кращу «валентинку». 11.02.2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11  

Лінійка-реквієм «Герої не 

вмирають» (до Дня Героїв Небесної 

Сотні (20 лютого). 

18.02.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

12  
Урок мужності «Майдан. Україна. 

Шлях до свободи». 
17.02.2022 Класні керівники 

 

13  

Відеофотовиставка «Герої 

Майдану». 
17.02.2022 

   Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



14  

Година спілкування «Державні 

символи України» (25 лютого 

Прийнято Перший офіційний 

Державний герб України). 

24.02.2022 Класні керівники 

 

15  
Практичне заняття «Командна 

взаємодія». 

лютий 

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

16  

Година психолога «Розвиток 

навичок  

емоційної саморегуляції». 

лютий 

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

17  
Змагання з армреслінгу. 

    лютий 

      2022                    

Викладачі 

фізкультури 

 

 

Березень 

1  

Святковий концерт «Милі. Рідні. 

Чарівні» (8 березня – Міжнародний 

день прав жінок і миру). 

04.03.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А 

 

2  
Конкурс учнівської творчості з 

декупажу «Весняні подарунки». 

03.03. 

2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  
Виховна година «Жінки Сумщини»   03.03.2022 Класні керівники  

4  

Виховна година «Тарас Шевченко – 

співець краси рідного краю» (09 

березня – День народження 

Т.Г.Шевченка). 

09.03.2022 Класні керівники 

 

5  
Змагання з шашок. 

березень 

2022 

    Викладачі   

фізкультури 

 

6  
Лекція «Це повинен знати кожен». 

березень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  
Конкурс вітальних листівок до 8 

Березня. 
04.03.2022 

Класні керівники, 

учнівське 

 



самоврядування 

8  

Бібліотечний огляд «Класика – 

колиска істинної літератури». 
10.03.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9  

Літературна година «Ліна Костенко 

– королева Української поезії» (до 

92-річниці з дня народження – 19 

березня). 

18.03.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  
Виховний захід «Прийшла 

весна,прийшла красна». 

березень 

2022 

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» 
31.03.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

Театральна весна Сумщини. Похід 

до театрів (27 березня – 

Міжнародний день театру). 

березень 

2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

14  
Конкурс «Містер і Місіс училища». 

березень 

2022 

    Учнівське 

самоврядування 

 

Квітень 

1  

Година спілкування «Здоров’я – це 

цінність, яку нам не можна згубити» 

(До Всесвітнього дня здоров’я 

07.04.2019). 

квітень  

2022 
Класні керівники 

 

2  

Перегляд відеофільмів «Видатні 

коміки  світу». 
01.04.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  
Змагання з шахів. 

квітень  

2022 

Викладачі фізичної 

культури 

 

 

 

4  

Години цікавих повідомлень до 

Всесвітнього дня космосу. Перегляд 

відеофільмів (12 квітня Всесвітній 

день авіації і космонавтики). 

12.04.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



5  

Година спілкування «Земля мій дім, 

а я – господар в нім». 

квітень  

2022 
Класні керівники 

 

6  

Просвітницький захід до Дня 

здоров’я «Здорова нація – здорова 

країна». 

квітень  

2022 

Учнівське 

самоврядування 

 

7  
До Всесвітнього дня здоров’я «В 

майбутнє – здоровими». 
07.04.2022 

Психологічна 

служба 

 

8  
Обговорення книги Маларека В. 

«Наташі» (торгівля людьми). 
15.04.2022 

      Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9  
Тиждень психології «Цікава 

психологія». 

18.04.-

22.04.2022 

     Психологічна     

       служба 

 

10  

Класна година «Чорнобиль. Ми 

пам’ятаємо» (День пам’яті 

Чорнобильської трагедії 26 квітня). 

квітень  

2022 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11  
Вечір пам’яті «Чорнобиль – трагедія 

людства». 
22.04.2022 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

12  
Година пам’яті «Чорнобильський 

слід на землі, в долях, в душах…». 
22.04.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

Презентація «Культура читання». 

Знайомство з новою літературою. 
28.04.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

14  
Народознавча година «Великдень». 

квітень  

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Толока «Бережи природу для 

людського роду». 

квітень  

2022 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядування 

 

16  
Година спілкування «Як не стати 

жертвою торгівлі людьми». 

квітень  

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

 



Моїсеєнко Н.О. 

Травень 

1  
Акція «Ми за чисте довкілля» 

травень 

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2  
Виховна година до Дня матері (9 

травня). 

травень 

2022 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

3  

Виховна година «Пам'ять вічно 

жива» (до Дня перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні). 

 

травень 

2022 
Класні керівники 

 

4  

Урочиста лінійка (до Дня перемоги 

над нацизмом у Другій світовій 

війні)  «Перемога, свята перемога». 

06.05.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

5  
Інформ-година «Збережи себе, 

відверни ДТП». 
11.05.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

6  
Екскурсія до Музею бойової слави 

(КУ Сумська ЗОШ № 7). 

травень 

2022 
Класні керівники 

 

7  
Професійний гравіккон «Мій світ – 

моя професія». 

травень 

2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

8  

Практичне заняття «Абетка 

безпечного працевлаштування за 

кордоном». 

травень 

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

9  
Бесіда «Видатні жінки-матері 

України». 
06.05.2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

10  
Урочиста лінійка «Все до серця 

матері горнеться» 
06.05.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

 



   Тимошевич К.П. 

     Шулежко О.А 

11  

Акція «Збережемо природу 

разом». 

травень 

2022 

Учнівське 

самоврядування 

 

12  
Парад чарівних вишиванок. 

травень 

2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

   Тимошевич К.П. 

     Шулежко О.А. 

учнівське 

самоврядування 

 

13  
Година спілкування «Чарівна краса 

вишиванки». 

травень 

2022 
Класні керівники 

 

14  

Години мужності й звитяги 

«Мужність і відвага крізь 

покоління», «Україна в полум’ї 

війни». 

     травень 

       2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Групові консультації «ЗНО без 

проблем». 

травень 

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

16  

Виховна година «Ми – Європейці» 

(До Дня Європи в Україні» – 18 

травня). 

18.05.2022 
Класні керівники 

майстри в/н 

 

Червень 

17  

Година спілкування «А я люблю, 

коли сміються діти» (до 

Міжнародного дня захисту дітей – 

01 червня). 

01.06.2022 Класні керівники 

 

18  

Година порад «П’ять складових 

здоров’я». 

 

03.06.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



19  
Флешмоб до міжнародного дня 

друзів «Дружба єднає щирі серця». 
03.06.2022 

Художні керівники 

Мельник А.М. 

Шулежко О.А. 

 

20  
Година спілкування «Захист прав 

дитини». 

червень  

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

21  
Година психолога «Дружба та 

кохання в нашому житті». 

червень  

2022 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

22  
Дискусія «Чи потрібен я Україні 

таким, яким є сьогодні». 

червень  

2022 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

23  

Рекомендаційні книжкові виставки: 

«Читаємо за шкільною програмою», 

«Канікули з книгою». 

16.06.2022 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

24  
Бесіда «Правила безпечної 

поведінки на водоймах»». 
23.06.2022 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

25  
Випускний бал. червень 2022 

Адміністрація, 

художні керівники, 

МО кл.керівників 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 
Вивчення індивідуальних 

особливостей учнів . 

вересень-

жовтень 2021 

Практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

2 
Оформлення соціальних паспортів 

груп, навчального закладу. 

вересень-

жовтень 2021 
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 

2021 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

2 
Провести загальні батьківські збори 

училища. 

вересень 

2021 

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 

2021 

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 

Тимошевич К.П. 

 



Шулежко О.А. 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1 
Організувати роботу спортивних 

секцій, гуртків. 

вересень 

2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2 
Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи. 

вересень 

2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3 

Планування спортивних заходів і 

змагань на поточний навчальний рік 

(окремий план). 

вересень 

2021 

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 2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2 

Залучення учнів-мешканців 

гуртожитку до занять у гуртках та 

спортивних секціях. 

вересень-

жовтень 2021 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

 



Моїсеєнко Н.О. 

3 
Систематичне проведення 

санітарних годин. 
щовівторка 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 
Проводити конкурси на кращу 

кімнату, поверх. 
щомісячно 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 Формування пропускного режиму. 
вересень-

жовтень 2021 

Комендант 

гуртожитку 

Бондарєва М.В. 

 

6 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення 

анкетувань, тестувань). 

протягом 

навчального 

року 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7 Контроль за самопідготовкою учнів. постійно 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

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 

2021 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

2 
Організувати роботу учнівського 

парламенту. 

вересень 

2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

соціальний педагог  

 

3 
Організувати роботу  Школи активу 

учнівської молоді «Лідер». 

вересень-

жовтень 2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

4 Взяти участь у конкурсі «Краща 
протягом 

навчального 
Класні керівники,  



навчальна група». року майстри в/н 

5 
Організувати роботу волонтерського 

загону. 
жовтень 2021 

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  

2021 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

2. 

Розглянути та узгодити на 

засіданні методичного 

об’єднання робочі програми та 

плани на 2021-2022 навчальний 

рік.  

Вересень 

2021 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

3. 

Підготувати і затвердити 

індивідуальні плани роботи 

викладачів фізичної культури. 

Вересень 

2021 

Викладачі 

фізкультури 

 

4. 

Формування спеціальних 

медичних груп і організація 

занять з учнями. 

до 01.09. 2021 
Викладачі 

фізкультури 

 

5. 

Розробити і затвердити 

положення про проведення 

Спартакіади училища в 2021-

2022 навчальному році. 

до 01.09. 2021 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

6. Провести вибори фізоргів груп. до 10.09.2021 
Викладачі 

фізкультури 

 

7. 
Організувати і провести семінар з 

фізоргами груп І курсу. 
 10.09.2020 

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 

2021 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

10. 

Організація роботи спортивних 

секцій, укладення договорів з 

тренерами. 

до 13.09.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

ІІ. Навчально-спортивна робота  

11. 
Скласти і затвердити розклад 

роботи спортивних секцій.  
до 13.09.2021 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

 



12. 

Провести анкетування учнів для 

виявлення прагнення до 

здорового способу життя. 

Вересень 

2021 

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 

2021 

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 харчуванням 

учнів під час перебування у 

закладі освіти. 

Постійно 

Заступник 

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 

2021 

Викладачі 

фізкультури 

 

ІУ. Господарсько-фінансова робота 
 

24. 

Скласти кошторис витрат на 

проведення спортивно-масових і 

оздоровчих заходів в училищі. 

до 10.09.2021 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

25. 
Провести інвентаризацію 

кабінету фізичного виховання. 

Грудень 

2021 

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; 

- комп’ютер ; 

- 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 

Здійснювати контроль виконання 

Законів України «Про освіту», 

«Про професійну (професійно-

технічну) освіту», «Про мови». 

Протягом 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

 

2 

Затвердити Положення про 

внутрішню систему забезпечення 

якості освіти (ВСЗЯО).  

Серпень 

2021 Педрада  

3 

Контролювати та аналізувати 

відвідування навчальних занять та 

успішність учнів. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора  

керівники груп 

 

4 

Забезпечити контроль за 

проведенням уроків 

загальноосвітньої, професійно-

теоретичної та професійно-

практичної підготовки учнів. 

згідно з 

планом 

контролю 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора  

методист Русанова О.І. 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

5 
Контролювати виконання 

навчальних планів і програм.  

за 

підсумками 

семестрів 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

6 

Забезпечити виконання 

перспективного плану контролю 

за освітнім процесом у 2021-2022 

навчальному році.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
заступники директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Вивчення стану викладання 

предметів:  

 

Креслення (ПР березень) Лютий 

2022 

Захист України (ПР травень) Квітень 

2022 

Інформатика. Технології (ПР) Жовтень

2021 

Професійно-теоретичної 

(технологія), професійно-

практичної  підготовки за 

професіями «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів». 

(ПР березень)  

Березень 

2022 



Стан забезпечення викладання за 

професією «Охоронник» ( ІМН 

грудень) 

Листопад 

2021 

 

 

 

 

Стан виконання регіонального 

замовлення (педрада) 

Жовтень

2021 

  

6.2. Впровадження інтерактивних 

форм і методів навчання учнів на 

уроках української мови та 

літератури.  

 (ІМН грудень) 

Листопад 

2021 

6.3. Впровадження інтерактивних 

форм і методів навчання учнів на 

уроках історії 

 (ІМН грудень) 

Листопад 

2021 

6.4. Використання інформаційних 

технологій у навчанні на уроках з 

предмета «Охорона праці» (ІМН 

грудень) 

Грудень 

2021 

6.5. Охорона праці та техніка 

безпеки на уроках фізичної 

культури (аналітична довідка, 

наказ) 

Вересень 

2021 

6.6. Розвиток навчально-

матеріальної бази з професійно-

практичної підготовки за 

професією «Електрогазозварник» 

Січень 

2022 

6.7. Здійснення міжпредметних 

зв’зків на уроках фізики (МР 

листопад) 

Жовтень 

2021 

6.8. Вивчення стану 

профілактичної роботи з 

педагогічно занедбаними учнями 

(ПР травень) 

Травень 

2022 

 

 

7 

Здійснювати контроль за 

організацією і проведенням 

індивідуальних консультацій, 

факультативних занять. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

8 
Контролювати проходження 

виробничої практики: ведення 

учнями щоденників в/п. 

Згідно з 

навчальними 

планами 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

9 

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 
старший майстер 

 

10 

Забезпечити вивчення та 

узагальнення рівня навчальних 

досягнень учнів за результатами 

січень, 

червень 2022 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

заступник директора  

 



семестрового оцінювання. з НВР Ганицька О.О. 

керівники МО, ЦК 

11 

Систематично здійснювати 

контроль за веденням журналів 

теоретичної та професійно-

практичної підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

12 

Провести вивчення, узагальнення 

рівня навчальних досягнень учнів 

на ПА та державній 

кваліфікаційній атестації за 

рівнем виконання пробних і 

навчально-виробничих завдань. 

згідно з 

навчальним 

планом 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 

13 

Забезпечити контроль за 

підготовкою і проведенням 

державної підсумкової атестації, 

поетапної атестації, пробних 

кваліфікаційних робіт та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

Травень-

червень 2022 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

14 

Контроль за організацією і 

проведенням І етапу 

всеукраїнських, міжнародних 

конкурсів та олімпіад. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 

15 

Розробити та затвердити перелік 

навчально-виробничих робіт для 

груп учнів І-ІV курсів. 

вересень  
заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 
 

16 

Забезпечити перевірку 

дотримання ТБ, охорони праці під 

час проведення виробничого 

навчання в лабораторіях та на 

підприємствах. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

17 

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 Сорокіна Т.В. 

методист Русанова О.І. 

 

18 

Забезпечити контроль за 

вивченням, узагальненням та 

впровадженням перспективного 

педагогічного досвіду роботи в 

освітній процес закладу. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 

19 

Контролювати своєчасне 

укладання угод майстрами в/н з 

соціальними партнерами на 

проходження виробничої 

практики учнями груп І-ІV курсу. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О.,  

старший майстер  

Черняк О.Ю. 

 



20 

Забезпечити контроль за 

звітністю педагогічних 

працівників з проведення 

профорієнтаційної роботи в 

школах області. 

з жовтня 

2021 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

21 

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 Петренко Т.О. 
 

22 

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 Сорокіна Т.В. 

з НВР Ганицька О.О. 

з НВР Петренко Т.О. 

методист Русанова О.І. 

керівники МО 

 

23 

Забезпечити контроль за якістю та 

станом харчування учнів у їдальні 

закладу освіти відповідно норм 

НАССР. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

24 

Контролювати та аналізувати стан 

санітарно-гігієнічних умов 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

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 Петренко Т.О. 
 

27 

Здійснювати контроль за 

дотриманням законодавчої бази 

щодо матеріального забезпечення 

учнів з соціально незахищених 

категорій населення. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

 

 

31 

Контролювати дотримання 

законодавства з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора  

з НВР Ганицька О.О. 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

з НВР Петренко Т.О. 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

 

  



РОЗДІЛ 8 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Єдина методична проблема: «Компетентнісний підхід до модернізації освітнього 

процесу через наскрізне застосування інформаційно-комунікативних технологій» 

Мета методичної роботи: Скласти план реалізації єдиної методичної проблеми за 

етапами на 2021-2025 роки; організувати  роботу  педагогічного колективу з реалізації   І 

етапу ЄМП;  узагальнити  отримані дані, проаналізувавши результативність заходів з 

реалізації  І етапу єдиної методичної проблеми; продовжити впровадження  

педагогічними працівниками сформованих та удосконалених  практичних навичок з 

технологій 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, зокрема, на сайті закладу освіти, на представницьких  

заходах тощо. 

Завдання І етапу: 

 -  Узагальнення, систематизація та аналіз отриманих результатів, 

вироблення практичних рекомендацій. 

 -  Здійснення моніторингу вдосконалення педагогічних компетентностей 

педагогічних працівників. 

 -  Організація майстер-класів, творчих лабораторій педагогів, які досягли  

успіхів у роботі над реалізацією завдань  ЄМП. 

 -  Проведення творчих звітів педагогічними працівниками в рамках роботи 

методичних об'єднань. 

 -  Підбиття підсумків роботи з реалізації  єдиної методичної проблеми 

(педагогічна рада). 

 -  Оформлення результатів роботи над проблемою у вигляді методичних та 

творчих доробків, рекомендацій, інших матеріалів; висвітлення здобутків на 

сайті училища та на Інтернет-ресурсах. 

 

 

 

 



№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Скласти єдиний план методичної 

роботи  з реалізації І етапу  єдиної 

методичної проблеми: 

«Компетентнісний підхід до 

модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікативних 

технологій»»  

до 15.09.2021 

Заступники директора, 

методист, керівники 

МО 

 

2. 

Спланувати і організувати  роботу 

циклових комісій, методичних 

об’єднань: 

- цк викладачів та майстрів 

в/н професій будівельної 

галузі. 

- 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 предметів. 

- МО класних керівників, 

вихователів. 

до 01.09.2021 

Заступник директора з 

НМР, методист, 

керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

3. 

Ознайомити педагогічних 

працівників з нормативно-

правовими документами 

Міністерства освіти і науки 

України, рекомендаціями 

обласних керівних органів освіти 

щодо організації освітнього 

процесу у 2021-2022 навчальному 

році. 

серпень-

вересень 2021 

та за потреби 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

з НВР Петренко Т.О., 

методист Русанова О.І. 

 

4. 

Проводити моніторингові 

дослідження результативності 

роботи педагогічного колективу з  

реалізації  І етапу єдиної 

методичної проблеми.  

Проаналізувати результати 

дослідження на засіданні 

педагогічної ради. 

 

протягом 

навчального 

року,  

 

 

червень 2021 

 

заступник директора з 

НМР,  методист,  

керівники МО, 

циклових комісій 

 



5. 

Провести педагогічні читання з 

теми: «Теорія і практика 

формування навчально-

пізнавальних компетенцій 

учнів»  ( із залученням 

матеріалів  досвіду роботи). 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

6. 

Організувати роботу педагогічної 

ради та забезпечити підготовку до 

проведення її засідань. 

 З серпня  

протягом 

навчального 

року 

 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

7. 

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 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

з НВР Петренко Т.О., 

методист  

Русанова О.І. 

 

8. 

Продовжити роботу творчої групи 

з  теми: « Впровадження 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес». 

 

вересень 

2021, 

протягом 

навчального 

року 

 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

9. 
Проводити засідання методичних 

об’єднань педагогів. 

ІІ-й вівторок 

місяця; 

остання 

п’ятниця 

місяця (МО 

класних 

керівників) 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівник МО,  

циклових комісій 

 

10. 

Вивчити  досвід роботи 

педагогічного працівника: 

-  викладача Горбунової І.І. з 

індивідуального підходу до 

учнів як однієї з вимог 

сучасного уроку фізичної 

культури (методрада, творчий 

доробок) 

Протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І., 

керівник творчої групи  

Пархомчук О.Ю. 

 

11. 

Продовжити розповсюдження 

досвід роботи педагогічних 

працівників училища (творча 

майстерня): 

-  класного керівника Цирулік 

О.С. з теми: «Методи, засоби і 

форми патріотичного виховання у 

закладі професійної (професійно-

технічної) освіти»; 

 - викладача української мови та 

Протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Петренко Т.О. 

методист  

Русанова О.І. 

 



літератури Салій О.М. з теми: 

«Роль завдань асоціативного 

характеру на основі 

інформаційно-цифрових 

технологій для формування 

творчих компетентностей на 

уроках української мови та 

літератури». 

 - майстра в/н Омарової В.Б.   з 

теми: «Роль інтегрованого 

навчання у формуванні 

професійних компетенцій 

робітників будівельної галузі». 

12. 

Організувати роботу психолого-

педагогічного семінару для 

педагогічних працівників за 

темою:  

«Особливості освітнього 

процесу у світлі інноваційних 

психолого-педагогічних 

досягнень». 

з жовтня 

 2021 

Методист  

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

соціальний педагог 

 

13. 

Провести спільне засідання 

методичних об’єднань предметів 

загальноосвітньої  з теми 

«Значення компетентнісного 

підходу  до модернізації 

освітнього процесу». 

 

Січень 

 2022 

Методист 

Русанова О.І. 

керівники  МО 

 

14 

Провести спільне засідання 

циклових комісій з теми 

«Застосування ІКТ  в модернізації 

освітнього процесу». 

Лютий  

2022 

Методист 

Русанова О.І. 

керівники  циклових 

комісій 

 

15. 

Провести педагогічну раду  

«Реалізація завдань І етапу ЄМП з 

модернізації освітнього процесу 

засобами ІКТ»  

 Червень  

2022 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

 

16. 

Організувати роботу школи 

формування індивідуального 

педагогічного досвіду (школа 

молодого спеціаліста) 

«Педагогічні творчість – основа 

професійної майстерності». 

з жовтня 

2020 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

17. 

Забезпечити проведення 

індивідуальних та групових 

методичних консультацій для 

педагогічних працівників  з 

питань організації освітнього 

процесу. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

18. 

Скласти графік проведення 

відкритих (показових) уроків, 

позакласних заходів. 

до 17.09.2021 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівники МО, цк 

 



19. 

Забезпечити своєчасне 

проведення відкритих уроків 

викладачами і майстрами в/н. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівники МО, цк 

 

20. 

Організувати взаємовідвідування 

уроків теоретичного та 

професійно-практичного 

навчання.  

Протягом 

навчального 

року 

керівники МО, ЦК 

 

21. 

Надати індивідуальну методичну, 

психолого-педагогічну допомогу  

молодим, малодосвідченим та 

новоприбулим педагогічним 

працівникам.  

Протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В.,  

З НВР Ганицька О.О. 

методист Русанова О.І.,  

керівники МО, 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

22. 
Організувати дієву роботу 

наставників та молодих педагогів. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

23. 

Забезпечити організацію 

моніторингових  досліджень рівня 

навчальних досягнень учнів з 

предметів загальноосвітньої, 

професійно-теоретичної 

підготовки та виробничого 

навчання. 

вересень, 

грудень, 

червень 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І., 

викладачі, керівники 

МО, цк 

 

24. 

Організувати роботу з 

обдарованими учнями (підготовка 

та участь в обласних, 

всеукраїнських, міжнародних 

олімпіадах, конкурсах; 

факультативах, гуртках за 

інтересами тощо). 

 

 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

викладачі, 

майстри в/н 

 

 

25 

Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень учнів 

та педагогічних працівників з 

питань роботи з обдарованою 

молоддю. 

протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Острівна О. В. 

 

26. 

Забезпечити методичний супровід 

педагогічних працівників під час  

підготовки їх до атестації з 

підвищення кваліфікаційного 

рівня. 

Версень 2021- 

березень 2022 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І., 

 керівники МО, цк 

 

27. 

Надавати методичну та 

консультативну допомогу 

викладачам та майстрам 

виробничого навчання щодо 

розробки, коригування навчально-

плануючої документації. 

червень-

вересень 

2021 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В.,  

 з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

 

28. 
Проаналізувати участь 

педагогічних працівників у 

Січень 2022 

 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

 



колективних та індивідуальних 

формах методичної роботи та 

підготувати довідку. 

червень 2022 методист Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

29. 

Оформити журнали роботи 

методичних об’єднань, циклових 

комісій  на поточний навчальний 

рік 

27.09.2021 

Керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

30. 

Забезпечити  участь в заходах, 

спланованих Департаментом 

освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації та НМЦ 

ПТО у Сумській області. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

 

31. 

Дотримуватися  алгоритму роботи 

з  вивчення перспективного 

педагогічного досвіду у закладі 

(накази, положення). 

з вересня 

2021 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

32. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід педагогічної 

діяльності колективу. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

методист Русанова О.І. 

 

33. 

Організувати проведення 

методичними об’єднаннями 

тижнів   предметів та професій: 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій харчових 

технологій 

 

- МО викладачів 

природничо-математичних 

дисциплін. 

 

- МО викладачів суспільно-

гуманітарних предметів. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій енергетичного 

та матеріалообробного 

профілю. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій будівельної 

галузі. 

 

- МО класних керівників, 

вихователів. 

 

 

 

   листопад 

2021 

 

 

 

грудень  

2021 

 

жовтень 

 2021 

 

 

лютий 2022 

 

 

 

березень 

 2022 

 

за окремим 

планом 

 

 

 

Керівник ЦК 

Залозна Т.М. 

 

 

Керівник МО 

Жигуліна В.І. 

 

 

Керівник МО 

Гудим І.М. 

 

 

Керівник цк 

Прядко О.О. 

 

 

Керівник цк 

Темченко В.А. 

 

 

Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

34. 

Підготувати  методичні продукти 

за результатами роботи 

педагогічного колективу  з 

реалізації І етапу   єдиної 

методичної проблеми. 

  Протягом 

навчального 

року 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, цк, 

творчої групи, 

педагогічні працівники 

 

 



8.1.  Засідання методичної ради 

Питання для розгляду 
Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Про завдання методичної ради на 

2021-2022 навчальний рік та 

затвердження плану роботи. 

серпень 

2021 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

 

2. Про організацію роботи  

педагогічного колективу з   

реалізації І етапу єдиної методичної 

проблеми  «Компетентнісний підхід 

до модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій». 

 

 

3. Про організацію роботи з 

обдарованими учнями у 2021-2022 

навчальному році. 
 

 

4.Обговорення та затвердження планів 

роботи методичних об’єднань, 

циклових комісій. 

 

1. Про  форми і методи  вивчення 

діяльності педагогічних працівників 

у    міжатестаційний період. 

листопад 

2021 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

2. Про наставництво та шляхи їх 

співпраці з молодими спеціалістами. 

Методист 

Русанова О.І. 

 

 

3. Про шляхи розвитку інформаційно-

комунікативної компетентності 

викладачів, майстрів в/н 

професійної підготовки. 

 

Методист 

Русанова О.І. 

Керівники цк 

 

 

4. Про роль міжпредметних зв’язків у 

формуванні стійких знань  на уроках 

фізики та астрономії.  

(за результатами контролю) 

Заступник 

директора з 

НМР Сорокіна 

Т.В. 

 

 

1. Про  результативність методичної 

роботи у І семестрі 2021-2022 

навчального року. Звіти керівників 

МО, цк. 

січень 2022 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

Методист 

 



Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

2. Про розвиток начально-матеріальної 

бази з предметів професійно-

теоретичної, професійно-практичної 

підготовки за професією 

«Електрогазозварник».  

(за результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

3. Про форми та методи  популяризації 

досвіду роботи педагогічних 

працівників закладу. 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 
 

 

 

 

1. Про схвалення досвіду роботи 

(методичних доробок) педагогічних 

працівників за результатами 

педагогічної діяльності. 

березень 

2022 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 
 

2. Про взаємовідвідування уроків як 

форму обміну досвідом 

роботи.(презентації МО.цк) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

Керівники МО, цк 

3. Про охорону праці та техніку 

безпеки на уроках фізичної 

культури.  

4. (за результатом контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про аналіз роботи педагогічного 

колективу над реалізацією І етапу 

єдиної методичної проблеми   

«Компетентнісний підхід до 

модернізації освітнього процесу 

через наскрізне застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій». 

 

травень 2022 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з 

НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

Методист 

Русанова О.І. 

керівники МО цк 

 

2. Про підсумки роботи методичної 

ради у 2021-2022 н.р. та  проєкт 

плану роботи на наступний 

навчальний рік. 

 

3. Про стан  КМЗ проліцензованих 

професій, за якими не ведеться 

підготовка у 2021-2022 навчальному 

році. ( за результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

  



8.2. Педагогічні ради 

(2021-2022 навчальний рік) 

№ 

з/п 
Питання до розгляду 

Термін 

проведення 

педради 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

 

 

 

1. 

1. Про вибори секретаря педагогічної 

ради. 

 

 

2. Про результати роботи педагогічного 

колективу у 2021-2022 навчальному 

році. Перспективи розвитку училища на 

2021-2022 навчальний рік. 

 

 

 

 

3. Про затвердження плану роботи 

педагогічного колективу  на 2021-2022 

навчальний рік. 

серпень 

2021 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

 

заступники 

директора 

з НВР Петренко 

Т.О.,  

з НМР Сорокіна 

Т.В., 

з НВР Ганицька 

О.О. 

 

методист 

Русанова О.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педради. 

 

  

2. Про психолого-педагогічний супровід 

контингенту учнів І курсу та соціально-

педагогічний паспорт учнів училища. 

 

 

 

 

 

 

3. Про стан виконання регіонального 

замовлення. (за результатом 

контролю). 

 

 

4. Про затвердження правил прийому 

здобувачів освіти  на 2021-2022н.р. 

 

 

 

жовтень 

2021 

       Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

класні керівники 

 

 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

3. 

1.Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад. 

 

 

2. Академічна доброчесність як 

принцип успішного функціонування 

закладу освіти. 

 

 

грудень 

2021 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

1.Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад.. 

 

 

 

2. Про підсумки роботи педагогічного 

колективу у І семестрі. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Про творчий потенціал класного 

керівника як запоруку формування  

успішної особистості учня.  

 

 

  

січень 2022 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступники 

директора з НВР 

Петренко Т.О.,  

з НМР  

Сорокіна Т.В., 

з НВР 

 Ганицька О.О., 

методист 

Русанова О.І. 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

 

 

 

 

 

5. 

1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад. 

 

 

2. Про розвиток творчого потенціалу 

педагогів у міжатестаційний період 

(творчі звіти педагогів, які 

атестуються). 

 

3 Про стан викладання креслення  

(за результатами контролю). 

 

 

4. Про стан викладання предметів 

професійно-теоретичної, професійно-

практичної підготовки з професії 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів».  

(за результатами контролю). 

 

березень 

2022 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО,  

циклових комісій 

 

Заступник 

директора 

 З НМР Сорокіна 

Т.В. 

 

Заступники 

директора з НМР  

Сорокіна Т.В., 

з НВР 

 Ганицька О.О., 

 

 



 

 

 

6. 

1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педагогічних рад. 

 

2. Про здоров’язберігаючий аспект в 

освітньому процесі. 

 

3. Про стан викладання предмету 

«Захист України» 

(за результатами контролю). 

 

4. Про стан профілактичної роботи з  

учнями, які мають прояви девіантної 

поведінки. (за результатами 

контролю). 

 

5. Про допуск учнів до ПА та ДКА. 

травень 

2022 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступники 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

Заступники 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

Заступники 

директора з НВР 

Петренко Т.О.,  

 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

1. Про виконання рішень попереднього 

засідання педради. 

 

 

 

2. Педагогічна співпраця - реальний 

шлях модернізації освітнього процесу. 

 

 

 

 

 

3. Про допуск учнів випускних груп до 

державної кваліфікаційної атестації. 

 

 

4. Про результати ЗНО,  ДКА та випуск 

і перевід учнів на наступний курс 

навчання. 

червень 

2022 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

голови МО, цк 

 

 

Заступник 

директора 

 з НВР 

Ганицька О.О. 

з НМР  

Сорокіна Т.В. 

 



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 

2021 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

2. Методичні рекомендації щодо 

проведення Першого уроку у 2021-

2022н.р.  

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3. Про оформлення та  дотримання 

вимог з ведення документації 

педагогічними працівниками (журнали 

теоретичного, виробничого навчання, 

плани факультативів, гуртків тощо). 

(ВН) 

Заступники 

директора 

з НМР 

 Сорокіна Т.В. 

з НВР 

 Ганицька О.О. 

з НВР  

Петренко Т.О. 

 

4.  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 2021-2022 навчальний 

рік. 

Директор 

Камишанська В.О. 

заступники 

директора. 

методист 

 

ІІ. 

1. Про основні аспекти академічної 

доброчесності 

вересень 

2021 

Заступник 

директора з НМР  

Сорокіна Т.В. 

 

2 Про завдання з профорієнтації на 

вересень-жовтень 2021 р.(ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О.. 

 

3 Про організацію харчування. (ВН) 
Директор 

Камишанська В.О. 

 

4. Про проведення діагностичних 

контрольних робіт у групах І курсу. 

(ВН) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

5. Про питання булінгу (цькування) в 

учнівському середовищі. 

Заступник 

директора з 

НВР.Петренко 

Т.О., практичний 

психолог  

Острівна О.В. 

 

6. Про поселення учнів до гуртожитку, 

забезпечення відповідних санітарно-

гігієнічних умов  для  проживаючих. 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О 

 

 

ІІІ. 
1. Про виконання заходів плану 

роботи з обдарованими учнями. 

 

 

Заступник з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 



2. Про атестацію педагогічних 

працівників у 2022 році (ознайомлення 

з Типовим положенням про атестацію, 

індивідуальну роботу з педагогами, які 

атестуються). 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

2021 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

 

 

3. Про психолого-педагогічний 

супровід учнів в адаптаційний період. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О 

 

 

4. Про організацію та проведення І-ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових предметів  

загальноосвітньої підготовки серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020-

2021 навчальному році та ДПА у формі 

ЗНО. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

ІV. 

1.Про дотримання вимог до 

тематичного обліку знань та 

заповнення сторінок журналу 

теоретичного навчання. 

листопад 

2021 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про особливості ЗНО у 2022 році. 

Про  організацію роботи  педагогів з 

підготовки учнів до ЗНО. Про 

анкетування у випускних групах з 

визначення навчальних предметів. 

3.Про ключові компетентності: що 

повинен знати і уміти випускник 

П(ПТ)О. 

 

 

Методист 

Русанова О.І. 

 

 

 

 

4. Про впровадження інтерактивних 

форм і методів навчання учнів на 

 -  уроках української мови та 

літератури»; 

 - історії     (за результатами 

контролю) 

 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

V. 

1. Про організацію профорієнтаційної 

роботи в школах міста та області. (ВН) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

2021 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

керівники МО 

 

Методист 

Русанова О.І. 

 

 

2.Про результати проведення Тижнів 

професій та предметів МО, цк. 

3.Про використання інформаційних 

технологій у освітньому процесі на 

уроках предмета «Охорона праці» (за 

результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 



3. Про організацію роботи зі 

здобувачами освіти на зимових 

канікулах. (ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

4. Про  підготовку звітів за роботу  у І 

семестрі. (ВН) 

VІ. 

1. Про результати профорієнтаційної 

роботи педагогічного колективу. 

січень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2. Про підготовку учнів до ДПА у 

формі ЗНО. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

3. Про  результативність діяльності 

педагогів з розвитку обдарувань учнів. 

Заступники 

директора  

з НВР  

Петренко Т.О.,  

з НМР 

 Сорокіна Т.В. 

 

4. Про роботу методичних об’єднань 

щодо  удосконалення педагогічної 

майстерності. 

Методист 

Русанова О.І.. 

керівники МО, цк 

 

5. Про організацію виробничої 

практики та виконання плану 

виробничої діяльності. (ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

 

 

 

 

 

VІІ. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Про індивідуальну роботу педагогів у 

міжатестаційний період ( методичне 

удосконалення  тих педагогів, які  

атестується у 2022 році). 
лютий 

2022 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Русанова О.І., 

педагогічні 

працівники 

 

2. Про підготовку документів  учнів для 

реєстрації до ЗНО. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

3. Про дотримання вимог щодо ведення 

журналів теоретичного  та виробничого 

навчання. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

VІІІ 

1. Результати роботи з профорієнтації у 

школах області. (ВН) 

березень 

2022 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2. Про підготовку до Дня відкритих 

дверей.(ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

3.Про організацію позаурочної 

зайнятості учнів ( робота 

факультативів). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 



ІХ  

1. Про організацію роботи МО,цк щодо 

вивчення  перспективного 

педагогічного досвіду роботи 

колег.(звіти ) 

квітень 

2022 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

2. Про якість навчання учнів випускних 

груп  як основи успішної здачі  ДПА 

(ЗНО). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

3. Про формування картографічних 

вмінь та навичок на уроках географії 

(за результатами контролю). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

4. Про організацію роботи щодо 

працевлаштування учнів випускних 

груп на виробничу практику і 

забезпечення першим робочим місцем. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

5. Про результативність роботи 

педагогічного колективу з розвитку  

фізичних здібностей учнів, формування 

здорового способу життя. (звіти 

керівників спортсекцій). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

викладачі 

 

Х 

1. Про  стан самоосвітньої діяльності 

педагогів з підвищення педагогічної, 

методичної компетентності.(звіти 

педагогів) 

травень 2022 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Керівники МО, цк 

 

2. Про порядок, форми та терміни здачі 

звітів за роботу у ІІ семестрі та за 

навчальний рік. 

Заступники 

директора 

 

3. Про форми і методи роботи педагогів 

з профорієнтації у школах міста та  

області. (ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

4. Про організацію ДКА, ПА за 

результатами професійного навчання у 

2021-2022 навчальному році. 

  

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

ХІ. 

1. Про стан виконання регіонального 

замовлення на підготовку робітників у 

2021-2022 навчальному  році. (ВН) 

червень 

2022 

Директор 

Камишанська В.О. 

 



2. Про організацію завершення 

навчального року,  перевід учнів на 

наступний курс та випуск здобувачів 

освіти; видача документів про здобуття  

освіти. (ВН) 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступники 

директора 

з НВР 

Ганицька О.О.,  

з НВР  

Петренко Т.О., 

з НМР 

 Сорокіна Т.В. 

 

3. Про підготовку освітніх програм, 

навчальних планів; поурочно-

тематичне планування, оновлення 

навчально-матеріальної бази кабінетів, 

майстерень, лабораторій 

 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

 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 

2021-2022 н.р. 

червень-

серпень 2021 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

2. 

Оновлювати інформаційний фонд 

методичних матеріалів, педагогічної 

літератури за єдиною методичною 

проблемою. 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І., 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

3. 

Забезпечити у методичному кабінеті 

плануючу документацію на 2021-

2022 навчальний рік: 

- план роботи педагогічного 

колективу; 

- план роботи педагогічної ради; 

- план роботи методичної ради; 

- плани роботи з реалізації єдиної 

методичної проблеми; 

- журнали обліку роботи 

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 

2021 

Методист 

Русанова О.І. 

 

4. 

Забезпечити методичний супровід 

(консультування) педагогічних 

працівників під час підготовки їх 

до проведення відкритих уроків, 

позакласних заходів.  

 

 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

Керівники МО, цк 

 

5. 

Надавати методичне консультування 

педагогічним працівникам з питань 

роботи над  темою самоосвіти та 

індивідуальною методичною темою. 

постійно 

 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

Керівники МО, цк 

 

 

6. 
Забезпечити методичний супровід 

педагогічних працівників при 

підготовці  їх до участі у 

Згідно з 

планом 

проведення 

 

Методист 

Русанова О.І. 

 



представницьких заходах. 

7. 

Забезпечити підготовку матеріалів 

педагогічних працівників до  

виставки новинок наукової, 

педагогічної та методичної 

літератури; виставки методичних 

доробок викладачів, майстрів в/н з 

досвіду роботи. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

8. Забезпечити оновлення інформації  

на стендах методичного кабінету. 

за семестрами 

та за потреби 

Методист 

Русанова О.І., 

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 Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

10. 

Організувати роботу з підготовки, 

проведення  та обговорення 

відкритих  уроків; забезпечити  

взаємовідвідування уроків  колегами. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

11. 

Проводити  методичне 

консультування   щодо структури та 

оформлення педагогічними 

працівниками власних методичних 

розробок з досвіду роботи. 

постійно 
Методист 

Русанова О.І. 

 

12. 
Надавати допомогу  викладачам, 

майстрам в/н, у підготовці поурочно-

тематичного планування. 

червень-

вересень 

2021 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист  

Русанова О.І. 

 

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 Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

14. 

Забезпечити підготовку та участь у 

проведенні заходів з підвищення 

педагогічної майстерності: 

- педагогічних рад; 

- семінарів-практикумів; 

- засідань методичних об’єднань, 

циклових комісій; 

Згідно з 

планами 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 



- інструктивно-методичних нарад. 

15. 
Організувати роботу з вивчення та 

узагальнення досвіду роботи 

викладача  

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

 з НМР Сорокіна Т.В.,  

з НВР Петренко Т.О., 

методист  

Русанова О.І., 

керівник МО 

 

16. 

Продовжити роботу з 

розповсюдження досвіду роботи: 

  - класного керівника Цирулік О.С. з 

теми « Методи, засоби і форми 

патріотичного виховання у закладі 

професійної (професійно-технічної) 

освіти»; 

 - викладача української мови та 

літератури Салій О.М. з теми ««Роль 

завдань асоціативного характеру на 

основі інформаційно-цифрових 

технологій для формування творчих 

компетентностей на уроках 

української мови та літератури». 

 - майстра в/н Омарової В.Б. з теми: 

«Роль інтегрованого навчання у 

формуванні професійних 

компетенцій робітників будівельної 

галузі». 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В.,  

з НВР Петренко Т.О., 

методист  

Русанова О.І., 

керівник МО 

 

17. 

Надавати допомогу в узагальненні 

матеріалів при підготовці роботи до 

участі у конкурсі тематичних 

номінацій на щорічних Міжнародних  

освітніх виставках. 

вересень-

жовтень 2021 

січень –

березень 2022 

методист  

Русанова О.І. 

 

18. 

Забезпечити умови для вивчення та 

впровадження в освітню діяльність 

перспективного досвід роботи 

педагогів регіону та України. 

Протягом 

навчального 

року 

методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, цк 

 

19. 

Організувати наставництво з надання 

адресної допомоги молодим 

спеціалістам та малодосвідченим 

педагогічним працівникам. 

з вересня 

2021 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

Заступник з НВР 

Ганицька О.О., 

методист  

Русанова О.І. 

 

20. 

Доповнювати анотований каталог 

педагогічної та методичної 

літератури для використання у 

професійній діяльності педагогами за 

матеріалами періодичних видань. 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І. 

 

21. 

Проводити адресне консультування 

щодо вдосконалення комплексно-

методичного забезпечення предметів 

і професій. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

22. Висвітлювати на сайті закладу 

результати колективних та 

протягом 

навчального 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

 



індивідуальних форм методичної 

роботи. 

року методист  

Русанова О.І. 

Керівники МО, цк 

23. 

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 Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

24. 

Відновити  практику проведення 

спільних засідань МО та циклових 

комісій з обговоренням актуальних 

питань організації форм та методів 

навчання у закладі П(ПТ)О. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

Керівники МО, цк 

 

25. 

Поповнювати банк даних 

перспективного педагогічного 

досвіду працівників училища 

(друковані, електронні матеріали). 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

26 

Систематизувати матеріали 

електронного збірника методичних 

доробок педагогів за результатами 

роботи творчих груп у 2020-2021н.р.; 

оприлюднити на сайті закладу 

Вересень-

жовтень 2021 

методист  

Русанова О.І., 

керівники  творчих 

груп 

 

27. 

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 Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

28. 

Забезпечити своєчасне висвітлення 

інформації про методичну діяльність 

педагогів  у  сайті – віртуальний  

методичний кабінет. 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І. 

 

29. 

Забезпечити проведення творчих 

зустрічей педагогів з науковцями, 

колегами з питань  обміну досвідом 

роботи з модернізації освітнього 

процесу. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

  



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 рік 

Вересень 2021 

 

методист  

Русанова О.І., 

відділ кадрів 

 

2. 

Забезпечити умови для 

проходження курсів з підвищення 

кваліфікації у І семестрі 2021-2022 

н.р. педпрацівниками: 

- викладач професійно-

теоретичної підготовки: 

Коропченку С.М.; 

- викладачу географії Острівній 

О.В.; 

-  - викладачу фізвиховання: 

Сорокіну О.В.; 

- майстру в/н:   Герман І. І. 

 Вересень-

грудень 

2021 

адміністрація  

3. 

З метою підвищення фахової 

майстерності направити на курси 

підвищення кваліфікації ІПП у 2022 

році: 

- майстрів в/н: Волкову Р.П., 

Драник Р.В., Колодку Л.М., 

Набоку О.О., Овчаренко Л.М., 

Трофімову Н.А.; 

- викладачів загальноосвітньої 

підготовки:Болобан Т.О., 

Гонор Г.В., Горбунова І.І. 

Цирулік О.С. 

-  - викладдачів п/т підготовки: 

Виноградча Н.С., Ганицький 

О.О., Гудим І.М., Купіна Т.С. 

- бібліотекаря Садовничу С.Г. 

- керівника спортивної секції 

Чхайло Л.М. 

З січня 2022,  

згідно з 

графіком 

адміністрація  

4 

Створити умови для проходження 

стажування викладачами: Болобан 

Т.О. (географія); 

 Доля Т.В. (інформатика), Кривенко 

Н.М. (історія). Сорокіна Т.В. 

(суспільні дисципліни) 

З січня 

2022,  

згідно з 

графіком 

адміністрація  

5. 

Поновити перспективний план 

проходження курсів педагогічними 

працівниками на 2022- 2025 роки. 

до грудня 2021 

Методист 

Русанова О.І., 

відділ кадрів 

 

6. Забезпечити участь педагогічних протягом  заступник  



працівників усіх категорій у роботі 

обласних семінарів-практикумів, 

школи передового досвіду, школи 

молодого спеціаліста, обласних 

конкурсах (за планом НМЦ ПТО у 

Сумській області).  

навчального 

року  

директора з НМР 

 Сорокіна Т.В.,  

 з НВР Ганицька 

О.О., 

 Методист 

Русанова О.І. 

7. 

Забезпечувати інформування 

педагогічних працівників щодо 

можливостей їх  участі  у 

всеукраїнських, міжнародних 

науково-практичних конференціях, 

семінарах,  освітніх виставках, 

навчальних  та міжнародних 

проєктах тощо з метою підвищення 

педагогічної майстерності, 

методичної компетентності тощо. 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І. 
 

8. 

Інформувати педагогічних 

працівників про основні вимоги   

Типового Положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

 

до 20.09.2021 

 

 

заступник директора 

з НМР 
 

Провести заходи з підготовки і 

проведення успішної атестації 

педагогічних працівників у 2022 

році, а саме: 

-  скласти графік атестації 

педагогів.  

 

-   Створити атестаційну 

комісію, видати наказ «Про 

організацію атестації 

педкадрів».  

 

-  Вивчити діяльність педагогів, 

що 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», педагогічного 

звання. 

 

-   Ознайомити педагогів, які 

атестувалися, з рішенням 

 

 

До 20.10.2021 

 

 

 

Голова атестаційної 

комісії 

 

 

 

 

 

20.09.2021 

 
Директор  

протягом 

І семестру, 

січень- 

березень 2022 

Атестаційна комісія, 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

до 07.03.2022 
Заступники 

директора 
 

 

 

до 01.04..2022 

 

 

Голова атестаційної 

комісії 
 

 

 

квітень 

Директор  



атестаційної комісії ІІІ рівня.  

 

- Підготувати наказ «Про 

підсумки атестації 

педагогічних працівників у 

2021 році». 

2022 

 

 

квітень 2022 

 

Голова атестаційної 

комісії 
 

9. 

Створити умови для проходження 

стажування майстрами виробничого 

навчання на виробництві з метою 

ознайомлення  їх з сучасними 

виробничими технологіями. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

 

10. 

Забезпечити звітність педагогічних 

працівників  про проходження 

курсів підвищення кваліфікації. 

 

протягом 

навчального 

року 

 

 

Заступники 

директора 
 

11. 

Урізноманітнювати форми  

методичної роботи з педагогічними 

працівниками для підвищення їх 

професійної майстерності, 

інформаційно-комунікативних 

компетенцій. 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

12. 

Створювати умови для отримання 

додаткової (другої) педагогічної 

освіти викладачам професійно-

теоретичної підготовки та майстрам 

виробничого навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Заступники 

директора 

 

 

13. 
Поновити резерв керівних кадрів 

закладу та забезпечити їх навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О. 
 

14. 

Забезпечити умови для набуття  

педагогічними працівниками 

практичних навичок з  ІКТ-

технологій, дистанційного, 

інклюзивного та дуального 

навчання  та технологій 

дистанційного навчання (курси, 

самоосвіта). 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники 

директора,  

методист 

 

15. 

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 

 

16. 

Заслухати звіти педагогічних 

працівників щодо їх роботи у 

міжатестаційний період. 

Березень 

2022 

Педагогічні 

працівники 

керівники МО, 

циклових комісій 

 

17. Забезпечити активну участь Протягом Методист  



педагогічних працівників у 

тренінгах, практичних заняттях, що 

проводить психологічна служба. 

навчального 

року 

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 

2021 

 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 

2021 

 Директор 

Камишанська В.О., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

3. Провести інструктажі з 

працівниками закладу та учнями. 

до 

03.09.2021 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

4. Забезпечити підготовку 

навчального закладу до 2021-2022 

навчального року (навчальні 

кабінети, лабораторії, майстерні, 

гуртожиток, їдальня). 

до 

30.08.2021 

 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 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

завгосп 

Беззубець В.М., 

сестра медична  

Печаткіна А.С., 

завідуючі кабінетами, 

лабораторіями, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В., 

керівники навчальних 

груп 

 



технікою; 

- забезпечити систематичне 

провітрювання навчальних 

кабінетів, лабораторій, кімнат 

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. 

Кривцова В.В., 

сестра медична 

Печаткіна А.С. 

 

 

8. Організувати заняття з учнями 

щодо дій у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Жовтень 

2021, 

квітень  

2022 

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 

2021 

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. 

01.09.2021 
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 

2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

15. Забезпечити проходження 

екзаменів з БЖД цивільного 

захисту для певної категорії 

працівників   освітнього закладу. 

Вересень  

2021 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

16. Провести місячник з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності. 
Квітень 2022 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

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 

2021 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

20 Забезпечити спецодягом учнів на 

уроках професійно-практичної 

підготовки. 

З вересня 

2021 

Майстри виробничого 

навчання 
 

21 Провести випробування 

пожежних гідрантів, пожежних 

кранів та перевірку пожежних 

рукавів 

Серпень 

2021 

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 

Бондарева М.В., 

старший майстер  

Черняк О.Ю. 

 



Розділ 11 

Удосконалення навчально-матеріальної бази та методичного забезпечення 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

Кабінети суспільно-гуманітарних  предметів 

Методичне 

забезпечення 

навчальних предметів 

та професій 

Термін 

виконанн

я 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Поповнення 

навчально-

матеріальної бази 

кабінету, майстерні 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 
Відповідальний 

Створити презентації до 

модуля «Футбол» 
жовтень  

Виконати ремонтні 

роботи в інвентарній 

кімнаті 

Протягом 

року 
 Каблюк В.А. 

Розробити завдання для 

дистанційного навчання з 

модуля «Баскетбол» 

Жовтень 

2021 
 

Придбати спортивний 

інвентар (м’ячі, 

гімнастичні мати, тенісні 

столи) 

Протягом 

року 
 Каблюк В.А. 

Дібрати відеоматеріали 

до модуля «Футбол» 
І семестр     Сорокін Л.В 

Створити презентації до 

модуля «Волейбол» 
     Сорокін Л.В 

Розробити завдання для 

дистанційного навчання 

для професійно-

прикладної фізичної 

підготовки 

І семестр  

Придбати спортивний 

інвентар (м’ячі, 

каремати, ракетки для 

бадмінтона) 

І семестр  Горбунова І.І. 

Розробити завдання для 

дистанційного навчання з 

модулів «Футбол» та 

«Волейбол» 

 

І семестр  
Придбати захисні панелі 

для системи опалення 

Протягом 

року 
 Горбунова І.І 



   

Придбати спортивну 

форму для команди 

училища 

Протягом 

року 
 Горбунова І.І 

Скласти тестові завдання 

для контролю знань з 

предмета «Захист 

України. ОМЗ»,  за 

навчальною програмою 

11 клас. 

Протягом 

навчально

го року 

 

Оновити матеріали для 

проведення практичних 

занять з основ медичних 

знань 

Протягом 

навчального 

року 

 
Викладач 

Русанова О.І. 

Розширити відеотеку з 

теми « Домедична  

допомоги в  умовах 

бойових дій (тактична 

медицина). 

ІІ семестр  
Провести косметичний 

ремонт кабінету №36 
ІІ семестр  

     Викладач 

Русанова О.І. 

      
Викладач 

Сорокіна Т.В. 

Розробити завдання для 

оцінювання знань з теми 

«Синтаксична норма», 

«Пунктуаційна норма», 

«Практична риторика» за 

допомогою Google Form 

Протягом 

року 
 

Придбати/Встановити 

жалюзі на вікна (4 шт.) 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Салій О.М. 

 

Продовжити роботу над 

створенням запитань для 

літературних диктантів з 

тем «Літературне 

«шістдесятництво»», 

Л.Костенко, Г. 

Тютюнник, «Сучасна 

українська література» 

 

І семестр  
Придбати/Встановити 

інтерактивну дошку 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Салій О.М 



   

Поповнити бібліотеку 

кабінету методичною 

літературою 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Салій О.М 

 ІІ семестр  
Встановити плазмовий 

телевізор 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Салій О.М 

Розробити граматичні 

тести для підготовки 

учнів до ЗНО (English in 

use) 

I семестр  

Придбати англо-

українські та українсько-

англійські словники 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С. 

Розробити словник 

професійної лексики для 

професії «Електромонтер 

з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

I семестр  

Придбати робочі зошити 

до підручника 

О.Карп’юк, 10-11 клас 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С 

   

Придбати комп’ютер та 

копіювальну техніку 

(принтер) 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С. 

   
Придбати плазмовий 

телевізор 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С. 

   Придбати жалюзі 
Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С. 

   
Придбати інтерактивну 

дошку 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Цирулік О.С. 

Розробити електронний 

підручник для вивчення 

предмета «Зарубіжна 

література» на ІІ курсі 

II семестр  

Придбати стенди з 

предмета «Зарубіжна 

література» 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Гудим І.М 

Дібрати відеоматеріали 

до теми «Проблема війни 

і миру в літературі 

XX ст.» 

І семестр  

Придбати технічні 

засоби навчання 

(плазмовий телевізор) 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Гудим І.М 



   

Поповнити бібліотеку 

кабінету художньою 

літературою 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Гудим І.М 

Створити контрольні 

роботи із зарубіжної 

літератури (ІІ курс) за 

допомогою Google Form 

  

Виконати ремонтні 

роботи  в кабінеті 

зарубіжної літератури 

Протягом 

року 
 

Викладач 

Гудим І.М 

Підготувати тести з теми 

«Україна в умовах 

політичної та економічної 

лібералізації суспільства» 

І семестр  Придбати комплексний 

довідник «Крок до ЗНО. 

Історія України» 

І семестр  Викладач 

Гребіник Я.В. 

Комплекс вправ з  теми 

«Провідні держави світу в 

міжвоєнний період» 

ІІ семестр  Виконати ТО ноутбука 

викладача 

 

ІІ семестр  Викладач 

Гребіник Я.В. 

Розробити завдання для 

дистанційного навчання 

І семестр 

 

Придбати приладдя для 

магнітно- 

маркерної дошки 

І семестр 

 
Викладач 

Гребіник Я.В. 

Підготувати відеоряд з 

теми «Початок 

української революції» 

ІІ семестр 

 

Придбати стенд з питань 

охорони праці 

І семестр 

 
Викладач 

Гребіник Я.В. 

Розробити тести до  теми 

«Національні інтереси та 

загрози національній 

безпеці. Воєнна доктрина 

України» 

ІІ семестр  
Придбати навчальні АК-

74 (2 шт) 

протягом 

року 
 

Викладач 

Гонор Г.В. 

Підготувати дидактичні 

матеріали щодо 

використання ЗСУ 

дистанційного мінування 

та роботів 

І семестр  
Придбати учбові 

патрони 5,45 мм-30 мм  

протягом 

року 
 

Викладач 

Гонор Г.В. 

 

 



Кабінети  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 

Оновити паспорт кабінету Протягом 

року 

 Придбати методичну 

літературу з фізики 

Протягом 

року 

 Жигуліна В.І. 

Оформити навчально – 

плануючу документацію 

Серпень  Придбати принтер Протягом 

року 

 Жигуліна В.І. 

Ознайомитись з 

методичними 

рекомендаціями з фізики 

на 2021-2022 н.р. 

Серпень  Придбати метр 

демонстраційний 

Протягом 

року 

 Жигуліна В.І. 

Підібрати відеоматеріали 

до теми «Молекулярна 

фізика» 

Протягом 

року 

 Придбати секундомір 

електронний 

Протягом 

року 

 Жигуліна В.І. 

Розробити інтелект-карти 

до розділу «Механіка» 

Протягом 

року 

    Жигуліна В.І. 

Розробити презентації до 

розділів «Основи 

практичної астрономії» та 

«Фізика Сонячної 

системи» 

Протягом 

року 

    Жигуліна В.І. 

Підібрати відеоматеріали 

до розділів «Основи 

практичної астрономії» та 

«Фізика Сонячної 

системи» 

Протягом 

року 

    Жигуліна В.І. 

Розробити сценарій 

позаурочного заходу з 

фізики 

     Жигуліна В.І. 

Доповнити матеріалами 

електронну теку 

самоосвіти 

Протягом 

року 

    Жигуліна В.І. 



Розробити завдання у 

формі ЗНО для 

проведення І етапу 

олімпіади з фізики 

Жовтень     Жигуліна В.І. 

Скласти завдання для 

проведення самостійних та 

контрольних робіт із таких 

тем: 

- «Топографія та 

картографія»; 

- «Біосфера та 

системи Землі»; 

- «Населення 

України» 

Протягом 

року 

 Придбати політичну 

карту світу 

Протягом 

року 

 Острівна О.В. 

Підібрати відеоматеріали 

до тем: 

- «Країни 

Європи»; 

- «Загальний 

огляд Америки» 

Протягом 

року 

 Придбати  принтер Протягом 

року 

 Острівна О.В. 

Поповнити тематичні 

папки та навчально-

методичні комплекти: 

- «Європа»; 

- «Австралія та 

Океанія»; 

- «Практичні 

роботи»10 клас 

Протягом 

року 

 Придбати  телевізор Протягом 

року 

 Острівна О.В. 

Підготувати презентації до 

тем: 

- «Літосфера та 

геологічне 

середовище»;  

- «Сучасні риси 

національної 

економіки»; 

Протягом 

року 

 Придбати географічні 

атласи 11 клас 

Протягом 

року 

 Острівна О.В. 



- «Топографічна 

карта» 

- «Країни -

карлики» 

Поповнити теки для учнів 

матеріалом про нові 

райони Сумської області 

Протягом 

року 

 Провести інтернет в 

кабінет географії 

 

Протягом 

року 

 Острівна О.В. 

Розробити завдання І 

етапу учнівських олімпіад 

з географії 

Жовтень   Поповнити 

бібліотечний фонд 

кабінету довідковою 

літературою 

Протягом 

року 

 Острівна О.В. 

Розробити та провести 

захід в рамках декади 

природничо-математичних 

дисциплін 

Згідно плану 

роботи МО 

    Острівна О.В. 

Доповнити паспорт 

кабінету 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Оновити матеріали теки 

«Робота з обдарованими 

учнями» 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Оформити навчально – 

плануючу документацію з 

предметів, що 

викладаються 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Укомплектувати 

бібліотеку кабінету 

підручниками та 

літературою відповідно до 

вимог освітніх програм 

Протягом 

року 

     

Розробити потемні теки з 

предмета «Біологія та 

екологія», «Хімія»: 

 - «Біологічні основи 

здорового способу життя» 

-«Екологія » 

-«Сталий розвиток та 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 



раціональне 

природокористування» 

-«Застосування 

результатів біологічних 

досліджень у медицині, 

селекції та біотехнології» 

-«Хімічний зв'язок і 

будова речовини» 

- «Хімічні реакції» 

-«Хімія і прогрес людства» 

-«Неорганічні речовини і 

їхні властивості » 

Розробити тести для 

проведення контролю 

засвоєння знань із таких 

тем:  

- «неметалічні речовини»   

 - «металічні речовини» 

- «Хімічні реакції» 

-«шкідливі звички» 

-«екологія» 

-«застосування результатів 

біологічних досліджень». 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Розробити дидактичний 

матеріал для проведення 

практичних занять до 

розділу: «адаптації», 

«обмін речовин та 

перетворення енергії», 

«неорганічні речовини» 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Створити презентації: 

- «адаптації» 

- «спадковість та 

мінливість» 

- «репродукція та 

розвиток» 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 



- «неорганічні 

речовини» 

- «хімія та прогрес 

людства» 

Розробити словник понять 

і термінів з предмета 

«Біологія та екологія» 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Розробити індивідуальні 

завдання з тем: 

 «біологічні основи 

здорового способу 

життя»  

 «екологія» 

 «застосування 

результатів 

біологічних 

досліджень » 

 «неорганічні 

речовини» 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Розробити різнорівневі  

завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Доповнити матеріалами 

теку самоосвіти 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Виготовити зошити для 

лабораторних та 

практичних робіт з 

біології, хімії 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Поповнювати теку 

«Дистанційне навчання з 

хімії», «Дистанційне 

навчання з біології». 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 

Систематизувати статті із 

методики викладання 

біології з теми 

«Впровадження ІКТ в 

Протягом 

року 

    Пархомчук О.Ю. 



освітній процес закладу 

професійної (професійно – 

технічної) освіти» 

Розробити  та провести 

відкритий позаурочний 

захід. 

Згідно плану 

роботи МО 

    Пархомчук О.Ю. 

Розробити практичні та 

лабораторні роботи з хімії 

та біології для першого 

курсу 

Протягом 

року 

 Придбати методичну 

літературу 

Протягом 

року 

 Болобан Т.О. 

Доповнити учнівські теки 

з теми «Теорія будови 

органічних сполук», 

«Вуглеводи» 

Протягом 

року 

    Болобан Т.О.  

Поновити презентації, 

відеоматеріали до уроків. 

Протягом 

року 

    Болобан Т.О. 

Доповнити папку 

самоосвіти викладача 

Протягом 

року 

    Болобан Т.О. 

Розробити та провести  

відкритий позаурочний 

захід. 

Згідно з  

планом 

роботи МО 

    Болобан Т.О. 

Дібрати  та 

систематизувати 

дидактичні матеріали для 

проведення практичних 

робіт з інформатики та 

технологій 

Протягом 

року 

 Придбати  вази для 

озеленення. 

Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 

Поповнювати новими 

матеріалами  тематичні 

папки до уроків та папку 

«Самоосвіта».  

Протягом 

року 

 Організація ремонту 

та налаштування 

комп’ютерів. 

Грудень  Коропченко С.М. 

Підготувати презентації з 

тем: 

 Визначальні 

особливості 

класичних стилів 

Протягом 

року 

 Придбати урну для 

сміття. 

Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 



інтер’єру 

 Абетка 

колористики 

 Сутність принципів 

дизайну 

Розробити завдання для 

поточного та тематичного 

оцінювання з тем  

  «Механіка» 

 «Молекулярна 

фізика» 

 «Дизайн предметів 

інтер’єру» 

«Основи автоматики і 

робототехніки» 

Протягом 

року 

 Придбати відеокарту 

для підключення 

інтерактивної дошки 

Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 

Взяти участь у декаді 

природничо-математичних 

дисциплін. 

Протягом 

року 

 Поповнювати кабінет 

методичною 

літературою з 

предмету 

«Інформатика», 

«Технології» (за 

наявністю у продажу) 

Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 

Підібрати збірку 

методичних статей за 

темою «Використання 

інноваційних методів для 

підвищення ефективності 

уроків». 

Протягом 

року 

 
Поповнити кабінет 

наявною в бібліотеці 

літературою, 

навчальними 

посібниками 

Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 

Розробити сценарій та 

провести  відкритий 

позаурочний захід. 

Згідно плану 

роботи МО 

  Протягом 

року 

 Коропченко С.М. 

 

 

 

 

 



Навчальні кабінети та майстерні  

 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-

Жовтень 

2021 

 

 

Придбати електронні засоби 

навчання 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н 

Драник Р.В. 

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Ганицький О.О. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Викладачі: 

Петренко Т. О. 

Темченко В.А. 

Камишанська В.О. 

 

2 Забезпечити систематизацію 

навчально-методичної бази 

предметів та професій (стенди, 

плакати, підручники, довідники, 

потемні папки). 

Протягом 

навчального 

року 

   

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Драник Р.В. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Викладачі: 

Темченко В.А. 

Петренко Т. О. 

Камишанська В.О. 

 



3   Проводити  уроки професійно-

теоретичної підготовки та   в/н з  

відеозаписом для аналізу і 

удосконалення освітнього 

процесу 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

   

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Драник Р.В. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Петренко Т. О. 

 

Темченко В.А. 

 

4 Підготувати матеріали та 

провести конкурси професійної 

майстерності, олімпіади з 

предметів професійно-

теоретичної підготовки та в/н. 

 

Вересень-

березень 

20212022н/р 

Придбати матеріали та 

інструменти для  проведення 

конкурсів професійної 

майстерності, олімпіад з 

предметів професійно-

теоретичної підготовки 

 

 

Вересень-

Березень 

 

Литвинченко А.І 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Петренко Т.О. 

Темченко В.А. 

 

5  

Поповнити відеоматеріалами 

уроки на тему:  

«Підготовка поверхонь під водне 

фарбування». 

«Види інструментів та їх 

призначення». 

 

 

 

Вересень -

Жовтень 

 

 

 

 

Малярна майстерня 

Оновити стенди «Сьогодні на 

уроці» та «Інформація». 

 

 

Жовтень 

2021 

 

 

Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

 

 

 

 

 

Розробити плакати з професії 

«Маляр» до тем: «Поклейка 

шпалер»  

 

Червень 

  Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 
 



6  

 

 

 

1. Розробити плакати з 

професії «Штукатур», 

«Лицювальник-

плиточник».  

 

 

 

 

 

 

Червень 

2022 

 

 

 

 

Майстерня штукатурних робіт, 

лицювальників - плиточників, 

монтажників систем утеплення 

будівель 

 

Придбати комплекти  робочого 

інструменту (по 15 шт.) для 

лицювальника-плиточника, 

монтажника систем утеплення. 

 

 

 

 

Травень 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

 

 

 

Удосконалити стенди «Сьогодні 

на уроці» та «Інформація». 

2.  

 

 

 

Грудень 

2021 

 

 

 

 

Облицювати плиткою відкоси в 

робочих кабінах майстерні. 

 

 

Березень 

 

 

 

 

 

Майстер в/н, 

завідуюча майстернею 

Курило С.С. 

 

  

 
 

7  

 

 

 

 

Розробити інструкційно - 

технологічні картки до тем III-

го, IV розрядів з уроків 

виробничого навчання з професії 

«Монтажник –складальник 

метало пластикових 

конструкцій» 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Майстерня монтажник – 

складальник  

металопластикових конструкцій 

 

 Придбати наочність: 

- плакати (згідно III,IV розрядів); 

- відеодиски (з теми «Монтаж 

вхідної групи») 

 

Розробити стенди з наочністю з 

сучасних технологій: «Фурнітура 

мако», «Різновиди профілів». 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

Травень  

2022 

 

 

 

 

 

Майстер в/н 

Ганицький О.О. 

 

 



8  

 Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи з 

теми: «Ручний, пневматичний, 

електричний інструмент» 

 

 

Жовтень 

2021 

 

 

 

 

Кабінет № 42 

 

Підключити кабінет до мережі 

Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач Ганицька 

О.О. 

 

 

 

Розробити індивідуальні 

завдання з теми: «Загальні 

відомості про системи 

теплоізоляції» 

 

Жовтень 

 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

Протягом 

навчального 

року 

 

3.  Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(П-Т) освіти  

 

 

9  

 

Доповнити навчально-методичну 

базу відео-матеріалами до тем 

предметів «Технологія 

лицювальних та плиткових 

робіт», «Технологія монтажних 

робіт». «Технологія малярних 

робіт» 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

Кабінет № 44 

 

Поповнити кабінет 

натуральними зразками сучасних 

будівельних матеріалів. 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

Темченко В.А. 

 

Розробити тестові завдання з 

предмету «Технологія 

монтажних робіт».  

 

 

 

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(ПТ) освіти: 

«Будівельне матеріалознавство», 

«Малярні роботи», «Штукатурні 

роботи». 

 

Придбати та закріпити плінтус, 

карниз  в препараторській. 

Жовтень 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2021 

Викладач 

Темченко В.А. 

 

 

 

Викладач 

Темченко В.А. 

 



 

 

 

  

підготовки. Поповнення відео-

матеріалами КМЗ кабінету №44 

року 

 

 

Створити куточок «Сьогодні на 

уроці», «Інформація» за 

сучасними вимогами. 

10  

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки будівельного 

профілю. 

Підключити кабінет до мережі 

інтернет. 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

Кабінет № 47 

Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(ПТ) освіти 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

Викладач 

Петренко Т.О. 

 

 

11  

 

Створити презентації до 

основних тем предмету 

«Будівельне креслення» . 

Підключити кабінет до мережі 

інтернет. 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

Кабінет № 13 

 

 Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

Викладач 

Камишанська В.О. 

 



 

Навчальні кабінети, майстерні та лабораторія професій 

енергетичного та матеріалообробного профілю 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконан

ня 

Відмітка про 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази 

кабінету,лабораторії 

Термін 

виконання  

Відповідальний Відмітка 

про 

виконан

ня 

 

    

   1 

Підготувати комплекти робочої 

документації з професій: 

- «Електрогазозварник» 

- «Слюсар колісних 

транспортних засобів» 

-  «Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування» 

 

Розробити  освітні начальні 

програми за модульною та 

дуальною технологією 

навчання. 

 

Систематизувати натуральні 

зразки вузлів та механізмів 

автомобіля. 

Серпень-

вересень 

2021 

 Встановлення комп’ютерної 

техніки в лабораторії та 

майстернях, створення 

презентацій, відеороликів. 

Придбати: 

- Інструмент для нарізання 

зовнішньої різьби  – 1 

комплект. 

- Інструмент для нарізання 

внутрішньої  різьби  – 1 

комплект. 

- Круг на заточний верстат 

- Індивідуальні засоби 

захисту для роботи на 

верстатах. 

Протягом 

року 

Черняк Г.Ю. 

Прядко О.О. 

Овчаренко Л.М. 

Купіна Т.С 

Салій С.А. 

Двунос М.П. 

 

 

   2 

Поповнювати тематичні папки 

дидактичними матеріалами, 

картками завданнями, 

тестовими завданнями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Придбати: 

-  Дизельний двигун на 

стапелі  –1 шт. 

- КПП передньоприводного 

автомобіля  на стапелі  –1 

шт. 

- Індивідуальні набори 

ключів та головок для 

ремонту автомобілів – 3 -

шт. 

- Компресор – 1шт. 

  

 

Адміністрація 

Майстри в/н 

Двунос М.П. 

Салій С.А. 

Герман І.І. 

Малиш В.М. 

 



 Розробити технологічні картки 

на виконання слюсарних 

операцій.   

Обладнати пост для заміни 

оливи 

Протягом 

року 

 

Встановити автопіднімач  

 

   3 

Систематизувати і підібрати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт, 

контрольних робіт. 

Вересень 

Січень 

Травень 

 

 

Придбання електроних 

навчальних матеріалів  з 

предметів професійно-

теоретичної і професійно-

практичної підготовки 

Протягом 

року 

Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Черняк Г.Ю 

Овчаренко Л.М. 

 

 

   4 

Підготувати комплекти 

інструкцій для ЛПР за 

професією 

«Електрогазозварник». 

 

Створити  презентації з 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки 

 

 

 

Протягом  

року 

 

 

   

 

 

Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Овчаренко Л.М. 

 

 

 

   5 

Розробити умови проведення 

конкурсів професійної 

майстерності , олімпіад з 

професій енергетичного 

профілю з використанням ІКТ  

Січень 

2022 

 

 

Придбати: 

- плазморіз, 

- пилу тертя 

- компресор, 

- свердлильний станок. 

-  зварювальні матеріали, 

зразки  зварних з’єднань 

електродів, захисних газів, 

карбіду кальцію для 

проведення уроків в/н та 

конкурсів професійної 

майстерності. 

  

 

 

Купіна Т.С. 

Прядко О.О 

Мозговий І.В. 

 

 

   6 

Розробити завдання для 

письмових екзаменаційних 

робіт 

відкоригувати ККЗ для 

поетапної атестації  

Лютий 

2022 

 

 

  Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Черняк Г.Ю. 

Овчаренко Л.М. 

 



 

   7 

Підготувати методичні 

розробки  уроків в/н 

Грудень 

лютий 

 

 

  Герман І.І.  

 

  8 

Розробити інструкційні картки з 

тем : 

- Ремонт електричних 

двигунів 

Ремонт пускорегулюючих 

апартів 

 

 

Поповнювати тематичні папки 

завданнями для контролю 

знань, таблицями, схемами. 

Поповнити відеотеку новими 

відеоматеріалами  про  професії. 

 

Забезпечити майстерню 

технічними паспортами 

електричних апаратів та 

приспособлень відповідно до 

тем навчальної програми 

Протягом 

року 

 Виготовити: 

- переносний стенд «Сучасні 

апарати електропостачання  та 

схеми їх включення» 

- макет  «Енергозберігаючі 

технології – сонячні батареї». 

Придбати: 

- Придбати стіл для 

виконання вправ з теми 

«Ремонт електричних 

машин». 

- Придбати шафу для 

зберігання навчально – 

методичного матеріалу. 

 

  

 

Адміністрація, 

завідуюча 

лабораторією, 

майстер в/н 

Овчаренко Л.М. 

 

  

Поповнити тематичні папки   

опорними конспектами, 

таблицями, схемами, тестовими 

завданнями, кросвордами. 

 

Поповнити відеотеку новими 

відеоматеріалами з  предмету: 

«Охорона праці» 

 

 

Квітень 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Кабінет № 41 
 Оновити стенди з охорони 

праці та матеріалознавства. 

 

Придбати сучасні плакати з 

технології зварювальних робіт. 

 

Провести ремонтні роботи: 

- реконструкція панелей; 

- заміна лінолеуму; 

- ремонт препараторської; 

- реконструкція робочого 

місця викладача. 

Протягом 

року 

 

 

 

Викладач, 

завідуюча 

кабінетом 

Купіна Т.С. 

 



 

Придбати засоби 

індивідуального захисту з 

предмету «Охорона праці» для 

організації освітнього процесу: 

навушники, маску, окуляри 

захисні, респіратори, спецодяг. 

 

 Завершити роботу зі створення 

електронного факультативного 

курсу «Сучасні технології в 

автомобілебудуванні» 

Грудень 

2021 

 

 

 

Протягом 

року 

 Кабінет №43 

Придбати: 

- контрольно-вимірювальні 

прилади (штангенциркуль 

2шт., 

- мікрометр 0-25мм -2шт 

- мікрометр 25-50мм -2шт) 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Адміністрація, 

завідуючий 

кабінетом 

Прядко О.О. 

 

 

Підібрати та систематизувати  

матеріали для проведення 

контрольних, лабораторно -

практичних робіт. 

 

Поповнити відеотеку новими 

відеоматеріалами з  предмету: 

«Спеціальна технологія» 



 Доукомплектувати бібліотеку 

кабінетів №35,41,43 

підручниками, дидактичною 

літературою, наочними 

посібниками відповідно до 

вимог стандарту. 

 

Систематизувати натуральні 

зразки з предмету 

«Електротехніка». 

 

Розробити тести за темами: 

- “Постійний змінний 

струм” 

- “Електромагнетизм” 

- “Однофазний струм” 

- “Трифазний струм” 

 

Удосконалити методичні 

вказівки до проведення ЛПР з 

предмета “Електротехніка”, 

“Спеціальна технологія” 

І семестр  Кабінет №35 

Укомплектувати  плакатами, 

мультимедійним обладнанням, 

стендами  для організації 

освітнього процес за 

професією «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

 

 

 Адміністрація, 

завідуючій 

кабінетом 

Виноградча Н.С. 

 

 

 

 

  



Навчальні кабінети, лабораторія професій харчових технологій 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення  

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відміт

ка про 

викон

ання 

Поповнення навчально-

матеріальної 

 бази кабінету, майстерні 

Термін 

виконання  

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Відпові-

дальний 

1 

Підібрати відеоматеріали до 

основних тем предметів професійно 

– теоретичної підготовки. 

І семестр 

2021-2022 

н/р 

 Систематично поповнювати 

кабінет новинками методичної 

та науковою літературою 

Протягом 

року 

 Викладач 

Залозна Т.М. 

2 

Дібрати і систематизувати  

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт із 

таких тем:  

- «Реєстратори розрахункових 

операцій», ІVкурс 

- «Машини для подрібнення кави, 

блендери, коктейлезбивальні 

машини», ІVкурс 

 

І семестр 

2021-2022 

н/р 

 Кабінет № 45 

Оформити стенди:  

-  «Готуємось до екзаменів» 

 

 

 

ІІ семестр 

2021-2022 

н/р 

 

  

 

Викладач, 

завідуюча 

кабінетом 

Залозна Т.М. 

 

3 

Скласти тексти диктантів до тем: 

-  «Автоматизовані машини для 

санітарної обробки столового 

посуду», ІV курс 

- «Малогабаритне спеціалізоване 

та комбіноване теплове 

устаткування», ІV курс 

 

І семестр 

2021-2022 

н/р 

 Придбати устаткування для 

проведення ЛПР з предмету 

«Устаткування підприємств 

харчування» 

- Пароконвектомат; 

- Льодогенератор. 

 

 

Протягом 

року 

  

Зав. кабінетом  

адміністрація 



4 

Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи до 

тем: 

- «Технологія приготування страв з 

м'яса, птиці, субпродуктів», ІV курс 

- «Технологія приготування 

холодних страв і закусок», ІV курс 

- «Технологія приготування 

солодких страв і напоїв», ІV курс 

 

 

ІІ семестр 

2021-2022 

н/р 

  

Придбати принтер 

 

Протягом 

року 

  

Зав. кабінетом  

адміністрація 

5 

Створити збірник презентацій з 

основних тем предметів 

професійно- теоретичної 

підготовки. 

ІІ семестр 

2021-2022 

н/р 

    Викладач 

Залозна Т.М. 

6 

Розробити індивідуальні завдання  

для учнів з тем: 

- «Технологія приготування супів, 

соусів, страв з овочів», ІV курс 

- «Технологія приготування страв з 

риби та морепродуктів», ІV курс 

- «Технологія приготування страв з 

м'яса, птиці, субпродуктів», ІV курс 

 

 

ІІ семестр 

2021-2022 

н/р 

  

 

 

 

   

 

Викладач 

Залозна Т.М. 

 

7 

Обновити інструкції лабораторних 

робіт з « Устаткування підприємств 

харчування »  ІV курс 

 

І семестр 

     

Викладач 

Залозна Т.М. 

8 

З метою підготовки навчально-

методичного забезпечення нових 

програмних тем оформити 

тематичні папки: 

- « Наукові основи розробки 

новітніх технологій у 

ресторанному господарстві», ІV 

курс  

- «Технологія продуктів 

   

 

 

І семестр 

     

 

 

 

Викладач 

Залозна Т.М. 



лікувально-профілактичного 

призначення», ІV курс 

9 

Поповнити тематичні папки: 

- «Технологія приготування 

прісного тіста та виробів з 

нього», I курс 

- «Технологія приготування 

холодних страв і закусок», IІ 

курс 

 

 

ІІ семестр 

  

 

   

 

 

Викладач 

Залозна Т.М. 

 

10 

Розробити тематику єдиних 

контрольних робіт (тематичних) з 

предмету «Устаткування 

підприємств харчування» ІV курс 

 

Протягом 

року 

     

Викладач 

Залозна Т.М. 

 

11  

  

Придбати Збірники рецептур 

 

 

Протягом 

року  

 Майстри в/н 

Колодка Л. М.  

Набока О. О. 

Скрипка О. І. 

Декунова Н. І. 

Бондаренко 

Н. М. 

Маленко В. І.  

Анцібор О.О. 

12 
Удосконалити стенд «Сьогодні на 

уроці» та «Інформація» 

 

 

 

І семестр 

 

Придбати підручники:   

« Технологія приготування 

борошняних кондитерських 

виробів»  

 

 

 

Протягом  

року 

 Майстри в/н 

Колодка Л. М.  

Набока О. О. 

Скрипка О. І. 

Декунова Н. І. 

Бондаренко 

Н. М. 

Маленко В. І.  

Анцібор О.О. 



13 

Поповнити плакати з професії 

«Кухар» по тем: 

-  «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 

Колодка Л. М.  

Набока О. О. 

Скрипка О. І. 

Декунова Н. І. 

Бондаренко 

Н. М. 

Маленко В. І.  

Анцібор О.О. 

14  

  

Створити лабораторію 

кондитерів 

 

 

Протягом  

року 

 Майстри в/н 

Колодка Л. М.  

Набока О. О. 

Скрипка О. І. 

Декунова Н. І. 

Бондаренко 

Н. М. 

Маленко В. І.  

Анцібор О.О. 

15 

Дібрати і систематизувати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт з тем:  

 - «Класифікація закладів 

ресторанного господарства». 

- «Види графіків виходу на роботу». 

 

Жовтень, 

 листопад, 

грудень 

 Кабінет № 34 

Поповнити кабінет такими 

навчальними посібниками: 

- Збірник рецептур 

національних страв та 

кулінарних виробів 

 

 

Протягом  

року 

  

Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

16 

Скласти тексти диктантів до  тем:  

- «Види банкетів і прийомів, їх 

специфіка». 

- «Господарський облік у закладах 

ресторанного господарства». 

 - «Організація складського 

господарства». 

 

 

ІІ семестр 

 

Оформити відеопрезентацію: 

- « Сучасні тенденції 

оформлення столів та 

торгівельних залів» 

 

Червень 

2022 

  

Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

17 
Створити збірник презентацій з 

основних тем предметів 

 

ІІ семестр 

 Поповнити кабінет такими 

навчальними посібниками: 

Протягом  

року 

 Викладач 

Тимощенко 



професійно- теоретичної 

підготовки. 

 - «Організація виробництва та 

обслуговування на 

підприємствах ресторанного 

сервісу» 

І.М. 

18 

Розробити індивідуальні завдання з 

тем: 

 - «Склад торгівельних приміщень, 

їх розміщення». 

- «Складання калькуляційних 

карток». 

- « Фаршемішалки». 

 

 

Січень –

березень 

2022 

 Поповнити кабінет 

навчальними посібниками:  

- О.П. Шинкаренко,  

Т.П. Сидорчук, Л.М.Дідик 

«Технічне оснащення 

підприємств громадського 

харчування» частина 2 

Протягом  

року 

  

Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

19 

Обновити інструкції лабораторних 

робіт з предмету «Устаткування 

підприємств харчування», IІ курс 

 

Жовтень  

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

20 
Оформити тематичну папку  

«Обробка риби», І курс 

 

 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

21 
Розробити завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів. 

Грудень 

2021 

  

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

22 

Оформити тематичні папки: 

 - «Машини для подрібнення кави, 

блендери, коктейлезбивальні 

машини». 

- «Облік сировини та готової 

продукції на виробництві». 

- «Сучасне теплове устаткування». 

ІІ семестр      

Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

23 

Розробити різнорівневі контрольні 

роботи (тематичні) з  предмету 

«Устаткування підприємств 

харчування» 

 

Січень  

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 



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 2021 
Директор Камишанська 

В.О. 

 

2.  

Провести поглиблений аналіз 

профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний рік, заслухати 

звіти профорієнтаторів. 

жовтень 2021 
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

3.  

Закріпити інженерно-педагогічних 

працівників за школами районів, 

міста Суми та районними центрами 

області 

до 15.11.2021 Адміністрація  

 

4.  

Узгодити напрямки та методи 

профорієнтаційної роботи з 

керівниками міського відділу освіти 

та директорами шкіл. 

жовтень 2021 

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 

2021 

Директор Камишанська 

В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

профорієнтатори 

 

7.  

Підготувати профорієнтаційні 

матеріали та оформити куточки 

профорієнтації в школах. 

з 15.11.2021 Профорієнтатори 
 

8.  

Оновити оголошення про прийом 

абітурієнтів в училище на 2022-2023 

н. р. розміщеної на території 

училища. 

до 01.10.2021 

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 01.11.2021 

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 15.11.2021 
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 2021 
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 2021 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О.,  

Рада профорієнтаціі 

 

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 2021 Рада профорієнтаціі 

 

26.  

Скласти графік проведення співбесід 

з абітурієнтами, проходження ними 

медичної комісії на профпридатність. 

серпень 2022 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

секретар приймальної 

комісії 

 

27.  

Розробити пропозиції щодо 

проведення з абітурієнтами 

елективних курсів на засіданнях МО, 

ЦК. 

листопад 2021 Керівники МО, ЦК 

 

28.  

Розробити і затвердити плани роботи 

елективних курсів та графік 

проведення занять. 

листопад 2021 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 2022 

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 01.12.2021 
Профорієнтатори, 

рада профорієнтації 

 

32.  

Включити до плану роботи 

методичного об’єднання класних 

керівників заходи з 

профорієнтаційної роботи з учнями 

шкіл. 

серпень 2021 
Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

33.  

Розробити план заходів спільної 

роботи учнівського самоврядування з 

учнями шкіл міста та області. 

вересень-

жовтень 2021 

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 2022 
Адміністрація, 

профорієнтатори 

 

 

  



РОЗДІЛ 13 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ Найменування заходів Кошторис Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 І. Гуртожиток 

1. 

Частково замінити 

трубопровід постачання 

холодної води 

30,0 
до 

10.10.2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

 

2. Заміна меблів в гуртожитку:  
протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 

 - стіл 45,0    

 - ліжко 70,0    

 - тумба 132,0    

 - шафа для одягу 110,0    

3. 
Придбання електричних 

побутових приладів: 
  

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 

 - холодильник 40,0    

 - плита електрична 2,4    

 - пральна машина 20,0    

 - душова кабіна 100,0    

 - телевізор 50,0    

4. 
Придбання м’якого 

інвентарю: 
  

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 

 - матрац 10,0    



 - покривало 8,0    

 - ковдра 8,0    

 - постільна білизна 20,0    

 - подушка 16,0    

 - тюль 23,0    

 - скатерть 3,0    

 - полотенце 5,0    

5. 

Встановити огорожу перед 

навчальним корпусом з 

боку дороги 

150,0 
до 

10.10.2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

 

 ІІ. Учбовий корпус 

6. 
Придбати спортивний 

інвентар: 
30,0 

до 

01.09.2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Горбунова І.І., 

викладачі 

фізичної 

культури 

 

 ІІІ. Їдальня 

7. 

Провести поточні ремонтні 

роботи в харчоблоці закладу 

відповідно до вимог 

системи управління 

безпечністю харчових 

продуктів (НАССР) 

(вікна,  

ремонт пекарні) 

 

 

 

 

 

 

50,0 

300,0 

Грудень 

2020 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

шеф-кухар 

Кривець О.М. 

 

 ІV. Виробничі майстерні, побутовий корпус, господарський двір 

8. 
Лабораторія професій 

харчових технологій: 
 

Протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Завідуюча 

лабораторією 

Колодка Л.М. 

 

 

Придбати металеві столи 

для організації робочих 

місць 

30,0    

 Придбати пароконвектомат 3,0    

9. 

Лабораторія професій 

енергетичного та 

матеріалообробного 

профілю: 

 
Протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

 



Черняк Г.Ю. 

 
Придбати свердлильний 

станок 
6,0    

 Придбати відрізний станок 3,5    

 

Провести підключення 

приточної вентиляційної 

системи 

2,0    

 

Провести магістраль для 

постів газозварювання , 

провести підключення на 

робочих місцях 

3,5    

10. 

Лабораторія професій 

автомобільного профілю 

Створення НПЦ «Майстер з 

діагностики та 

налагодження електронного 

устаткування автомобільних 

засобів» 

4000,0  

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Малиш В.М. 

 

11. 

Придбати комплекти 

робочого інструменту за 

професіями: 

 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Пилипенко Є.І. 

 

12. 
Придбати робочий 

інструмент: 
 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Пилипенко Є.І. 

Комірник 

Мозгова О.В. 

 

13. 
Показовий стенд із зразками 

фарб 
3,0 

Протягом 

навчального 

року 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

 V. Загальні питання     

14. Повірка манометрів 1,0 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

головний 

 



бухгалтер 

Сєдих С.О., 

завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

15. Придбання манометрів 2,0 

протягом 

навчального 

року 
  

16. 
Повірка лічильників 

електричної енергії 
- 

один раз на 

два роки 
  

17. 
Придбання лічильників 

електричної енергії 
16,0 

протягом 

навчального 

року 
  

18. 
Установка лічильників 

електричної енергії 
8,0 

протягом 

навчального 

року 
  

19. 

Придбання лічильників 

води: 

- холодної; 

- гарячої 

15,0 

протягом 

навчального 

року 
  

 

 

20. 

Установка лічильників 

води: 

- холодної; 

- гарячої 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

21. 
Придбання лічильників 

теплової енергії 
 

протягом 

навчального 

року 
  

22. 
Установка лічильників 

теплової енергії 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

23. 
Повірка водоміра 

теплоносія 
1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

24. 
Придбання водоміра 

теплоносія 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

25. 
Установка водоміра 

теплоносія 
1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

26. 
Повірка лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

27. 
Придбання лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

28. 
Установка лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  



29. 
Повірка коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

30. 
Придбання коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 

 

  

31. 
Установка коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

32. Повірка вагів 2,0 

протягом 

навчального 

року 
  

33. Придбання вагів - 

протягом 

навчального 

року 
  

34. Повірка вагових гир - 

протягом 

навчального 

року 
  

35. 

Перезарядка вогнегасників: 

- порошкових; 

- вуглекислотних 

7,0 

протягом 

навчального 

року 
  

 

36. Придбання калош 0,5 

протягом 

навчального 

року 
  

37. Повірка пожежних кранів 1,2 

протягом 

навчального 

року 
  

38. 
Повірка та перемотка 

пожежних рукавів 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

39. Заміна пожежних кранів - 

протягом 

навчального 

року 
  

40. 
Повірка вентиляційних 

каналів 
1,3 

протягом 

навчального 

року 
  

41. 

Повірка клапанів 

електричних водогрійних 

котлів на харчоблоку 

5,0 

протягом 

навчального 

року 
  

42. 

Заміна клапанів 

електричних водогрійних 

котлів на харчоблоку 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

43. 

Поточний ремонт та 

обслуговування системи 

опалення 

1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

44. 
Лабораторна перевірка 

контурів заземлення 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

45. Вивіз-утилізація сміття 20,0 протягом   



навчального 

року 

46. 
Потреба на покіс трави 

(бензин, мастила, ремонт) 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

47. Дератизація та дезінсекція 3,0 

протягом 

навчального 

року 

 

  

48. 
Повірка розподільних 

коробок електропроводки 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

49. 

Повірка електричного 

обладнання (харчоблок, 

пральня, витяжки) 

3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

50. 

Ремонт електричного 

обладнання (харчоблок, 

пральня, витяжки) 

3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

51. 
Придбання рідини для 

знезараження води у басейні 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

52. 

Ремонт обладнання 

установки знезараження 

води 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

53. 

Придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів: 

- мило рідке; 

- порошок пральний; 

- миючий засіб; 

- дезактін 

1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

54. 

Оплата послуг прибирання 

території (вирубка 

аварійних дерев) 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

55. 
Обробка вогнезахисним 

розчином горищ 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

56. 
Заміна запірно-

регулювальної арматури 
7,5 

протягом 

навчального 

року 
  

57. 
Ремонт пожежної 

сигналізації 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

58. 
Установка тривожної 

кнопки 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

59. 

Технічне обслуговування 

газових (твердопаливних) 

котелень 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

60. 
Страхування транспортних 

засобів 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

61. Техогляд транспортних - протягом   



засобів навчального 

року 

62. 

Обслуговування системи 

цілодобового 

спостереження 

3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

63. 
Усунення аварійних 

ситуацій 
5,0 

протягом 

навчального 

року 
  

64. 
Послуги на поточний 

ремонт 
50,0 

протягом 

навчального 

року 
  

65. 
Придбання господарського 

м’якого інвентарю, меблів 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

66. 

Виготовлення технічного 

паспорту на електричну 

мережу 

180,0 

протягом 

навчального 

року 
  

 

 


