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В С Т У П 

 
У 2017-2018 навчальному році педагогічним колективом реалізовувалася система 

організаційно-педагогічних, методичних, виховних та виробничих заходів, спрямованих на 

реалізацію змісту і завдань ступеневої професійної (професійно-технічної) освіти відповідно 

до вимог державних стандартів, завдань І етапу єдиної методичної теми «Компетентнісно 

спрямоване навчання – інструмент формування конкурентоспроможного випускника». 

У відповідності до вимог нормативних документів освітній процес в училищі 

ґрунтувався на принципах особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності 

від політичних, громадських, релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних 

працівників, учнів, батьків, соціальних партнерів та роботодавців і включав загальноосвітню, 

фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а 

також виховну роботу із здобувачами освіти. 

В цілому організація роботи колективу училища щодо забезпечення освітнього 

процесу здійснювалася відповідно до плану роботи ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» на 

навчальний рік, який є основним документом, що визначає основні напрямки діяльності 

училища. 

Для забезпечення якісних освітніх послуг здобувачам освіти із загальноосвітньої та 

професійної підготовки в закладі протягом навчального року функціонували: 

- 7 кабінетів загальноосвітньої підготовки; 

- 15 кабінетів професійно-теоретичної та загальнопрофесійної підготовки; 

- 9 навчальних майстерень та лабораторій для оволодіння професійними компетенціями 

учасниками освітнього процесу. 

Здійснювалася підготовка за такими професіями: 

- маляр; 

- штукатур; 

- лицювальник-плиточник; 

- слюсар з ремонту автомобілів; 

- електрогазозварник; 

- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 

- кухар; 

- кондитер. 

До послуг наших вихованців працювали гуртожиток, їдальня, бібліотека, спортивна та 

актова зали, гуртки художньої самодіяльності, декупажу, спортивні секції, спортивний 

майданчик. 

Аналіз контингенту учнів та слухачів з 01 вересня 2017 року і включно по червень 

2018 року показав: 

Зараховано учнів станом на 01.09.2017 року: 

- за державним замовленням – 164 особи; 

- понад державне замовлення – 4 особи; 

- відраховано та переведено – 22 особи. 

Випуск 2018 року склав: 

- за державним замовленням – 165 осіб; 

- понад державне замовлення – 3 особи; 

- слухачі з числа працюючого населення – 20 осіб. 

Отримали дипломи з відзнакою 12 випускників. 

Працевлаштовано учнів за державним замовленням – 165 осіб. 

У 2018 році атестати про повну загальну середню освіту отримали 87 учнів ІІІ курсу, 

які пройшли курс навчання та склали державну підсумкову атестацію. 



 

Продовжують навчання: 

- за державним замовленням – 273 особи; 

- слухачі з числа працюючого населення – 77 осіб. 

Протягом навчального року пройшли курсову підготовку слухачі з числа працюючого 

населення – 101 чол. Успішно впроваджувалося навчання дорослого населення з отриманням 

ваучеру. За звітний період навчання пройшли 28 осіб, 101 учень Сумського будівельного 

коледжу – за професіями «Лицювальник-плиточник», «Маляр» (отримали свідоцтва 

кваліфікованих робітників), 67 з них, тим, хто найкраще опанував освітню програму, видали 

сертифікати про навчання торгової марки «Ceresit». 

Рівень навчальних досягнень учнів у 2018 році за результатами ДПА (в групах 

ІІІ курсу) є таким: 

- Українська мова (у формі ЗНО) – середній рівень – 37% учнів; початковий рівень знань 

показали – 63% учнів. 

- Математика – початковий рівень знань – 64%, середній рівень – 36%; 

- Англійська мова – початковий рівень – 38%, середній – 46%, достатній – 16%. 

Результати навчання учнів із загальноосвітніх предметів у 2017-2018 навчальному 

році маємо такі: суспільно-гуманітарні предмети: 6,0 середній бал успішності; з природничо-

математичних дисциплін – 5,2. 

Якість знань учнів з професійно-теоретичної підготовки за напрямками підготовки, у 

порівнянні з минулим навчальним роком, є такою: 

- Професії для всіх галузей економіки – це «Електрогазозварник», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування»: 

Початковий рівень                   не має 

Середній рівень 24%                              35%    (2016-2017н.р.) 

Достатній 63%                                         53% 

Високий 13 %                                          12% 

- Професії харчових технологій – це «Кухар», «Кондитер»: 

Середній рівень 1 %                                15% 

Достатній 72 %                                         67% 

Високий 7%                                              18% 

- Професії будівельної галузі – це «Маляр», «Штукатур», «Лицювальник-плиточник»:  

- Середній рівень 16 %                               34% 

Достатній 75%                                           61% 

Високий 9%                                                5% 

- Професія «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» 

Початковий рівень     -                                1% 

Середній рівень 57%                                  59% 

Достатній 41%                                             38% 

Високий 2%                                                  2% 

Середній бал з виробничого навчання за 2017-2018 навчальний рік за напрямками 

підготовки є таким у порівнянні з попереднім роком: 

- Професії для всіх галузей економіки – ІІ к. – 6,8, група ТУ – 7,5. 

- 2016-2017 н.р. – І к. – 7,8; група ТУ – 7,1. 

- Професії харчових технологій – І к. – 8,5, ІІ к. – 8,3, ІІІ – 8,8, 4 к. – 8,5; групи ТУ – 8,1. 

- 2016-2017 н.р. – І к. – 9,1; ІІ к. – 8,8; ІІІ к. – 8,4; 4 к. – 8,6; групи ТУ – 8,4. 

- Професії  будівельної галузі – І к.(СПТУ) – 7,3; ІІ к. – 7,5, ІІІ к. – 7,6. 

групи ТУ – 7,5; групи ПТУ – 7,5. 

- 2016-2017 н.р. – І к.(СПТУ) – 8,0; ІІ к. – 8,3; ІІІ к. – 7,9; групи ТУ – 7,5; групи ПТУ – 7. 

- Сільське господарство, транспорт – І к. (СПТУ) – 7,5, ІІ к. – 8,2, ІІІ к. – 7,4,  

- 2016-2017 н.р. – І к. (СПТУ) – 7,3; ІІ к. – 6,7; ІІІ к. – 6,9; 4 к. – 7,1. 

З метою розширення загального кругозору, вироблення практичних вмінь 

користуватися інформацією для особистісного та професійного зростання, формування 



 

системи людських цінностей учні опановували і програми 13 курсів за вибором та 

факультативів. 

Серед найважливіших досягнень учнів за 2017-2018 навчальний рік є: 

- ІІІ місце в ІІ етапі олімпіади за професією «Електрогазозварник». 

- ІІІ місце в обласному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка та Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості з 

літератури. 

Результативною є участь учнів у міжнародних інтелектуальних конкурсах: з історії – 

«Лелека», з фізики – «Левеня», з англійської мови – «Гринвіч», з математики – «Кенгуру». 

Всього у звітному періоді в них взяли участь 109 учнів, отримали відмінні та добрі 

результати 29 осіб. 

Конкурентоспроможну підготовку робітничої молоді у 2017-2018 навчальному році 

забезпечував педагогічний колектив у складі 55 працівників, з них: 16 викладачів, 

25 майстрів виробничого навчання. В цілому чисельність колективу училища складає 89 осіб 

(за штатним розписом 109,5 ставок), з них 60% педагогічних працівників, керівного складу 

4 особи. 

Курси підвищення кваліфікації пройшли педагогічні працівники (порівняльна 

таблиця) та зроблено замовлення на 2019 рік: 

 

2017 р. 2018 р. 2019 р. 

замовлено фактично замовлено фактично замовлено фактично 

13 15 16 17 8  

 

Сьогодні у закладі працюють педагоги, які мають педагогічне звання «відмінник 

освіти» – І особа, «старший викладач» – 3 особи, «викладач-методист» – І особа, «майстер 

виробничого навчання І категорії» – 5, «майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 1. 

Найвищий тарифний розряд мають 9 майстрів виробничого навчання. Серед викладачів 

8 спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії і 7 є спеціалістами І категорії. 

Серед досягнень нашого колективу Срібна медаль за участь матеріалів проекту у 

Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», номінація «Застосування сучасних ІКТ 

для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу», 

автори директор Камишанська В.О., викладач Прядко О.О. (24-26.10.2017) та Золота медаль 

за участь матеріалів з досвіду роботи у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», 

номінація «Розробка та впровадження інноваційних проектів, тренінгових технологій, 

програм і рішень для осучаснення навчального процесу та підвищення рівня знань молоді», 

автори методист Русанова О.І., викладач Доля Т.В. (16-18.03.2018). 

З метою консолідації, згуртування колективу, вироблення єдиних педагогічних вимог 

та залучення викладачів, майстрів виробничого навчання до активної навчально-методичної 

роботи на початку навчального року було видано наказ (01.09.2017 № 272) «Про організацію 

методичної роботи у 2017-2018 навчальному році». Згідно із зазначеним наказом створено 

два методичних об’єднання педагогів загальноосвітніх предметів, три циклові комісії 

викладачів, майстрів виробничого навчання професійного спрямування за напрямками 

підготовки робітничих кадрів та методичне об’єднання класних керівників і вихователів. 

За ініціативи методичної служби головами циклових комісій проведено педагогічні 

читання за актуальними темами та інноваційними методами: 

- Основні положення Закону України «Про освіту» (12.03.2018); 

- STEM - освіта у навчальному процесі ПТНЗ (26.03.2018); 

- Тимбілдинг – засіб формування професійної компетентності учнів (10.01.2018); 

- Енергозбереження – нагальна проблема людства (10.04.2018); 



 

- Національно-патріотичне виховання як невід’ємна складова виховної системи ПТНЗ 

(07.06.2018). 

Важливе значення у підвищенні педагогічної майстерності, обміну досвідом роботи 

мали показові уроки та позаурочні виховні заходи. Заслуговує уваги творчий підхід до їх 

проведення педагогічних працівників: Купіної Т.С. – урок матеріалознавства з теми 

«Класифікація сталей» (08.11.2017) і конкурс знавців охорони праці (25.04.2018); урок 

зарубіжної літератури Гудим І.М. з теми «Суперечливість образу Анни Кареніної» 

(14.03.2018); урок майстра виробничого навчання Пилипенко Є.І. з теми «Розкрій 

гіпсокартонних листів» (26.12.2017) та майстра виробничого навчання Омарової В.Б. – 

«Способи розкрою шпалер»; урок математики Тахтай І.Є. (22.02.2018); урок професійно-

теоретичної підготовки Скрипки О.І. з теми «Технологія приготування котлети по-київські» 

(05.03.2018). 

Одним з провідних принципів методичної роботи є самореалізація та творчий 

розвиток особистості педагога. Результатом реалізації цього принципу є активна участь 

педагогічних працівників у обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях 

семінарах тощо. У звітний період наш колектив брав участь у більше 20 таких заходах. Серед 

учасників члени циклової комісії професій будівельної галузі Черняк О.Ю., Темченко В.А., 

Пилипенко Є.І., Литвинченко А.І., викладач біології та хімії Пархомчук О.Ю., викладач 

фізики Жигуліна В.І., викладачі фізичної культури Каблюк В.А та Горбунова І.І., викладач 

української мови та літератури Салій О.М., викладач професійно-теоретичної підготовки 

Прядко О.О., викладач професійно-теоретичної підготовки Купіна Т.С. та соціальний 

педагог Русанова О.А., майстри виробничого навчання Овчаренко Л.М., Колодка Л.М., 

Салій С.А. 

Адміністрація закладу освіти теж долучилася до цієї роботи і отримали сертифікати 

учасника: Камишанська В.О. і заступник директора з НМР Сорокіна Т.В. за участь у ІІ 

Всеукраїнській науково-методичній конференції «Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика» (28.02.2018). Також Сорокіна Т.В. є учасником ІІІ-ї 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Професійний розвиток фахівців у 

системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (19.04.2018). 

Для удосконалення майстерності, підвищення кваліфікації за будівельним напрямком 

підготовки та забезпечення якісних освітніх послуг з цих професій були проведені такі 

заходи: 

- семінар-практикум: «Елементи системи утеплення будівель із застосуванням 

матеріалів ТМ «Ceresit» (листопад 2017 року), брали участь викладачі спецдисциплін 

та майстри виробничого навчання будівельного профілю навчального закладу; 

- майстер-клас для майстрів виробничого навчання з професій будівельного профілю: 

«Кріплення плит утеплювача на розі будинку з використанням клейових розчинних 

сумішей» (грудень 2017 року); 

- 24 та 25 лютого 2018 року в приміщенні ТЦ «Епіцентр» учнями закладу були 

представлені майстер-класи з новітніх технологій та сучасних матеріалів у таких 

локаціях: Монтажник гіпсокартонних конструкцій, лицювальник-плиточник, 

барельєфчик, монтажник систем утеплення. 

- 01 березня 2018 року, стартував «Ярмарок вакансій», ініційований обласним центром 

зайнятості і проведений на базі училища. Випускники закладу пройшли тренінг з 

техніки пошуку роботи, індивідуальні бесіди з присутніми представниками 

роботодавців міста. На майстер-класах учні продемонстрували своє вміння працювати 

за інноваційним технологіями та новітніми матеріалами.  

У 2017-2018 навчальному році на базі навчально-практичного центру з впровадження 

інноваційних технологій у будівництві, що діє в училищі, пройшли навчання 323 особи, з 

яких: 82 учні, 243 майстри виробничого навчання, 62 робітники будівельних організацій, 

13 викладачів, 210 осіб з числа незайнятого населення, 14 осіб за індивідуальним 

замовленням. 



 

На базі центру постійно проводяться семінари-практикуми з упровадження новітніх 

технологій провідних будівельних компаній. Серед найбільш цікавих були: 

- 27 лютого 2018 року для майстрів виробничого навчання та викладачів спецдисциплін 

закладів ПТО області проведено семінар-практикум за темою: «Сухі будівельні 

суміші» компанії «SCANMIX-UKRAINE». Учасники семінару пройшли професійне 

навчання та ознайомилися з особливостями використання сухих будівельних сумішей 

цієї компанії. 

- 29 березня 2018 року представниками компанії «Siniat» проведено семінар-тренінг на 

тему «Асортимент товарів та технології використання ТМ PLATO» з метою 

підвищення технологічної обізнаності про асортимент будівельних матеріалів. 

- 03 квітня 2018 року розпочато співпрацю та проведено навчально-практичний семінар 

за програмою «Основні властивості лакофарбових матеріалів ТМ FEIDAL спільно з 

представниками компанії «FEIDAL Україна». 

У статті 15 Закону України «Про освіту» сказано, що метою професійної (професійно-

технічної) освіти є формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних 

для професійної діяльності, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та 

мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя. Саме тому професійне 

навчання учнів у майстернях і на виробництві спрямоване на досягнення цієї мети. 

З метою створення необхідних умов для якісної підготовки робітників керівництвом 

закладу була організована робота з вивчення наказу МОН України від 23.06.2017 № 916 

«Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку 

кваліфікованих робітників», з метою вироблення плану заходів щодо якісної підготовки 

кваліфікованих робітників для регіонального ринку праці, оновлення змісту професійної 

освіти шляхом упровадження елементів дуальної форми навчання з професії «Лицювальник-

плиточник». Обговорено робочу навчальну програму та робочий навчальний план, що 

попередньо погоджені з роботодавцями: ТОВ «Трест-Сумжитлобуд», ТОВ «ВЕО «Садко», 

ВКПФ «Меліса». У 2017-2018 навчальному році заклад брав участь у експерименті щодо 

надання освітніх послуг за професією «Лицювальник-плиточник» за дуальною формою 

навчання. 

В цілому протягом освітнього процесу з елементами дуальної форми навчання 

виконані всі етапи, передбачені Положенням, затвердженим МОН України: учні опанували 

базові компетенції з професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки в училищі 

та засвоїли професійний компонент змісту освіти на виробництві на високому та 

достатньому рівні – 62%. 

Найважливішим чинником підвищення якості професійного навчання, адаптації 

молодих спеціалістів до нових економічних умов, закріплення їх на робочих місцях є 

соціальне партнерство. Заклад освіти співпрацював як з провідними будівельними 

організаціями нашого міста, так і з маленькими фірмами, які надавали послуги з ремонту та 

опорядження будівель та споруд. Охоче брали на виробничу практику учнів такі організації, 

як: ТОВ БВК «Федорченко», ПАТ «Сумсервісбуд», ВАТ «Сумбудмонтаж-1», «Нотекс», 

Концерн «NICMAS». Соціальними партнерами-роботодавцями з професій енергетичного 

напрямку підготовки та автотранспорту у цьому році були організації міста: 

ТОВ «Насосенегромаш», «NICMAS», ПП «Пальмов», ПП «Станков», ТОВ «Автосіті». 

Налагоджено партнерські відносини з різними підприємствами громадського харчування 

міста. Стабільно робочі місця на виробничу практику надавали ресторани «Здибанка», 

«Околиця», «Win&Gret», «Челентано», кафе «Сумка», «Кеш», «Рідне місто», «Спорт», 

«Прем’єра», «Мамина кулінарія», «Омлет», «Козачок», «Калина», «Вітязь». 

Особливо важливе значення у роботі колективу відводиться і профорієнтаційній 

роботі, як основному джерелу виконання плану набору учнів на наступний рік навчання. 

Найбільш масштабним заходом профорієнтаційної спрямованості, ініційований 

керівництвом училища, був старт проекту «PROFI CITY», що проведений 21.04.2018 року. 

Майстер-класи з будівельних професій у гіпермаркету «Епіцентр», школах міста та області, у 



 

виставковому центрі «Іллінський» – цей новий підхід до реклами професій та училища вдало 

використовував колектив закладу. 

Реалізуючи пріоритетні напрямки виховної роботи методичним об’єднанням класних 

керівників та вихователів було заплановано і проведено 8 відкритих виховних заходів. 

Важливою подією для колективу училища у звітний період було відкриття Центру 

досліджень голодоморів 23 листопада 2017 року, що створений відповідно до Указу 

Президента України «Про заходи у зв’язку з 85 роковинами Голодомору 1932-1933 років в 

Україні – геноциду українського народу» та Розпорядження Уряду і голови Сумської 

обласної державної адміністрації. В рамках роботи Центру досліджень голодоморів 

(10 травня 2018 року), відбулася історична подія для всього обласного центру – відкриття 

всесвітньовідомої виставки графічних робіт Миколи Бондаренка «Україна-1933: кулінарна 

книга», а це 89 гравюр з рецептами виживання у період Голодомору 1932-33 років. 

Робота психологічної служби училища, була спрямована на забезпечення 

конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації учнів, особливо І курсу, 

профілактику негативних явищ в закладі, популяризацію здорового способу життя, а також 

розвиток повноцінної особистості учня та відповідального громадянина. 

Змістовними були практичні заняття для педагогів з тем: «Формування ситуації успіху 

в учнівському середовищі», «Протидія професійному вигоранню педагога», «Готовність 

педагога до інноваційної діяльності». (практичний психолог Острівна О.В.); «Лідер в мені» 

для лідерів учнівського самоврядування Сумського округу та практичне заняття 

«Удоскональ себе – стань професіоналом» для педагогічних працівників училища 

(соціальний педагог Русанова О.А.). Такі заняття є важливими, тому що у поточному 

навчальному році у складі учнівського контингенту 54 дитини-сироти, 8 дітей-сиріт під 

опікою. Склад учнів пільгових категорій у 2017-2018 навчальному році був таким: 

- малозабезпечені – 12; 

- інваліди – 9 (випуск 6 осіб); 

- сироти – 54 (випуск 20 осіб); 

- напівсироти – 56 (випуск 33 особи); 

- діти з неповних сімей – 113 (випуск 51 особа); 

- діти з багатодітних сімей – 37 (випуск 10 осіб); 

- неблагополучні сім’ї – 11; 

- учні з обмеженими розумовими здібностями – 48 (закінчили навчання 25 осіб); 

- учні з числа внутрішньо переміщених – 3; 

- учні, батьки яких є учасниками АТО – 13 (випуск 4 особи). 

Цим учням постійно надавалася соціально-педагогічна допомога з оформлення та 

переоформлення пенсії по втраті годувальника та у зв’язку з інвалідністю – 5 учнів 

(Золочевський В., Оганян Л., Матосов Ю., Заровна Я, Верютін О.); з оформлення 

одноразової матеріальної допомоги по досягненню 18-ти річчя – 4 учням (Пономарьов А., 

Карасенко Д., Журавльов Д., Оганян Л.); чотирьом учням надали статус дітей позбавлених 

батьківського піклування (Кружков Д., Кружкова Р., Кружкова М., Никитюк Д.); зібрані 

документи і відправлено на літній відпочинок і оздоровлення до Італії – 1 учня 

(Пономаренко В.). 

Для виявлення талантів учнів, розвитку художніх здібностей, виховання естетичного 

смаку, національної свідомості, активного дозвілля в бібліотеці функціонує гурток 

креативної творчості «Декупаж», діють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності. 

Результатом їх роботи є участь у Новорічній виставці Сумської обласної організації 

Українського товариства охорони природи «Збережи ялинку-збережеш життя», у виставці-

конкурсі дитячої творчості «Краса божого світу - 2018». Творчі учні посіли призові місця на 

обласних фестивалях: «Таланти профтехосвіти» – ІІІ місце, «Сходинки духовності» – 

ІІ місце. 

Протягом 2017-2018 навчального року учнівське самоврядування брало участь у 

обласних акціях та конкурсах: у лютому 2018 року відбулася волонтерська акція «Добро 



 

починається з тебе». Акція була спрямована на допомогу пораненим бійцям АТО, які 

потребують протезування. Педагогічні працівники та учні зібрали велику кількість 

пластикових кришок, які передали волонтерській організації «Сумський бабський батальйон 

– «Тил». До даної акції учнівське самоврядування долучило учнів КУ ССШ № 7 

ім. М. Савченка СМР та КУ Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д.Турбіна. 

В рамках обласної акції «Патріотична хвиля» (15 березня 2018 року) відбувся 

концерт, присвячений бійцям АТО та членам їх сімей: «Ви не одні – мільйони разом з Вами». 

У рамках обласного конкурсу «Слобожанський оберіг» створили фотосвітлину, на якій 

презентували старовинну вишиванку та рушник, що вишила бабуся учениці 

Ольги Приходько. За результатами участі заклад посів І місце. 

У рамках заходів Спартакіади (обласної та міської) серед навчальних закладів ПТНЗ 

наші вихованці взяли участь у змаганнях з таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, 

баскетбол, бадмінтон, настільний теніс, легка атлетика. Команда дівчат з волейболу посіла 

І місце у міській спартакіаді і ІІ місце в обласній. У змаганнях з баскетболу дівчата посіли 

II місце як в міській так і в обласній спартакіадах. Юнаки у змаганнях з баскетболу серед 

збірних команд ПТНЗ м. Суми посіли II місце. Турченко Нікіта (група № 17) став 

переможцем з бігу на 100 та 200 м в міських та обласних змагання з легкої атлетики, та 

увійшов до складу збірної команди області для участі в чемпіонаті України з легкої атлетики 

серед збірних команд ПТНЗ. У травні 2018 року команда посіла ІI місце на чемпіонаті 

України. 

На чемпіонаті України з класичного та екіпірувального жиму штанги лежачи, який 

відбувся в м. Коломия Івано-Франківської області (16-22.02.2018) серед юнаків у ваговій 

категорії 59 кг, Білоголовий Олександр (учень групи № 18) посів ІІІ місце. На останньому 

Відкритому чемпіонаті міста Києва (04.06.2018) вихованці Сорокіна Леоніда Валерійовича 

(теперішні і колишні учні нашого училища) посіли І місця. 

Фінансово-господарська діяльність була спрямована на забезпечення стабільності за 

рахунок збільшення бюджетних та позабюджетних надходжень. 

За надані послуги з курсової підготовки отримано від замовника кошти у сумі 265 тис. 

300 грн. За звітний період на придбання матеріалів і обладнання використано кошти із 

спеціального фонду у сумі 117 498,29 грн.  

В цілому фінансово-господарська діяльність за звітний період становить: 

- загальний фонд: 12 224,7 тис. грн.; 

- спеціальний фонд: 887,5 тис. грн.; 

- спонсорська допомога: 86,1 тис. грн. 

Адміністрація опікується і питанням передплати періодичних видань, на І півріччя 

2018 року, згідно з рекомендаціями та потребами колективу, проведено передплату більш 

ніж на 9 тис. 636 грн. фахових видань для співробітників та навчально-пізнавальної преси 

для учнів.  

За звітний період майстрами виробничого навчання будівельного та енергетичного 

напрямку було зароблено 29 тис. 300 грн., що були спрямовані на поліпшення навчально-

матеріальної бази. 

Кошти від спонсорів та виробничої діяльності використані таким чином: на будівельні 

матеріали для ремонтних робіт у навчальних майстернях – 28 тис. 440 грн.; на будівельні 

матеріали для ремонтних робіт у навчальному корпусі – 45 тис. 910 грн.; на будівельні 

матеріали для ремонтних робіт у гуртожитку – 10 тис. 240 грн. Крім того використовувалися 

кошти на осучаснення навчально-матеріальної бази майстерень та лабораторій, придбання 

кухонного інвентарю, посуду тощо. 
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Результати діяльності колективу за минулий рік, ставлять як перед керівництвом, так і 

перед колективом в цілому, ряд заходів щодо створення потужного комплексу з первинної 

підготовки, перепідготовки громадян за професіями для будівельних організацій та на 

виконання потреб регіонального ринку праці у робітниках громадського харчування, галузей 

економіки; розширення інноваційної діяльності закладу освіти, в якому колектив має спільну 

мету, обумовлену світовими, державними, регіональними тенденціями розвитку професійної 

(професійно-технічної) освіти; розширення системи моніторингу, яка контролює, оцінює та 

регулює процеси в управлінні закладом. 

Саме тому керівництво закладу освіти, враховуючи кон’юнктуру ринку праці регіонів 

держави, і надалі спрямовуватиме діяльність колективу на вирішення проблемних питань: 

- створення конкурентоспроможного освітнього середовища – потужного комплексу з 

підготовки та перепідготовки громадян за професіями для будівельних організацій, 

галузей економіки; 

- розширення діапазону мобільності прийняття рішень при збільшенні переліку 

платних послуг для населення чи побажань замовників кадрів;  

- розширення підготовки кваліфікованих робітників за професіями державного 

значення з урахуванням профільності  закладу освіти; 

- 100% виконанням плану державного та регіонального замовлення з підготовки 

робітничих кадрів і збільшення контингенту учнів; 

Продовжується робота із розширення взаємовигідного партнерства з вітчизняними та 

міжнародними компаніями з метою вивчення та використання сучасних будівельних 

технологій і матеріалів при підготовці спеціалістів даної галузі, зокрема, через відкриття на 

базі училища навчально-практичного центру компанії «Siniat». 

Також у наступному навчальному році колектив працюватиме над знаходженням 

шляхів додаткового фінансування для вирішення матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу з метою збереження, економії енергоресурсів, підвищення якості 

освітнього процесу: 

- заміна вікон у гуртожитку; 

- капітальний ремонт покрівлі над гуртожитком, навчальними майстернями, навчальним 

корпусом; 

- капітальний ремонт тиру; 

- оновлення меблів для учнів, які проживають у гуртожитку; 

- оновлення меблів, парт та комп’ютерної техніки у навчальних кабінетах 

загальноосвітньої та професійної підготовки; 

- осучаснення навчально-матеріальної бази з професій: «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Електрогазозварник», «Маляр», «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», 

відповідно до вимог Стандартів професійної (професійно-технічної) освіти. 



 

РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Підготовка навчально-

матеріальної бази до нового 

навчального року. 

липень-

серпень 

2018 

Адміністрація, 

педагогічні працівники 
 

2. 

Складання поурочно-тематичних 

планів з навчальних предметів та 

професійно-практичної 

підготовки. 

червень-

серпень 

2018 

Викладачі, 

майстри виробничого 

навчання 

 

3. 

Закріплення педагогічних 

працівників за навчальними 

групами (майстри виробничого 

навчання, класні керівники). 

серпень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

4. 

Підготовка проекту плану роботи 

навчального закладу на 2018-2019 

навчальний рік за відповідними 

розділами. 

до 

01.08.2018 

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., 

інженер з ОП 

Петренко С.М. 

 

5. 

Огляд готовності навчальних 

кабінетів, майстерень та 

лабораторій до нового 

навчального року. 

до 

10.08.2018 

Адміністрація, 

завідуючі навчальними 

кабінетами, 

майстернями та 

лабораторіями 

 

6. 

Засідання приймальної комісії 

щодо зарахування абітурієнтів на 

І курс. 

з 20.08.2018 
заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7. 

Співбесіда з педагогічними 

працівниками щодо навантаження 

на 2018-2019 навчальний рік. 

29.08.2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

8. 

Затвердження плануючої 

документації викладачів, майстрів 

виробничого навчання, 

вихователів, керівників гуртків. 

до 

01.09.2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., з 

НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

9. 

Підготовка тарифікації 

педагогічних працівників на 2018-

2019 навчальний рік. 

серпень-

вересень  

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

головний бухгалтер 

 



 

Сєдих С.О. 

голова профспілкового 

комітету 

Овчаренко Л.М. 

10. 

Підготовка та проведення 

педагогічної ради за підсумками 

роботи колективу у минулому 

навчальному році, визначення 

пріоритетних завдань на 2018-

2019 навчальний рік. 

до 

30.08.2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

11. 

Інструктаж педагогічних 

працівників з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

30-31.08. 

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

12. 

Підготовка наказів щодо 

організованого початку нового 

навчального року. 

серпень  

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

13. 
Скласти єдиний план контролю 

адміністрації на семестри. 

до 

01.09.2018 

та до 

10.01.2019 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

14. 

Складання розкладу уроків 

теоретичного навчання та 

професійно-практичної 

підготовки, консультацій, роботи 

гуртків, факультативів, графіку 

проходження виробничої 

практики (І, ІІ семестри). 

серпень-

вересень 

2018р. та 

відповідно 

до 

навчальних 

планів 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

15. 

Індивідуальні співбесіди з новими 

педагогічними працівниками: 

викладачами та майстрами 

виробничого навчання. 

серпень 

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

16. 
Формування контингенту учнів І 

курсу за групами. 

серпень-

вересень 

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

17. 

Затвердження правил 

внутрішнього розпорядку та 

режиму роботи навчального 

закладу на поточний навчальний 

рік. 

серпень  

2018 

директор 

Камишанська В.О. 
 

18. 

Укладання угод з 

підприємствами, установами, 

організаціями щодо проведення 

серпень-

вересень 

2018 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

 



 

виробничого навчання та 

виробничої практики. 

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

19. Організація харчування учнів. 

серпень-

вересень 

2018 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники навчальних 

груп 

 

20. 

Заходи щодо організації 

діяльності органів учнівського 

самоврядування. 

вересень 

2018 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

вихователі, 

керівники груп 

 

21. 

Підготовка журналів реєстрації 

про проведення інструктажів 

учнів на робочому місці, в 

навчальних кабінетах і 

лабораторіях. 

до 

01.09.2018 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

старший майстер, 

майстри в/н, викладачі 

 

22. 
Контроль за працевлаштуванням 

випускників 2018 року. 

вересень 

2018 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

майстри в/н 

 

23. 
Вивчення контингенту учнів І 

курсу та їх особових справ. 

вересень-

жовтень 

2018 

Адміністрація, 

майстри виробничого 

навчання, 

класні керівники 

психологічна служба 

 

24. 

Організувати роботу методичних 

об’єднань педагогічних 

працівників. 

вересень 

2018 
методист Русанова О.І.  

25. 

Забезпечити профорієнтаційну 

роботу в школах міста (І, ІІ 

семестр). 

з вересня 

2018 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

профорієнтатори 

 

26. Створення атестаційної комісії. 
жовтень  

2018 

директор 

Камишанська В.О. 
 

27. 

Подання заяв педагогічними 

працівниками на проходження 

атестації у 2018-2019 

навчальному році 

до 

10.10.2018 

Педагогічні працівники 

Відділ кадрів 
 

28. 

Забезпечити вивчення системи 

роботи педагогічних працівників, 

які атестуються.  

листопад 

2018 – 

лютий 2019 

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 

 

29. 

Коригування плану роботи 

педагогічного колективу на 

другий семестр. 

січень  

2019 

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. 

 

30. 
Забезпечити підготовку та участь 

педагогічних працівників, учнів у 

згідно з 

планом 

директор 

Камишанська В.О., 
 



 

міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних 

представницьких заходах. 

роботи НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області та 

міського 

управління 

освіти 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

31. 

Забезпечити зайнятість учнів у 

позаурочний час в гуртках та 

спортивних секціях. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівник фізичного 

виховання Горбунова І.І. 

керівники гуртків 

 

32. 

Забезпечити належні умови 

проживання та виховання учнів у 

гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року  

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

вихователі 

 

33. 

Висвітлювати здобутки 

навчального закладу у засобах 

масової інформації, на сайтах. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

34. 

Укладання угод з 

підприємствами, обласним 

центром зайнятості, фізичними 

особами щодо підготовки та 

перепідготовки незайнятого 

населення, стажування. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

35. 

Забезпечити своєчасне складання 

графіків проведення поетапної та 

державної кваліфікаційної 

атестацій. 

І, ІІ семестр, 

згідно з 

навчальним

и планами 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 
 

36. 

Забезпечити виконання плану з 

питань підготовки та проведення 

ЗНО та державної підсумкової 

атестації. 

березень-

травень  

2019 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 
 

37. 

Забезпечити узагальнення 

матеріалів про діяльність 

педагогічних працівників до 

засідання атестаційної комісії.  

до 

10.03.2019 

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. 

 

38. 

Ознайомлення учнів ІІІ курсу та 

їх батьків з основними 

положеннями Інструкції про ДПА 

(ЗНО) у 2019 році. 

березень  

2019 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 
 

39. 

Підготовка матеріалів на 

замовлення документів про освіту 

учням випускних груп. 

квітень-

травень 

2019 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

секретар навчальної 

частини 

керівники груп 

 

40. 
Забезпечити своєчасну 

організацію проведення пробних 

квітень-

червень 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 
 



 

кваліфікаційних робіт.  2019 майстри виробничого 

навчання 

41. 
Погодження графіку відпусток 

педагогічних працівників. 
травень 2019 

директор 

Камишанська В.О., 

відділ кадрів 

 

42. 

Підготувати матеріали до звіту 

директора про діяльність у 2018-

2019 навчальному році. 

червень 

2019 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

методист 

 

43. 

Оформлення документів про 

отримання повної загальної 

середньої та професійної освіти. 

червень  

2019 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

44. 

Планування роботи педагогічного 

колективу на наступний 

навчальний рік 

червень-

серпень 

2019 

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 

 

 



 

РОЗДІЛ 3 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 

Спрямувати роботу педагогічного 

колективу згідно з нормативно-

правовими актами щодо 

організації освітнього процесу у 

ПТНЗ. 

Протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

 

2 

Забезпечити викладачів, майстрів 

виробничого навчання 

нормативними документами, 

методичними рекомендаціями, 

надати допомогу в складанні 

плануючої документації. 

серпень-

вересень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

3 

Проаналізувати зміст навчальних 

програм, та внести відповідні 

зміни до робочих програм з 

предметів загальноосвітньої 

підготовки, згідно затверджених 

робочих планів у 2018-2019 

навчальному році. 

до 

31.08.2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

Викладачі 

 

4 

Підготувати навчально-плануючу 

документацію на 2018-2019 

навчальний рік з урахуванням 

методичних рекомендацій до 

вивчення навчальних дисциплін. 

червень-

серпень 2018 
Викладачі 

 

5 

Поновити бібліотечний фонд 

загальноосвітніх дисциплін та 

спецпредметів підручниками за 

новими навчальними програмами 

та освітніми стандартами.  

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

6 
Скласти плани роботи навчальних 

кабінетів. 

до 

05.09.2018 
Викладачі 

 

7 

Проводити аналіз виконання 

робочих навчальних планів і 

програм (І, ІІ семестр). 

січень 2019, 

червень 2019 
Заступники директора 

 

8 

Підготувати проект наказу «Про 

розподіл педагогічного 

навантаження на 2018-2019 

навчальний рік» та додатки до 

нього. 

серпень-

вересень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

9 

Провести діагностичні контрольні 

роботи за курс базової середньої 

освіти в групах І курсу та видати 

наказ за їх результатами. 

вересень 

2018 

Директор  

Камишанська В.О. 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

викладачі 

 

  



 

10 

Забезпечити оформлення куточків 

з підготовки до державної 

підсумкової атестацій, 

зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної 

кваліфікаційної атестації. 

згідно з 

навчальними 

планами 

Директор  

Камишанська В.О.,  

заступники директора 

 

11 
Скласти графіки консультацій, 

факультативів. 

вересень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

12 

Скласти та коригувати розклад 

занять із загальноосвітніх та 

професійно-теоретичних 

предметів. 

згідно з 

навчальними 

планами 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

13 

Забезпечити підготовку та 

проведення директорських 

контрольних робіт, згідно з 

графіком (І, ІІ семестр). 

грудень 

2018, 

травень  

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 викладачі 

 

14 

Забезпечити підписку 

періодичних видань фахової та 

методичної літератури на 2018-

2019 навчальний рік. 

вересень та 

грудень 2017 
Адміністрація 

 

15 

Забезпечити систематичне 

проведення індивідуальних 

консультацій та факультативних 

занять. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

 

16 
Організувати підготовку учнів до 

ЗНО та ДПА, ДКА. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

 

17 

Забезпечити дотримання вимог 

щодо ведення журналів 

теоретичного навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

Викладачі 

 

18 

Забезпечити своєчасне 

оформлення звітної документації 

за підсумками І, ІІ семестру та 

навчального року. 

грудень 

2018, 

червень 2019  

Викладачі 

 

19 

Підвищити якість підготовки 

учнів. Звертати увагу на 

професійну направленість 

викладання теоретичних 

дисциплін. Забезпечити 

органічний зв’язок викладання 

загальноосвітніх, загально-

професійних , професійно-

теоретичних предметів, 

виробничого навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

Майстри в/н 

 



 

20 

Викладачам і майстрам в/н 

забезпечити якість знань учнів 

через удосконалення змісту 

викладання предметів, 

застосування інноваційних та 

комп’ютерних технологій, 

практикувати проведення 

нестандартних форм уроків: 

ділових ігор, бесід за круглим 

столом, прес-конференцій, 

уроків-конкурсів, бінарних 

уроків, уроків-діалогів, уроків-

семінарів, уроків-конференцій, 

інтегрованих уроків, диспутів та 

ін. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі і майстри в/н 

 

21 

Продовжити впровадження STEM 

– технології з метою формування 

стійких знань та розвитку 

критичного мислення учнівської 

молоді. 

 Викладачі і майстри в/н 

 

22 

Забезпечити участь майстрів в/н, 

викладачів у заходах з 

підвищення кваліфікації: 

конференціях, семінарах,  школах 

передового досвіду, педагогічних 

читаннях. 

За графіком 
Адміністрація 

Викладачі і майстри в/н 

 

23 

З метою обміну педагогічним 

досвідом та підвищення 

педагогічної майстерності 

забезпечити проведення 

відкритих та експериментальних 

уроків. 

За графіком 
адміністрація 

Викладачі і майстри в/н 

 

24 

Продовжити роботу щодо 

виконання Закону України «Про 

мову»:  

- дотримуватися єдиного 

орфографічного режиму в 

оформленні ділової документації: 

поурочно-тематичне планування, 

ведення робочих зошитів з 

навчальних предметів, протоколи 

засідань педрад, методичних 

комісій тощо. 

протягом 

навчального 

року 

педагогічні працівники 

 

25 

Спрямувати роботу на зміцнення 

зв’язків викладання теоретичних 

дисциплін з професійно-

практичною підготовкою. 

Організувати проведення 

бінарних уроків. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація 

старший майстер, 

викладачі, 

майстри в/н, 

 



 

26 

Розробити алгоритм роботи з 

обдарованими учнями, з метою 

подальшої їхньої участі в 

олімпіадах та інших освітніх 

заходах.  

протягом 

навчального 

року 

Викладачі і майстри в/н, 

керівники гуртків, 

спортивних секцій 

 

 



 

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 

2018 року 

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 

01.09.2018 

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 

14.09.2018 

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 

01.10.2018 

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 

14.09.2018 

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 2019 рік. 

До 

01.10.2018 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

  



 

8.  

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. 

 

9.  

Забезпечити виконання 

перспективного плану контролю 

за навчально-виховним процесом 

у 2018-2019 навчальному році: 

- Стан викладання предметів 

професійно-теоретичної, 

професійно-практичної 

підготовки за професією 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування» 

(педрада). 

- Виконання практичної 

частини програми на 

уроках «Охорона праці». 

- Стан виконання 

регіонального замовлення. 

 

 

 

 

Лютий 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

2019 

 

Червень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

10.  

Поновити базу даних 

проходження учнями виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

До 

01.12.2018 

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 

17.10.2018 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

12.  

Забезпечити участь у роботі 

школи малодосвідчених майстрів 

виробничого навчання з метою 

вдосконалення педагогічної 

майстерності, якісного ведення 

уроків виробничого навчання. 

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 

вдосконалення паспортів 

комплексно-методичного 

забезпечення навчальних 

майстерень і лабораторій: 

«Інноваційних технологій», 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Маляр». 

До 

18.09.2018 

Майстри в/н 

Омарова В. Б. 

Кочмак О. І. 

Галущенко Г.І. 

 

17.  

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 

14.09.2018 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри виробничого 

навчання 

 

18.  

Організувати проведення 

відеоуроків з професії 

«Електрогазозварник» в 

майстерні. 

Протягом 

навчального 

року 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 
 

19.  

Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп з 

виробничого навчання та 

виробничої практики за період 

навчання. 

До 

30.06.2019 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Голови ЦК 

Набока О.О. 

Темченко В.А. 

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 

20.06.2019 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 



 

23.  

Підготувати навчальні 

лабораторії до нового 

навчального року. 

Червень-

липень 

2019 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 2018-2019 

навчальний рік та скоординувати 

його роботу з планами 

позаучилищних установ: 

- органами правопорядку; 

- закладами охорони здоров’я; 

- міським військовим 

комісаріатом;  

- школами міста та району; 

- установами культури. 

До 

25.09.2018 

Заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

 

2 Скласти плани роботи 

підрозділів: 

- ради профілактики злочинів та 

правопорушень; 

- роботи органів учнівського 

самоврядування; 

- план-календар спортивно 

масових заходів; 

- план роботи бібліотеки; 

- санітарно-просвітницької 

діяльності; 

- роботи медпункту; 

- батьківського всеобучу; 

- методичного об’єднання 

класних керівників; 

- роботи гуртожитку; 

- роботи гуртків та спортивних 

секцій. 

До 

18.09.2018 

Заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

Керівники підрозділів 

 

3 Скласти розклади: 

- роботи гуртків і спортивних 

секцій; 

- проведення лінійок, зборів; 

- виховних годин. 

До 

18.09.2018 

Заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

Керівники підрозділів 

 

4 Оновити банк даних контингенту 

учнів: 

- які знаходяться на обліку в 

училищі, ГУНП, 

наркодиспансері, у службі зі 

справ дітей; 

- учнів-сиріт і учнів, які 

залишились без піклування 

батьків; 

- списки учнів з неповних сімей;  

До 

18.09.2018 

Заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

Класні керівники 

Майстри в/н 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 



 

- постраждалих від аварії на 

ЧАЕС; 

- учнів з багатодітних сімей та з 

малозабезпечених родин; 

- списки учнів-інвалідів; 

- переселенців із зони АТО та АР 

Крим). 

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 злочинів та 

правопорушень; 

- про затвердження списків та 

організацію відповідного 

соціального захисту учнів з 

неповних, малозабезпечених, 

багатодітних сімей тощо. 

 

 

До 

01.09.2018 

 

 

 

 

 

До 

20.09.2018 

 

 

До 

02.10.2018 

Заступник директора 

з НВР Петренко Т.О. 

 

6 
Проводити засідання ради 

профілактики правопорушень 
1р на місяць 

Заступник директора 

з НВР Петренко Т.О. 

 

7 Проводити засідання ради КФК. 1р на місяць 
Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

8 
Проводити засідання рад 

профілактики груп. 
1р на місяць 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9 
Проводити засідання органів 

самоврядування. 

Згідно 

графіка 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

10 
Поновити роботу клубу 

здорового способу життя. 

До 

01.10.2018 

Викладачі фізичної 

культури 

 

11 Поновити роботу наркопоста. 
До 

17.09.2018 

Заступник директора 

з НВР Петренко Т.О. 

 

12 
Проводити загальні батьківські 

збори (по групах). 

1р на 2 

місяці 

Заступник директора 

з НВР Петренко Т.О. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

13 
Проводити засідання 

батьківського комітету. 
1р на місяць 

Голова батьківського 

комітету 

 

  



 

14 Оформити куточок для батьків. 
До 

01.10.2018 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

15 
Організувати роботу «Телефону 

довіри». 

До 

01.10.2018 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

16 
Запис учнів до бібліотеки, 

гуртків,секцій 

До 

01.10.2018 

Класні керівники, 

майстри в/н бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

2. Загальні культурно-масові та оздоровчо-спортивні заходи 

 Вересень    

1 
Урочиста лінійка присвячена 

Дню Знань (1 Вересня). 
03.09.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2 

Підбір друкованих та 

електронних матеріалів, щодо 

проведення першого уроку. 

До 

03.09.2018 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3 Заходи з нагоди 75-ї річниці 

визволення міста Суми від 

нацистських загарбників і 363-

річниці з дня заснування м.Суми: 

- урочистий мітинг «Війна 

відгриміла та пам’ять жива» 

 

 

- покладання квітів до пам’ятного 

знаку Героям Небесної Сотні-

Сквер Героїв Небесної Сотні 

 

- квіткова інсталяція «Зі святом, 

рідне місто!» 

 

 

- книжкова виставка «Ми – 

сумчани». 

 

 

 

 

 

04.09.2018 

 

 

 

 

04.09.2018 

 

 

04.09.2018 

 

 

04-28.09. 

2018 

 

 

 

 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

Класні керівники, 

майстри в/н. 

 

 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4 

Фото-вернісаж (до Дня Батька «Я 

пишаюсь своїм татком») (16 

вересня Всенародний день 

Батька). 

14.09.2018 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

5 

Літературно-музична композиція 

«Земний уклін вам, 

партизани»(22 вересня День 

партизанської слави України). 

21.09.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

6 
Привітання партизан-ковпаківців 

«Добрий ранок, ветеране!» 
21.09.2018 

Учнівське 

самоврядування 

 

7 
Конкурс відео матеріалів до Дня 

партизанської Слави. 
21.09.2018 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

  



 

8 

Виховна година присвячена 

Міжнародному дню Миру 

(21 вересня) 

21.09.2018 Класні керівники 

 

9 

Організувати і провести свято, 

присвячене Дню фізичної 

культури і спорту (8 вересня). 

вересень 

2018 

Викладачі фізичної 

культури 

 

10 
Спортивні змагання «Богатирські 

ігри». 

вересень 

2018 

Викладачі фізичної 

культури 

 

11 

До дня фізичної культури і 

спорту провести круглий стіл 

«Здоров’я і життя в наших 

руках». 

вересень 

2018 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

12 
Бесіда «Люблю я свій народ-

ціную його звичаї». 

вересень 

2018 
Класні керівники 

 

13 

Цикл бесід: 

- «Чому наша країна нам дорога» 

- «Від родини йде життя 

людини» 

- «Традиції моєї сім’ї» 

- «Шануй батька й матір». 

вересень 

2018 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

14 

Провести бесіди та оформити 

пам’ятки: 

- «Як не стати жертвою 

терористичного акту» 

- «Пам’ятка на випадок 

евакуації» 

- «Правила поведінки в натовпі» 

- «Як протистояти страху та 

паніці». 

вересень 

2018 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

15 

Діагностична робота: 

- Анкета «Мої інтереси» 

- Анкета «Мій емоційний стан». 

вересень-

жовтень 

2018 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

16 
День інформаційних технологій в 

бібліотеці. 

вересень 

2018 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

17 

Урок скорботи «Завжди 

пам’ятаємо» До Дня пам’яті 

трагедії Бабиного Яру (29 

вересня). 

29.09.2018 Класні керівники 

 

 Жовтень    

1 

Створення інноваційних зон в 

бібліотеці «Під спільним 

дахом».(Комунікативно-

інформаційна, творча, релакс-

зона) 

жовтень 

2018 
Бібліотекар 

 

2 
Святковий концерт до Дня 

вчителя «Спасибі, вчителі!» 
05.10.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3 

До Дня вчителя провести 

конкурс на кращу листівку-

привітання 

02-05.10. 

2018 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

  



 

4 Свято осені «Осінній ярмарок» 
жовтень 

2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

5 Заходи до Дня українського 

козацтва та Дня захисника 

Вітчизни(14 жовтня): 

- виховні години: «Імена і 

символи козацтва», «На захисті 

єдиної України», «Гордість і 

душа держави, її надія й оберіг». 

- книжкова виставка: «Захисники, 

через роки через віки» 

 

- інтерактивна акція: «Захисник 

Вітчизни! звучить гордо» 

 

 

 

- урочиста лінійка: «Шляхами 

подвигу і слави» 

 

 

- тематичний вечір «Тої слави 

козацької повік не забудемо» 

 

- спортивне свято: «Свято 

сильних, мужніх і безстрашних» 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

 

 

14.10.2018 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

викладачі фізичної 

культури 

 

6 

Фоторепортаж «28 жовтня – День 

визволення України від 

фашистських загарбників». 

26.10.2018 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

7 
Урок пам’яті «Наша вулиця 

носить ім’я героя війни». 

жовтень 

2018 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

8 Бесіди: 

- «Ази народного етикету» 

(народні звичаї) 

- «Хай оживає істина стара, 

людина починається з добра» 

- «У людини все повинно бути 

прекрасним» 

-,,Життя людини-найвища 

цінність,, 

жовтень 

2018 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9 
Провести діагностику психічних 

станів підлітків. 

жовтень 

2018 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

10 
Провести цикл занять , «Права та 

обов’язки учнів СМВПУ» 

жовтень 

2018 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

  



 

 Листопад    

1 Відзначення Дня української 

писемності та мови (9жовтня): 

- проведення акції «Говоримо 

українською» 

 

- книжкова виставка «Українська 

пісня-душа народу» 

 

- усний журнал «Мова моя 

калинова» 

09.11.2018 

 

 

09.11.2018 

 

01-16.11. 

2018 

 

09.11.2018 

Викладачі української 

мови та літератури 

 

 

 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

класні керівники 

 

2 

До дня народження Остапа 

Вишні (13 листопада) провести 

конкурс 

- гуморесок; 

- сценок за творами Остапа 

Вишні  

13.11.2018 
Викладачі української 

мови та літератури 

 

3 

15 листопада – Міжнародний 

день відмови від паління: 

- перегляди відеороликів «Ні – 

палінню», «Палити – це не 

модно» 

 

- тренінг з учнями схильними до 

паління 

 

- круглий стіл «Геть паління – ми 

здорове покоління» 

 

 

 

15.11.2018 

 

 

15.11.2018 

 

 

15.11.2018 

 

 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 

До Міжнародного дня 

толерантності (16 листопада): 

- бліц-опитування «Чи живе в 

моєму училищі толерантність?» 

 

- акція «Я обійму кожного» 

 

- конкурс «Найкраще селфі з 

учителями» 

 

 

 

16.11.2018 

 

16.11.2018 

 

 

16.11.2018 

 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

Учнівське 

самоврядування 

 

5 

До Міжнародного дня студента 

провести дискотеку (17 

листопада) «Дебют 

першокурсника». 

16.11.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

6 

Провести лінійку до Дня Гідності 

та Свободи (21листопада) 

«Героям слава-вписано в серцях» 

Вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні 

21.11.2018 

Художній керівник 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

7 
Перегляд відео кліпів «Сім’я 

Героїв. Ціна Незалежності» 
21.11.2018 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

8 
Фотопроект «Ми – живі»(про 

дітей Донбасу в контексті війни). 
21.11.2018 

Учнівське 

самоврядування 

 

  



 

9 
Виховна година «Революції, які 

нас змінили». 
21.11.2018 Класні керівники 

 

10 

Вечір пам’яті «Голодомор – 

чорна сповідь моєї Вітчизни» (24 

листопада – День пам’яті жертв 

голодоморів). 

22.11.2018 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

12 

Урок-реквієм «Пам’ять серця» 

(до Дня пам’яті жертв 

Голодомору) 

23.11.2018 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

13 
Виставка-інсталяція «Ні труни, ні 

хрестів і ні тризни!» 

12-30.11. 

2018 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

14 Хвилина пам’яті  Запали свічку!» 23.11.2018 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15 
Диспут «Про культуру поведінки 

закоханих». 
листопад 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16 

Виховна година «Жінку не 

можна вдарити навіть квіткою» 

(25 листопада – Міжнародний 

день боротьби за ліквідацію 

насильства над жінками). 

листопад Класні керівники 

 

17 

Провести практичні заняття: 

- «Торгівля людьми – як  

вберегтися від небезпеки» 

листопад 
Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

18 

Провести акцію, «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом» 

листопад 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

практичний психолог 

острівна О.В. 

 

19 
Спортивні змагання з настільного 

тенісу, легкоатлетичний крос 
листопад 

Викладачі фізичної 

культури 

 

21 

Книжкова виставка «Квітка-

Основ’яненко – батько 

української прози» (до 240 річчя 

від дня народження, 29 

листопада)  

листопад 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 Грудень    

1 

Зустріч з представником міського 

військкомату, «Служба в лавах 

Збройних Сил України – 

священний обов’язок кожного» 

грудень 
Викладачі ,соціальний 

педагог 

 

2 

Урочиста лінійка до Дня 

Збройних Сил України (06 

грудня) 

06.12.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3 
Змагання санітарних дружин , 

«Міс-сестра милосердя» 
06.12.2018 

Викладачі, 

медичний працівник 

 

4 

Перегляд відеофільмів 

«Американська історія. 

Паралімпійська чемпіонка світу 

Джесіка Лонг». До міжнародного 

Дня людей з інвалідністю 

(03 грудня) 

03.12.2018 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



 

5 

Виховна година «09 грудня 

міжнародний день пам’яті жертв 

злочинів геноциду» 

07.12.2018 Класні керівники 

 

6 
Вікторина до Дня прав людини 

«Правознавчий марафон»  
10.12.2018 Класні керівники 

 

7 

Інтерактивний урок пам’яті 

«Героїзм, що врятував світ» (до 

Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, 14 грудня) 

14.12.2018 Класні керівники 

 

8 
Фото-вернісаж «Чорні крила 

біди» 
14.12.2018 

Учнівське 

самоврядування 

 

9 

Благодійна акція «Колиска 

дитячої надії». Привітання дітей 

дитячого будинку та притулку. 

День святого Миколая (19 

грудня) 

19.12.2018 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

Учнівське 

самоврядування 

 

10 

Година цікавих повідомлень 

«Католицьке Різдво: традиції та 

звичаї різних країн» (25 грудня) 

24.12.2018 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г., 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

11 
Конкурс «Таланти навчального 

закладу» 
грудень 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

Учнівське 

самоврядування 

 

12 

Цикл тренінгових занять: «Лідер 

в тобі», «Я та моя команда», 

«Орієнтація на успіх», «Техніка 

пошуку роботи». 

грудень 
Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

13 

Новорічна виставка учнівської 

креативної творчості (декупаж, 

ялинки, новорічні прикраси) 

грудень 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

14 Новорічний бал-маскарад грудень 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

Учнівське 

самоврядування 

 

 Січень    

1 

Участь в обласній 

природоохоронній виставці 

«Збережи ялинку – збережеш 

життя!» 

січень 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

2 
Участь у Різдвяній виставці-

конкурсі «Краса Божого світу» 
січень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3 
Виставка експозиція «Народні 

свята України» . 
січень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4 

Виставка творчих робіт учнів 

(малюнки, вишиванки, витинанки 

іграшки «Казка різдвяної ночі» 

січень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

  



 

5 
Перегляд відеофільму «Різдвяна 

ніч» 
січень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

6 
Відео-екскурс «Соборна мати 

Україна одна для всіх як оберіг» 
22.01.2019 Класні керівники 

 

7 

Лінійка пам’яті до Дня 

Соборності України «Герої не 

вмирають» (22 січня) 

22.01.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

8 
Бесіда «Патріоти України – юні 

нахімовці» 
22.01.2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9 Виховний захід «Злочин і кара» січень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

10 

Спортивні змагання: 

- гирьовий вид спорту 

- армреслинг 

січень 
Викладачі фізичної 

культури 

 

11 

Цикл занять : 

- «Відновлення емоційної 

рівноваги» 

- «Я єдиний і неповторний» 

- «Вірус лихослів’я: як 

вберегтися» 

січень 
Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

12 
Вечір відпочинку для студентів 

«Цей Тетянин день»(25 січня) 
січень 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

13 

Мітинг-реквієм «Сказати хочу 

стільки та мовчу…Я в пам’яті 

запалюю свічу».До 

Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту (27 січня) 

25.01.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

14 
Перегляд літератури «Трагедія 

Голокосту в Україні» 
25.01.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

15 
Виховні години «Голокост-шрам 

на серці людства»  
січень Класні керівники 

 

16 
Бесіда  «Пам’яті жертв 

Голокосту» 
січень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

17 
Перегляд та обговорення 

відеофільму «Бій під Крутами» 
29.01.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

18 

Урочиста лінійка «Крути – 

символ героїзму українського 

юнацтва» (29 січня – День 

пам’яті Героїв Крут) 

29.01.2019 Викладачі історії 

 

19 
Інтерактивна книжкова виставка 

«Пам’ятаємо про Крути» 

28-31.01. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 Лютий    

1 

Підготувати публіцистичну 

виставу(агітбригаду) для 

презентації робітничих професій 

лютий 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2 
Конкурс відеороликів «Ми за 

здоровий спосіб життя» 
лютий 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

  



 

3 

Заняття для учнів гуртожитку: 

«У житті багато перешкод, але 

безвихідних ситуацій не буває» 

лютий 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 

Заняття на тему: «Причини та 

наслідки вживання наркотичних 

речовин підлітками» 

лютий 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 

Круглий стіл « Закон суворий, 

але це – закон», «Підліткова 

злочинність. Правова 

відповідальність за скоєні 

злочини» 

лютий 

Соціальний педагог 

Русанова О.А., 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

6 
Дискусія « Маленька праця 

краща за велике безділля» 
лютий 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7 
Оформити та надіслати листи – 

подяки батькам кращих учнів 
лютий 

Класні керівники, 

Учнівське 

самоврядування 

 

8 
Літературна година «Афганістан 

– моя кривава рана» 
лютий 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9 

Тематичний вечір 

«Афганістан…Мій біль» 

(15 лютого – День вшанування 

учасників бойових дій на 

території інших держав) 

15.02.2019 Класні керівники 

 

10 
Дискотека до Дня Святого 

Валентина (14 лютого) 
14.02.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

Учнівське 

самоврядування 

 

11 Конкурс на кращу валентинку 14.02.2019 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

12 

Лінійка-реквієм «Герої не 

вмирають» до Дня Героїв 

Небесної Сотні (20 лютого) 

20.02.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

13 
Урок мужності «Майдан. 

Україна. Шлях до свободи» 
20.02.2019 Класні керівники 

 

14 
Перегляд відео-документів 

«Обличчя Майдану» 
20.02.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

15 

Бесіда «Державні символи 

України» (25 лютого Прийнято 

Перший офіційний Державний 

герб України) 

25.02.2019 Класні керівники 

 

16 
Провести тренінг «Командна 

взаємодія» 
лютий 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

17 
Абетка безпечного 

працевлаштування за кордоном 
лютий 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

18 
Провести спортивні змагання: 

- дартц, - шахмати 
лютий Викладачі фізкультури 

 



 

 Березень    

1 

Літературно-музична композиція 

«Жіноча доля, вишита нитками» 

(8 березня – Міжнародний день 

прав жінок і миру) 

07.03.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2 
Конкурс учнівської творчості з 

декупажу «Подарунок мамі» 
07.03.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3 
Виховна година «Українські 

амазонки» (Жінки в зоні АТО) 
06.03.2019 Класні керівники 

 

4 

Виховна година «Тарас 

Шевченко – геній українського 

народу» (09 березня – День 

народження Т.Г. Шевченка) 

07.03.2019 Класні керівники 

 

5 Тренінги «Молодь і закон» березень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

6 
Конкурс плакатів «Світ без 

насильства» 
березень 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

7 
Конкурс фотознімків « Мій 

рідний край, моя земля!» 
березень Класні керівники 

 

8 
Перегляд відеофільму 

«Незвичайні будинки світу» 
березень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9 

Провести інтерактивну акцію: 

«Ми за гуманне ставлення до 

живої природи» 

березень 
Учнівське 

самоврядування 

 

10 
Вечір народних ігор «Святкуємо 

масляну!» 
березень 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11 

Година спілкування 

- «Як стати успішним» 

- «Мистецтво бути собою» 

березень 
Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

12 
Групові консультації «Екзамени 

без проблем» 
березень 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

13 

Театральна весна Сумщини. 

Похід до театрів (27 березня – 

Міжнародний день театру) 

березень 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

 Квітень    

1 
Конкурс карикатури «Мій 

найкращий друг»(До Дня сміху). 
01.04.2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

2 

До Дня сміху святковий КВК  

«Торбина сміху – людям на 

втіху» 

01.04.2019 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядування 

 

3 

Дискусії  «Здоровий спосіб 

життя: погляд, думки, висновки» 

(До Всесвітнього дня здоров’я 

07.04.2019) 

05.04.2019 Класні керівники 

 

4 Спортивні змагання . 05.04.2019 
Викладачі фізичної 

культури 

 

5 

Години цікавих повідомлень до 

Всесвітнього дня космосу. 

Перегляд відеофільмів (12 квітня 

Всесвітній день авіації і 

12.04.2019 

Класні керівник 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



 

космонавтики) 

6 

Уроки скорботи 

«Чорнобильський слід на землі, в 

долях, в душах» (День пам’яті 

Чорнобильської трагедії 26 

квітня) 

26.04.2019 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

7 
Вечір пам’яті «Дзвони 

Чорнобиля» 
26.04.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

8 
Інтерактивна виставка 

«Чорнобиль очима свідків» 

22-29.04. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9 
Виставка дитячої творчості «На 

Великдень сонце сяє» 

22-29.04. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10 
Майстер-клас по виготовленню 

писанок 

22-29.04. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

11 

Народознавча година «В наших 

писанках Великдень дзвоном 

трепетним луна» 

квітень 

Класні керівники, 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

12 
Передсвяткова толока 

«Нам із Землею разом жити» 
квітень 

Класні керівники 

Майстри в/н 

Учнівське 

самоврядування 

 

13 

Конкурс на краще оформлення 

клумб квітами на прилеглій 

території навчального закладу 

квітень-

травень 

Класні керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядування 

 

14 
Година спілкування  «Українці за 

кордоном» ( торгівля людьми) 
квітень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 Травень    

1 

Учнівська акція «Український 

першотравень» (до 

Міжнародного дня солідарності 

трудящих» 

травень 
Учнівське 

самоврядування 

 

2 
Акція для випускників «Посади 

троянду» 
травень 

Класні керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядування 

 

3 

Диспут «Мій внесок у 

поліпшення екологічного стану 

рідного краю» 

травень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 

Виховні години «Моє хобі», 

«Молодіжна культура. Яка 

вона?» 

травень 
Класні керівники 

майстри в/н 

 

4 

Провести акцію до Дня Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій 

війні «З добрим ранком, 

ветерани!» 

08.05.2019 

Класні керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядування 

 

 

5 

Години мужності й звитяги: 

- «Хлопчаки 41 року» 

- «Україна в полум’ї війни» 

травень Класні керівники 
 



 

- «Ріка нашої пам’яті» 

6 

Урочиста лінійка до Дня 

Перемоги «Перемога, свята 

перемога» 

08.05.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

7 
Книжкова виставка «Україна – 

дорогами війни» 

06.05-

13.05.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

8 
Екскурсія до Музею бойової 

слави (НВК № 7) 
травень Класні керівники 

 

 

Акція милосердя «Відчини своє 

серце добру» (відвідування 

дитячого будинку та притулку) 

травень 
Учнівське 

самоврядування 

 

9 

Подарунок мамі своїми руками 

(до Дня Матері в Україні 13 

травня) 

13.05.2019 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10 
Урочиста лінійка «Ти всіх 

святіша, ненько» 
13.05.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

11 
Акція «Моя сорочка вишиванка» 

(До Дня вишиванки 17 травня) 
17.05.2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

12 
Виставка експозиція «Вишивані і 

рукотворні дивотвори Сумщини» 
17.05.2019 

Класні керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядування 

 

13 

Участь в обласному святковому 

ярмарку «До Дня Європи в 

Україні» (18 травня) 

18.05.2019 

Класні керівники 

майстри в/н 

учнівське 

самоврядування 

 

 Червень    

1 

Пісенно-поетична розважальна 

година «Майбутнє України – 

діти!» 

червень 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

2 
Круглий стіл «Дитинство в 

Україні – права, гарантії, захист» 
червень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3 
Дискусія «Чи потрібен я Україні 

таким, яким є сьогодні» 
червень 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 
Вікторина «Перевір себе» (з 

правових знань) 
червень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

5 
Перегляд відеороликів «Захист 

тварин» 
червень 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

6 Випускний бал червень 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 

Вивчення індивідуальних 

особливостей учнів (анкети, 

тести, особові справи) 

 
Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

2 
Оформлення соціальних паспортів 

груп, навчального закладу 

 Соціальний педагог 

Русанова О.А. 
 

  



 

3 
Систематичний контроль 

відвідування занять 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

4 
Виявлення і допомога 

неблагополучним сім'ям 

 Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

5 

Вивчення соціального оточення 

учнів, умов проживання в 

гуртожитку, мікроклімату в сім'ях 

 
Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

6 

Організація педагогічного 

патронажу за дітьми-сиротами та 

дітьми, які залишились без 

піклування батьків 

 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

7 
Індивідуальна робота з учнями, 

схильними до правопорушень 

 Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1 

Організувати роботу батьківських 

комітетів у групах, делегувати 

представників до батьківського 

комітету училища 

 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

2 
Провести загальні батьківські 

збори училища 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

3 

Організувати роботу 

психологічної служби для батьків 

(консультації) 

 
Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

4 
Зустріч батьків з працівниками 

правоохоронних органів 

 Соціальний педагог 

Русанова О.А. 
 

5 

Організувати роботу 

батьківського всеобучу (окремий 

план) 

 
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

6 
Здійснювати постійний контроль 

над неблагополучними сім'ями 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7 
Робота з питань підготовки 

молоді до шлюбу та батьківства 

 Практичний психолог 

Острівна О.В. 
 

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 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

2 
Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

3 
Відкритий урок, присвячений 

Дню фізичної культури і спорту 

 Викладачі фізичної 

культури 

 

4 Осінній легкоатлетичний крос 
 Викладачі фізичної 

культури 

 

5 День Здоров'я 
 Викладачі фізичної 

культури 

 

6 

Планування спортивних заходів і 

змагань на поточний навчальний 

рік (окремий план) 

 
Викладачі фізичної 

культури 

 

  



 

7 

Проведення внутрішньо 

училищних змагань з футболу, 

баскетболу, настільного тенісу, 

волейболу 

 

Викладачі фізичної 

культури 

 

8 
Участь у міських, районних та 

обласних змаганнях 

 Викладачі фізичної 

культури 

 

9 

Підвищувати якість уроків 

фізичного виховання, 

контролювати відвідування їх 

учнями 

 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

10 

Організувати роботу лекторію 

медичних знань «Здоров'я» 

(окремий план) 

 
Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

11 

Формування навичок здорового 

способу життя (проведення 

тренінгів) 

 
Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

12 

Провести цикл бесід та виховних 

годин на теми: «Особиста гігієна 

та режим дня», «Наш вільний час 

і здоровий спосіб життя», 

«Профілактика йододефіциту», 

«Здоров'я молоді – здоров'я 

нації», «Профілактика 

виробничого травматизму» тощо 

 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

13 
Екскурсія (турпохід, мандрівка на 

природу) 

 Викладачі фізичної 

культури 
 

6. Позаурочна робота в гуртожитку 

1 

Організація учнівського 

самоврядування (створення Ради 

гуртожитку, формування органів 

самоврядування на поверхах) 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

2 

Залучення учнів-мешканців 

гуртожитку до занять у гуртках та 

спортивних секціях 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3 
Систематичне проведення 

санітарних годин 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 
Підготувати та провести конкурс 

на кращу кімнату, секцію 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 Формування пропускного режиму 
 Комендант гуртожитку 

Бондарєва М.В. 

 

6 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення 

анкетувань, тестувань) 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7 
Контроль за самопідготовкою 

учнів 

 Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

8 
Регулярні рейд-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 



 

7. Учнівське самоврядування 

1 
Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах 

 Класні керівники 

майстри в/н 

 

2 
Організувати роботу учнівського 

парламенту 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

3 
Організувати роботи Школи 

активу учнівської молоді «Лідер» 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

4 
Взяти участь у конкурсі «Краща 

навчальна група» 

 Класні керівники 

майстри в/н 
 

5 
Організувати роботу 

волонтерського загону 

 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

6 Проводити засідання ради лідерів 
 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7 Організувати випуск стіннівок 
 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

8 Проводити тематичні акції 
 Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

 



 

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  

2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

2. 

Розглянути та узгодити на 

засіданні методичного 

об’єднання робочі програми та 

плани на 2018-2019 навчальний 

рік.  

Вересень 

2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

3. 

Підготувати і затвердити 

індивідуальні плани роботи 

викладачів фізичної культури. 

Вересень 

2018 

Викладачі 

фізкультури 

 

4. 

Формування спеціальних 

медичних груп і організація 

занять з учнями. 

до 15.10.2018 
Викладачі 

фізкультури 

 

5. 

Розробити і затвердити 

положення про проведення 

Спартакіади училища в 2018-

2019 навчальному році. 

до 10.09.2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

6. Провести вибори фізоргів груп. до 10.09.2018 
Викладачі 

фізкультури 

 

7. 
Організувати і провести семінар з 

фізоргами груп І курсу. 
до 12.09.2018 

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 

2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

10. 

Організація роботи спортивних 

секцій, укладення договорів з 

тренерами. 

до 24.09.2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

ІІ. Навчально-спортивна робота 
 

11. 
Скласти і затвердити розклад 

роботи спортивних секцій.  
до 24.09.2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

12. 

Провести анкетування учнів для 

виявлення прагнення до 

здорового способу життя. 

Вересень 

2018 

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 

2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

16. 

Провести Спартакіаду училища 

по видах спорту: 

- волейбол; 

- настільний теніс; 

- баскетбол; 

- міні-футбол; 

- бадмінтон; 

- гирьовий вид спорту; 

- армреслінг. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі 

фізкультури 

 

17. 

Забезпечити участь команд 

училища в міській та обласній 

спартакіадах. 

Згідно з 

планом 
Тренери секцій 

 

ІІІ. Агітація і пропаганда 
 

18. Оновити наочну агітацію. до 29.11.2018 

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 

2018 

Викладачі 

фізкультури 

 



 

ІУ. Господарсько-фінансова робота 
 

24. 

Скласти кошторис витрат на 

проведення спортивно-масових і 

оздоровчих заходів в училищі. 

до 10.09.2018 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

25. 
Провести інвентаризацію 

кабінету фізичного виховання. 

Грудень 

2018 

Завідувач 

кабінетом 

 

26. 
Провести поточний ремонт 

обладнання та інвентарю. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

фізвиховання 

 

27. 

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; 

- принтер; 

- комп’ютер ; 

- гімнастичні мати 

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 

Контролювати та аналізувати 

відвідування навчальних занять та 

успішність учнів. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

керівники груп 

 

2 

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. 

 

3 

Забезпечити контроль за 

організацією та проведенням 

поточного, проміжного і 

вихідного контролю навчальних 

досягнень.  

протягом 

навчального 

року 

адміністрація, 

викладачі, 

майстри в/н 

 

4 

Контролювати виконання планів 

роботи кабінетів 

загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки, 

навчальних лабораторій з 

удосконалення навчально-

методичної, матеріальної бази.  

щомісячно 
Заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 

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 навчально-виховним процесом 

у 2018-2019 навчальному році 

 

6.1. Вивчення стану викладання 

предметів:  

Фізика, астрономія (педрада) 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
заступники директора 

 

 

 

 Українська мова і література 

(педрада) 

Листопад 

2018 

Фізична культура (педрада) Травень 

2019 

- Стан викладання предметів 

професійно-теоретичної, 

професійно-практичної 

підготовки за професією 

Лютий 

2019 



 

«Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування» 

(педрада) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Використання інформаційних 

технологій у навчанні: Жовтень 

2018 Хімія 

Біологія, екологія 

6.3. Розвиток комунікативно-

мовленнєвої діяльності: 

Зарубіжна література 

Лютий 2019 

Охорона праці (методична рада)  

6.4.Організація та форми атестації 

учнів:  

Основи правових знань Грудень 

2018 

Креслення Березень 

2019 

Електротехніка Квітень 

2019 

6.5.Виконання практичної 

частини програми на уроках 

«Охорона праці»  

6.6.Стан військово-патріотичного 

виховання на уроках предмету 

«Захист Вітчизни» 

(НД) 

Березень 

2019 

Травень 

2019 

- Стан виконання регіонального 

замовлення. 

Червень 

2019 

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 ПТНЗ та 

підготовку і участь їх у ІІ етапі. 

Протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР 
старший майстер 

 

10 

Забезпечити вивчення та 

узагальнення рівня навчальних 

досягнень учнів за результатами 

тематичного та семестрового 

оцінювання. 

січень, 

червень 2019 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 

голови МО 

 

11 

Систематично здійснювати 

контроль за веденням журналів 

теоретичної та професійно-

протягом 

навчального 

року 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

заступник директора  

 



 

практичної підготовки. 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, в 

т.ч. і у формі ЗНО, поетапної 

атестації, пробних 

кваліфікаційних робіт та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

Травень-

червень 2019 

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 етапів 

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 

2018 

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 

методичних комісій 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 

Контролювати ведення робочих 

зошитів та своєчасне оцінювання 

робіт учнів викладачами. 

2 рази в 

семестр 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

19 

Здійснювати контроль за 

проведенням контрольних, 

лабораторних та практичних 

робіт. 

постійно 
заступник директора 

 з НМР Сорокіна Т.В. 
 

20 

Контролювати виконання Закону 

України «Про мови» щодо 

дотримання єдиного мовного та 

орфографічного режиму. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 

21 

Забезпечити контроль за 

вивченням, узагальненням та 

впровадженням перспективного 

педагогічного досвіду роботи у 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 



 

навчально-виховний процес 

навчального закладу. 

22 

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. 

 

23 

Забезпечити контроль за 

звітністю педагогічних 

працівників з проведення 

профорієнтаційної роботи в 

школах області. 

з жовтня 

2018 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

24 

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. 
 

25 

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. 

голови МО 

 

26 

Забезпечити контроль за якістю та 

станом харчування учнів у їдальні 

закладу освіти. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

27 

Контролювати та аналізувати стан 

санітарно-гігієнічних умов 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 
 

28 

Контролювати проведення 

санітарних днів у навчальних 

кабінетах, навчальному корпусі, 

лабораторіях, на закріпленій 

території навчальних груп. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора  

керівники груп 
 

29 

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. 
 

30 

Здійснювати контроль за 

дотриманням законодавчої бази 

щодо матеріального забезпечення 

учнів з соціально незахищеної 

категорії 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 

навчально-виховного 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 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Спланувати роботу педагогічного 

колективу з реалізації ІІ етапу 

єдиної методичної проблеми: 

«Компетентнісно спрямоване 

навчання – інструмент 

формування 

конкурентоспроможного 

випускника». 

з 01.09.2018 
Методист 

Русанова О.І. 

 

2. 

Скласти та затвердити плани 

роботи методичних об’єднань, 

циклових комісій. 

до 

10.09.2018 

Керівники методичних 

об’єднань 

 

3. 

Ознайомити педагогічних 

працівників з нормативно-

правовими документами 

Міністерства освіти і науки 

України щодо організації 

освітнього процесу у 2018-2019 

навчальному році. 

Серпень-

вересень 

2018 

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. 

Організувати моніторинг 

медичного огляду учнів для 

формування медичних груп на 

уроки фізичної культури. 

вересень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

5 
Провести засідання педагогічної 

ради. 

серпень,  

жовтень, 

грудень, 

січень 

лютий  

травень, 

червень 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

з НВР Петренко Т.О. 

 

6. 

Забезпечити проведення 

колективних форм методичної 

роботи з педагогічними 

працівниками (педагогічна рада, 

методична рада, інструктивно-

методичні, виробничі наради). 

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. 

 



 

7. 
Проводити засідання методичних 

об’єднань педагогів. 

ІІ-й вівторок 

місяця; 

остання 

п’ятниця 

місяця (МО 

класних 

керівників) 

Методист  

Русанова О.І.,  

керівник МО 

 

8. 

Забезпечити роботу творчої групи 

педагогічних працівників з теми: 

«Педагогічні інновації – засіб 

формування навичок 

продуктивної діяльності учнів». 

з жовтня 

2018 

Методист  

Русанова О.І., 

керівник творчої групи  

Пархомчук О.Ю. 

 

9. 

Організувати роботу психолого-

педагогічного семінару для 

педагогічних працівників за 

темою:  

«Психолого-педагогічні 

механізми формування 

компетенцій учасників освітнього 

процесу». 

з жовтня 

2018 

Методист  

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

10 Провести педагогічні читання Січень 2019  

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО 

 

11. 
Підготувати проект наказу про 

організацію методичної роботи. 

до 

10.09.2018 

Методист 

Русанова О.І. 

 

12. 

Організувати роботу школи 

формування індивідуального 

педагогічного досвіду  

«Педагогічні творчість – основа 

професійної майстерності» 

з вересня 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

13. 

Забезпечити проведення 

індивідуальних та групових 

консультацій для педагогічних 

працівників закладу освіти з 

методики навчання та виховання 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО 

 

14. 

Скласти графік проведення 

відкритих (показових) уроків, 

позакласних заходів.  

до 

15.09.2018 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівники МО 

 

15. 

Забезпечити проведення 

моніторингових досліджень з 

основних напрямків діяльності 

педагогічного колективу. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І.,  

керівники МО, 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

16. 

Забезпечити організацію 

діагностичних 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 

 



 

17 

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 

 

18. 

Провести консультування для 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання щодо 

розробки, коригування навчально-

плануючої документації. 

червень-

серпень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

19. 

Створити умови для вивчення 

педагогічними працівниками 

сучасних педагогічних і 

виробничих технологій, 

обладнання, техніки на 

виробництві та в інших 

професійних (професійно-

технічних) закладах. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

з НВР Петренко Т.О. 

 

20. 

Забезпечити аналіз участі 

педагогічних працівників у 

колективних та індивідуальних 

формах методичної роботи. 

за 

результатам

и семестрів 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

Методист Русанова О.І. 

керівники МО 

 

21. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід 

педагогічних працівників, які 

атестуються. 

згідно з 

планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методистРусанова О.І., 

голови МО 

 

22. 

З метою удосконалення 

освітнього процесу розглянути 

робочу навчально-плануючу 

документацію на засіданнях МО 

викладачів та майстрів в/н, 

проаналізувати, погодити  та 

затвердити у заступників 

директора. 

червень-

серпень 2018 

Керівники МО, 

циклових комісій, 

викладачі 

 

23. 

Оформити журнали роботи 

методичних об’єднань на 

поточний навчальний рік 

20.09.2018 

Керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

24. 

Організувати взаємовідвідування 

уроків теоретичного та 

професійно-практичного 

навчання.  

протягом 

навчального 

року. 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

25. 

Активізувати роботу педагогічних 

працівників щодо розробки 

дидактичних матеріалів, 

електронних засобів навчання з 

метою підвищення ефективності 

освітнього процесу. 

з вересня 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО 

 



 

26. 

Забезпечити дотримання графіку 

проведення колективних та 

індивідуальних форм роботи 

методичними об’єднаннями, 

цикловими комісіями. 

протягом 

навчального 

року 

Керівники методичних 

об’єднань 

 

27. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід педагогічної 

діяльності колективу. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

Методист Русанова О.І. 

 

28. 

Розробити план проведення МО 

позаурочних навчально-виховних 

заходів. 

До 

15.09.2018 

Керівники методичних 

об’єднань 

 

29. 

Спланувати та провести 

методичними об’єднаннями тижні 

предметів та професій: 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій харчових 

технологій 

 

- МО викладачів суспільно-

гуманітарних предметів. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій будівельної 

галузі. 

 

- МО викладачів 

природничо-математичних 

дисциплін. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій енергетичного 

та матеріалообробного 

профілю. 

 

- МО класних керівників, 

вихователів. 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2018 

 

 

грудень 2018 

 

 

березень 

2019 

 

 

листопад 

2018 

 

 

 

лютий 2019 

 

Протягом 

року за 

окремим 

планом 

 

 

 

 

 

Керівник МО 

Набока О.О. 

 

Керівник МО 

Гудим І.М. 

 

 

Керівник МО 

Темченко В.А. 

 

 

Керівник МО 

Тахтай І.Є. 

 

 

 

Керівник МО 

Купіна Т.С. 

 

 

Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

30. 
Забезпечити організацію роботи 

методичної ради. 

з вересня 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

 

 



 

8.1. Засідання методичної ради 

Питання для розгляду 
Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Обговорення, коригування та 

затвердження плану роботи 

методичної ради  на 2018-2019 н.р. 

Серпень 

2018 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

 

2. Мета, завдання, основні напрямки 

реалізації ІІ етапу єдиної методичної 

проблеми «Компетентнісно 

орієнтоване навчання - інструмент 

формування 

конкурентоспроможного 

випускника». 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про затвердження заходів щодо 

атестації педагогічних працівників. 
Вересень 

2018 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про педагогічні інновації в системі 

підготовки до Міжнародних освітніх 

виставок. 

Методист 

Русанова О.І 
 

1. Про підготовку до проведення 

педагогічної ради «Про психолого-

педагогічний аналіз контингенту 

учнів І курсу та підтримку учнів в 

адаптаційний період» 

Жовтень 

2018 

Заступник  

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2. Про участь в організаційних заходах 

НМЦ ПТО у Сумській області та 

управління освіти і науки міськради. 

 

3. Про використання інформаційних 

технологій у навчання на уроках 

хімії, біології, екології (за 

результатами контролю). 

Методист 

Русанова О.І. 

 

 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про видавничу діяльність 

педагогічних працівників та учнів 

училища. 

Листопад 

2018 

Методист 

Русанова О.І. 

голови МО 

 

2. Про вивчення перспективного 

педагогічного досвіду майстра 

виробничого навчання Набоки О.О. 

педагогічним колективом. 

Листопад 

2018 

Методист 

Русанова О.І., 

майстер в/н 

Набока О.О. 

 

1. Самоосвітня діяльність педагога – 

шлях до професійної майстерності 

Грудень 

2018 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 голови МО 

 



 

2. Про підготовку і проведення 

педради за результатами освітнього  

процесу у І семестрі 2018-2019 н.р. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

1. Про роботу МО класних керівників 

щодо формування національної 

гідності, розвиток творчого 

потенціалу учнів (звіти керівників 

груп МО) Січень 2019 

Методист  

Русанова О.І. 

голова МО 

Цирулік О.С. 

 

2. Про форми і методи  

профорієнтаційної роботи. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

1. Про підготовку методичних доробок 

педагогічними працівниками у 

поточному навчальному році 

Лютий 2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І.  

2. Про розвиток комунікативно-

мовленнєвої діяльності на уроках 

зарубіжної літератури (за 

результатами контролю). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

1. Про підготовку до проведення 

атестації викладачів та майстрів в/н. 

Березень 

2019 

директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про організацію та форми атестації 

учнів на уроках креслення  (за 

результатами контролю). 

заступник 

директора з НМР 

Методист 

Русанова О.І. 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

3. Про результативність підготовки та 

проведення відкритих уроків з 

теоретичної та професійно-

практичної підготовки.  

4. Про підготовку документації до 

проведення ДПА в групах ІІІ курсу. 

1. Опанування новими компонентами 

професійної майстерності. 

Квітень 2019 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

голови МО  

 

2. Про роботу з обдарованими. Участь 

у конкурсах, олімпіадах. (звіти про 

роботу факультативів). 

 

 

 

3.  Про організацію та форми атестації 

учнів на уроках електротехніки  (за 

результатами контролю). 

Викладачі 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 



 

1. Про результати проведення 

позаурочних заходів методичними 

об’єднаннями у ІІ семестрі. 

Травень 

2019 

Методист 

Русанова О.І., 

голови МО 

 

2. Про роботу педагогічного колективу 

над єдиною методичною проблемою  

у ІІ етапі її реалізації. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

4. Про підготовку до педради «Про 

вивчення та впровадження 

перспективного педагогічного 

досвіду майстра в/н Набоки О.О. 

педагогами училища». 

2. Про підсумки роботи методичної ради у 

2018-2019 н.р. та завдання щодо створення 

умов для підвищення професійного рівня 

педагогічних кадрів. 

Червень 

2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора з НМР 

Русанова О.І. 

 

 

 

 



 

8.2. Педагогічні ради 

(2018-2019 навчальний рік) 

 

 

№ 

з/п 
Питання до розгляду 

Термін 

проведенн

я педради 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

 

1 

1.Про результати роботи 

педагогічного колективу у 2017-

2018 н.р. та  завдання на 2018-

2019 н.р. 

 

2.Про затвердження плану роботи  

колективу училища на 2018-2019 

н.р. 

Серпень 

2018 

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 

попереднього засідання педради. 

 

2.Психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів І курсу та 

підтримка учнів в адаптаційний 

період. 

 

 

3. Про виконання плану набору 

учнів, згідно з регіональним 

замовленням та про 

працевлаштування випускників 

2018 року. 

жовтень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

заступник директора з 

НВР 

Петренко Т.О., 

практичний психолог 

Острівна О.В., 

класні керівники 

 
Директор  

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 

 

 

 

 

 

 

3 

1.Про виконання рішень 

попереднього засідання педради. 

 

2..Про вивчення стану викладання   

української мови та  літератури 

(за результатами контролю) 

 

3. Про створення системної 

роботи педагогічного колективу 

щодо  професійної орієнтації 

учнів в школах області у 

поточному навчальному році. 

 

3. Про затвердження правил 

прийому учнів на 2019-2020н.р. 

грудень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

 

заступник директора з 

НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

 

 

4 

1.Про виконання рішень 

попереднього засідання педради. 

 

2. Про підсумки роботи 

педагогічного колективу у І 

семестрі та пріоритети діяльності 

на ІІ семестр 2018-2019 н.р. 

Січень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

Заступники директора, з 

НВР Петренко Т.О.,  

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 



 

 

 

 

3. Про упровадження елементів 

дуальної форми навчання у 

професійній підготовці 

кваліфікованих кадрів. 

методист  

Русанова О.І. 

 

Заступник директора з 

НВР  

Ганицька О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

1.Про виконання рішень 

попереднього засідання педради. 

 

2. Про удосконалення 

педагогічної майстерності у 

міжатестаційний період (творчі 

звіти педагогів, які атестуються). 

 

3. Про стан викладання предметів 

професійно-теоретичної, 

професійно-практичної 

підготовки за професією 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування  

(за результатами контролю). 

 

4. Про діяльність педагогічного 

колективу щодо запобігання 

злочинності та правопорушень 

серед учнів закладу освіти. 

Лютий 

2018 

Директор 

 Камишанська В.О. 

 

 

 

Методист Русанова О.І. 

 

 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В.,  

з НВР Ганицька О.О. 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора 

 з НВР Петренко Т.О. 

 

 

 

 

 

6 

1.Про виконання рішень 

попереднього засідання педради. 

 

2.Про стан викладання предмета 

«Фізична культура» та роботи 

спортивних секцій. (за 

результатами контролю). 

 

3.Про допуск учнів ІІІ-го курсу до 

Державної підсумкової атестації. 

Травень 

2018 

Директор 

 Камишанська В.О. 

 

Заступники директора 

 з НМР Сорокіна Т.В. 

з НВР Петренко Т.О. 

 

 

Заступник директора 

 з НМР Сорокіна Т.В.  

 

 

 

 

 

 

7 

1. Про виконання рішень 

попереднього засідання педради. 

 

2.Про вивчення та впровадження 

перспективного педагогічного 

досвіду майстра в/н Набоки О.О. 

педагогами училища». 

 

3. Про результати вивчення стану 

викладання предметів: «Фізика», 

«Астрономія» (за результатами 

контролю). 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2018 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

голови МО, ЦК 

 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

 

 

 

 



 

4. Про допуск учнів випускних 

груп до державної кваліфікаційної 

атестації. 

 

5. Про результати ЗНО, ДПА, 

ДКА та випуск і перевід учнів на 

наступний рік навчання. 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

 

 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 



 

8.3. Інструктивно-методичні та виробничі наради 
 

 

№ 

Теми 

інструктивно-методичних нарад 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

І. 

1. Нормативно-правові вимоги та 

методичні рекомендації 

Міністерства освіти і науки 

України щодо ведення плануючої 

документації з освітнього процесу 

та професійно-практичної 

підготовки на 2018-2019 н.р. 
Серпень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

2. Методичні рекомендації щодо 

проведення Першого уроку у 2018 

році. 

Заступник директора з 

НВР Сорокіна Т.В. 

 

3. Про заходи щодо  організованого 

початку нового навчального року. 

(ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

1. Про організацію психолого-

педагогічного супроводу учнів І 

курсу (складання соціального 

паспорту груп). 

Вересень 

2018 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

2. Про організацію колективних та 

індивідуальних форм  методичної 

роботи у 2018-2019 н.р. 

Методист Русанова О.І. 

 

3. Про організацію та види 

контролю за освітнім процесом у 

І семестрі. 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

ІІ 

4. Інструктаж щодо оформлення та 

ведення документації 

педагогічними працівниками 

(журнали, плани факультативів, 

гуртків тощо). (ВН) 

 

5. Про організацію харчування. 

(ВН) 

 

6. Про дотримання єдиного 

орфографічного режиму. (ВН) 

 

7. Про проведення діагностичних 

конрольних робіт у групахІ курсу. 

(ВН) 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

з НВР Ганицька О.О. 

з НВР Петренко Т.О. 

 

ІІІ. 

1. Про організацію діяльності 

учнівського самоврядування. 

Жовтень 

2017 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О 

 

2.Про атестацію педагогічних 

працівників у 2019р. (ознайомлення 

з Типовим положенням про 

атестацію). 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 



 

3. Про підготовку та проведення 

батьківських зборів у навчальних 

групах. (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

4. Про підготовку до педагогічної 

ради: «Психолого-педагогічний 

аналіз контингенту учнів І курсу та 

підтримка учнів в адаптаційний 

період». (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

ІV. 

1. Про участь у проведенні 

Всеукраїнських олімпіад із 

предметів загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної 

підготовки; конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ПТНЗ, 

Міжнародних інтелектуальних 

конкурсів. 
Листопад 

2017 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

2. Про роботу з учнями з низьким 

рівнем навчальних досягнень та 

обдарованими. 

3. Про тематичні атестації із 

загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки (ВН) 

V. 

1. Про організацію та форми 

атестації учнів з предмету «Основи 

правових знань». (за результатами 

контролю) 

Грудень 

2017 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

2. Про стан вивчення та 

впровадження перспективного 

педагогічного досвіду майстра в/н 

Набоки О.О. педагогами училища. 

Методист Русанова О.І. 

 

3.Про організацію 

профорієнтаційної роботи в школах 

міста та області. (ВН) 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

4. Про курси підвищення 

кваліфікації у 2018 році (звіти 

педагогічних працівників).(ВН) 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

голови МО, ЦК 

 

 

5.Організація роботи з учнями-

сиротами на зимових канікулах. 

(ВН) 
 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

6.Про своєчасну здачу документації 

за роботу педагогічних працівників 

у І семестрі. (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

VІ. 

1.Про хід атестації педагогічних 

працівників та стан видавничої 

діяльності. 

Січень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

2.Про підготовку учнів до ЗНО та 

ДПА. 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

3. Про участь учнів у гуртках і 

спортивних секціях. (ВН) 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 



 

4. Про організацію виробничої 

практики та виконання плану 

виробничої діяльності. (ВН) 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

VІІ. 

1. Про стан підготовки до 

педагогічної ради: «Про 

удосконалення педагогічної 

майстерності у міжатестаційний 

період» (творчі звіти педагогів, які 

атестуються). Лютий 

2019 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

2. Про підготовку до проведення 

ДПА та ЗНО у 2018 р. 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

3. Про стан роботи керівників груп 

та вихователів з учнями, які 

проживають у гуртожитку. (ВН) 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

VІІІ 

1. Про виконання практичної 

частини програми на уроках 

«Охорона праці». (за 

результатами контролю) 

Березень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В 

 

2. Результати роботи з 

профорієнтації у школах області. 

(ВН) 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

3. Про підготовку та проведення 

ПА,  ДКА та ДПА: законодавча 

база. 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В 

 

 
4. Про роботу з благоустрою 

території училища. (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

ІХ  

1. Аналіз результативності 

науково-методичної роботи ( 

розробка методичних доробок з 

досвіду роботи). 

Квітень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

Методист Русанова О.І. 

 

2. Про підготовку та проведення 

Дня відкритих дверей. (ВН) Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О 3. Про організацію роботи із 

запобігання дитячого травматизму. 

4. Методичні аспекти  підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

Методист Русанова О.І. 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

Х 

1. Про стан військово-

патріотичного виховання на уроках 

предмету «Захист Вітчизни». (за 

результатами контролю) 

Травень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

2. Про порядок, форми та терміни 

здачі звітів за роботу у ІІ семестрі 

та за навчальний рік. 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

з НВР Ганицька О.О. 

з НВР Петренко Т.О. 

 

3.Про роботу колективу з 

профілактики правопорушень, 

дитячого травматизму. 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 



 

4. Результати роботи з 

профорієнтації у школах області. 

(ВН) 

 

5.Про стан проходження 

виробничої практики та підготовку 

до ПА, ДКА. 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

ХІ. 

1. Про стан виконання 

регіонального замовлення.  

(за результатами контролю) 

Червень 

2018 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

2. Про організацію закінчення 

навчального року, випуск учнів. 

(ВН) 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

3.Про заходи із підготовки до 

святкового випуску учнів. 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

4. Про підготовку перспективно-

тематичного планування 

викладачів, оновлення навчально-

матеріальної бази кабінетів, 

майстерень, лабораторій та 

планування роботи колективу на 

2019-2020 н.р.  

Директор 

Камишанська В.О. 

 

 



 

8.4. План роботи методичного кабінету 

(2018-2019 навчальний рік) 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Скласти план методичної роботи 

педагогічного колективу та 

провести узгодження з керівниками 

МО, ЦК з проблемних питань 

планування роботи на 2018-2019 

н.р. 

червень-

серпень 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

голови МО, ЦК 

 

2. 

Поновлювати інформаційний фонд 

методичних матеріалів, 

педагогічної літератури за єдиною 

методичною проблемою. 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І., 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

3. 

Продовжити поповнення картотеки: 

- методичної літератури, 

періодичних видань з питань 

освітнього процесу; 

- перспективного педагогічного 

досвіду викладачів, майстрів в/н 

навчального закладу; 

- інноваційних педагогічних 

технологій тощо. 

постійно 

Методист 

Русанова О.І., 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

4. 

Забезпечити в методичному 

кабінеті плануючу документацію на 

навчальний рік: 

- план роботи педагогічного 

колективу на навчальний рік; 

- план роботи педагогічної ради; 

- план роботи методичної ради; 

- план роботи з реалізації єдиної 

методичної проблеми; 

- плани роботи методичних 

об’єднань, циклових комісій; 

- план роботи психолого-

педагогічного  семінару; 

- план проведення інструктивно-

методичних нарад; 

- план вивчення перспективного 

педагогічного досвіду роботи; 

- план роботи творчої групи. 

з вересня 

2018 

Методист 

Русанова О.І. 

 

5. 

Забезпечити підготовку та участь у 

проведенні заходів щодо 

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 

 



 

- методичного консультування; 

- інструктивно-методичних 

нарад; 

- педагогічних читань. 

6. 

Забезпечити методичний супровід 

(консультування) педагогічних 

працівників під час підготовки їх до 

проведення показових (відкритих) 

уроків, позакласних заходів, під час 

роботи за темою самоосвіти та 

індивідуальною методичною 

темою. 

постійно 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

7. 

Забезпечити підготовку матеріалів 

до проведення засідань 

педагогічних, методичних рад, 

семінарів, інструктивно-

методичних нарад тощо. 

згідно з 

планом 

проведення 

Заступники директора, 

Методист 

Русанова О.І. 

 

8. 

Організовувати виставки новинок 

наукової, педагогічної та 

методичної літератури; тематичні 

виставки; 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. 

 

9. 
Забезпечити оновлення інформації  

на стендах методичного кабінету. 

за 

семестрами 

та за 

потреби 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

10. 

Надавати методичне 

консультування педагогічним 

працівникам, які атестуються, щодо 

підготовки творчого звіту.  

січень-

лютий 2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

11. 

Організувати роботу щодо 

проведення відкритих (показових) 

уроків та взаємовідвідування їх 

колегами. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

12. 

Надавати методичні рекомендації 

щодо структури та оформлення 

педагогічними працівниками 

власних методичних доробок . 

постійно 
Методист 

Русанова О.І. 

 

13. 

Надати методичну допомогу 

викладачам, майстрам в/н, 

керівникам МО у підготовці 

навчально-плануючої документації. 

червень-

серпень 

2018 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І. 

 

14. 

Надати допомогу керівникам 

методичних об’єднань, циклових 

комісій з підготовки матеріалів до 

проведення засідань, позаурочних 

заходів тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 



 

15. 

Організувати наставництво з 

надання адресної допомоги 

молодим спеціалістам та 

малодосвідченим педагогічним 

працівникам. 

з вересня 

2018 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

16. 

Доповнювати анотований каталог 

педагогічної та методичної 

літератури для використання у 

професійній діяльності педагогами. 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І., 

 

17. 

Проводити адресне консультування 

щодо вдосконалення комплексно-

методичного забезпечення 

предметів і професій. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

18. 

Висвітлювати на сайті  закладу  

освіти результати колективних та 

індивідуальних форм  методичної 

роботи. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

 



 

8.5. План роботи 

психолого-педагогічного семінару 

«Психолого-педагогічні механізми формування 

компетенцій учасників освітнього процесу» 

 

(2018-2019 навчальний рік) 
 

Мета:  

- розширення психолого-педагогічних знань та удосконалення педагогами власної 

методичної компетентності; 

-  набуття педагогами практичних навичок з вирішення проблемних питань виховання 

учнів з соціально незахищених категорій населення; 

-  формування вмінь створювати для кожного учня ситуації успіху в освітньому процесі; 

- формування індивідуального стилю спілкування з обдарованими учнями, з учнями з 

девіантною поведінкою та їх батьками; 

- вироблення вмінь контролю за власним психологічним станом у взаємовідносинах з 

колегами та учнями. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. 
Опрацьовувати новинки науково-методичної, 

педагогічної літератури з тем семінару. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

2. 

Надавати адресну допомогу педагогічним 

працівникам з проблемних питань освітнього 

процесу згідно з тематикою семінарів. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

3. 
Забезпечувати своєчасну підготовку та проведення 

семінарських занять. 

Згідно з 

планом 

Методист 

Русанова О.І. 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

4. 

Залучати досвідчених педагогічних працівників до 

участі у підготовці та проведенні занять 

психолого-педагогічного семінару. 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І. 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

5. 
Провести заняття за темами: 

 

5.1. Психологічна культура педагога (тренінг) 

Жовтень 

2018 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 



 

5.2. Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція. (впровадження програми з 

протидії торгівлі людьми в освітній процес 

начального закладу). 

Листопад 

2018 

Методист 

Русанова О.І., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

5.3. Сучасний учень. Особливості психологічно-

педагогічної взаємодії на уроці. (семінар-

практикум) 

Грудень 2018 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

5.4. Дорога до себе. (тренінг) Січень 2019 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

5.5. Як зробити усе і навіть трохи більше 

(ефективні методики тайм-менеджменту) (семінар-

практикум) 

Лютий 2019 

Методист 

Русанова О.І., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

5.6. Протидія булінгу в учнівському 

середовищі.(практичне заняття) 

Березень 

2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

5.7. Ми хочемо щоб нас любили (практичне 

заняття) 
Квітень 2019 

Методист 

Русанова О.І., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

5.8. Збереження психічного здоров’я учнів та 

педагогів.(практичне заняття) 
Травень 2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 



 

8.6. Вивчення, систематизація та впровадження 

перспективного педагогічного досвіду у 2017-2019 рр. 

Зміст роботи 
Форми, методи 

роботи 

Термін 

проведення 

роботи 

Відповідальний 

І. Організаційно-підготовча робота 

Надавати методичну допомогу у 

вивченні, систематизації, 

узагальненні ППД викладачів, 

майстрів виробничого навчання 

педагогічного колективу та ПТНЗ 

області та України. 

Індивідуальне 

консультування 

педпрацівників 

Постійно 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Аналіз об’єктивних даних про 

майстра в/н, досвід якого вивчається у 

2017-2019 н.р. 

Ознайомлення з 

документами 
Вересень 2017 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Ознайомлення з навчально-

матеріальним, методичним 

забезпеченням професії «Кондитер» 

(майстер в/н Набока О.О.). 

Ознайомлення з 

навчально-

матеріальною 

базою 

навчальної 

майстерні 

Вересень-

жовтень 2017 

Методист 

Русанова О.І. 

Поновлювати стенд методичного 

кабінету матеріалами про 

перспективний педагогічний досвід 

викладачів, майстрів в/н. 

Підготовка 

оглядів, 

рецензій, 

відгуків 

Протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І. 

З метою поширення досвіду роботи 

викладачів та майстрів в/н 

практикувати проведення уроків із 

відеозаписом, днів молодого 

спеціаліста, досвідченого викладача, 

майстра в/н, забезпечити проведення 

майстер-класів з професій. 

Колективні 

форми 

методичної 

роботи 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

голови ЦК, МО 

Проаналізувати накази навчального 

закладу про результативність роботи 

майстра в/н Набоки О.О. за останні 3 

роки. 

Робота з 

документами 

Вересень-

жовтень 2017, 

2018 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Сприяти організації творчих обмінів 

досвідом роботи педагогічних 

працівників з колегами ПТНЗ області 

та України. 

Семінари, 

практикуми, 

творчі 

відрядження 

Постійно Адміністрація 

ІІ. Надання допомоги педагогічному працівнику, досвід якого вивчається 

Проводити консультування для 

викладача із самокорекції, 

систематизації та узагальнення його 

власного педагогічного досвіду. 

Індивідуальне 

консультування 

До березня 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 



 

Скласти та поновлювати для майстра 

в/н список літератури за матеріалами 

про формування професійних 

компетенцій та розвиток творчих 

здібностей учнів. 

Робота за 

науково-

методичною 

літературою, 

Інтернет 

матеріалами 

Систематично 
Методист 

Русанова О.І. 

Консультації щодо систематизації та 

узагальнення спостережень. 
Бесіда 

До лютого 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 

Консультування майстра в/н 

Набоки О.О. щодо підготовки та 

оформлення методичних 

напрацювань за темою вивчення 

досвіду. 

Індивідуальне 

консультування 
Постійно 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Надати методичну допомогу майстру 

в/н при підготовці до виступу за 

темою вивчення досвіду. 

Бесіда 
Травень 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

ІІІ. Вивчення досвіду роботи майстра виробничого навчання 

Вивчити систему роботи майстра в/н 

Набоки О.О. з теми: «Використання 

виробничих інноваційних 

технологій для формування 

професійних компетенцій та 

розвитку творчих здібностей учнів 

за професією «Кондитер»: 

- проаналізувати методичну 

літературу з теми досвіду, що 

вивчається; 

- відвідати та проаналізувати 

систему уроків та позакласних 

заходів з метою виявлення 

науково-методичної основи 

роботи майстра в/н; 

- ознайомитися з планами роботи 

(самоосвіти, перспективним 

плануванням уроків, участі у 

роботі циклової комісії тощо); 

- ознайомитися з аналізом 

відвіданих уроків, позакласних 

заходів заступниками директора, 

колегами; 

- проаналізувати виступи 

Набоки О.О. на засіданнях ЦК, 

педагогічних радах, семінарах , 

методичній раді тощо; 

- провести діагностику успішності 

учнів (рівень навчальних 

досягнень за 3 роки, результати 

олімпіад, конкурсів). 

Бесіда, 

відвідування 

уроків, 

моніторинг 

тощо 

Вересень 

2017– 

березень 2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

керівник МО 

викладач-

методист 

Купіна Т.С. 



 

Систематизувати зібрані матеріали та 

описати досвід роботи. 

Оформлення 

матеріалів з 

теми досвіду 

роботи майстра 

в/н 

Квітень 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 

ІV. Узагальнення та поширення досвіду 

Розробити інформаційний буклет з 

узагальненим матеріалом вивченого 

досвіду. 

Створення 

макета буклету 

Червень 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 

Узагальнити зібрані матеріали з 

досвіду роботи майстра виробничого 

навчання Набоки Ольги 

Олександрівни 

Наказ, рішення 

методичної 

ради 

Травень 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 

Результати вивченого досвіду 

обговорити на засіданнях методичної 

ради, циклових комісіях. 

Засідання 

Травень-

червень 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

голови ЦК 

Підготувати матеріали до картотеки 

перспективного педагогічного 

досвіду. 

Заповнення 

картотеки 
До 01.07.2019 

Методист 

Русанова О.І. 

Підготувати матеріали з досвіду 

роботи Набоки О.О. до презентації 

серед ПТНЗ області. 

Консультування

щодо створення 

презентації 

До 01.06. 2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

Направити матеріали з досвіду роботи 

майстра в/н до фахових педагогічних 

видань. 

Направлення 

матеріалів на 

електронну 

адресу 

видавництв 

червень-

серпень 

2019 

Методист 

Русанова О.І., 

майстер в/н 

Набока О.О. 

V. Впровадження досвіду в практику роботи 

Матеріали з досвіду роботи подати на 

обласну виставку-огляд методичних 

напрацювань педагогічних колективів 

ПТНЗ. 

Друковані 

методичні 

розробки 

Червень 

2019  

Методист 

Русанова О.І., 

майстер в/н 

Набока О.О. 

Організувати на навчально-

матеріальній базі майстра в/н 

Набоки О.О. консультації для 

педагогічних працівників, які мають 

бажання упроваджувати досвід з 

формування професійних 

компетенцій та розвитку творчих 

здібностей учнів. 

Консультування 
З травня 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І., 

майстер в/н 

Набока О.О. 

 



 

8.7. Відкриті уроки та позакласні заходи  

методичних об'єднань, циклових комісій 

(2018-2019 навчальний рік ) 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Виховна робота: 

Олімпійськими шляхами до 

здорового майбутнього (година 

спілкування) 

вересень 
викладач 

Каблюк В.А. 
 

2. 

Урок в/н: 

Підготовка поверхонь під 

штукатурку. (група № 18) 

жовтень 
майстер в/н 

Литвинченко А.І. 
 

3. 
Показовий урок: Складні 

речення. (українська мова) 
жовтень 

викладач 

Салій О.М. 
 

4. 

Бінарний урок: Тренування 

одноманітності прицілювання. 

Вирішення завдань на 

визначення прицілу і точки 

прицілювання. Ведення м'яча 

зовнішньою та внутрішньою 

стороною стопи. Навчальна 

двостороння гра. (Захист 

Вітчизни, фізкультура). 

листопад 

викладачі 

Гонор Г.В. 

Каблюк В.А. 

 

5. 
Відкритий урок: Вартова 

служба. (Захист Вітчизни) 
листопад 

викладач 

Гонор Г.В. 
 

 

Виховна робота: Вечір пам’яті 

«голодомор - чорна сповідь моєї 

Вітчизни» 

листопад 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В. 

 

6. 

Бінарний урок: Облицювання 

вертикальних поверхонь 

різними способами.  

(Технологія лицювальних робіт, 

виробниче навчання група 

№ 30) 

листопад 

викладач 

Темченко В.А. 

майстер в/н 

Омарова В.Б. 

 

7. 

Бінарний урок:  

Технологія приготування страв з 

каш. 

(Технологія приготування їжі, 

Облік калькуляція, звітність). 

грудень 

викладачі 

Залозна Т.М. 

Тимощенко І.М. 

 

8. 

Відкритий урок: Прийоми м’яча 

двома руками знизу, зверху. 

Навчальна гра. (Фізкультура). 

грудень 
викладач 

Каблюк В.А. 
 

9. 
Відкритий урок: Об’єм 

циліндра (математика). 
грудень 

викладач 

Тахтай І.Є. 
 

10. 

Бінарний урок:  

Шпалерні роботи ( технологія 

малярних робіт, виробниче 

навчання група № 20 

грудень 

майстри в/н 

Клець О.О. 

Пилипенко Є.І. 

 



 

11. 

Урок в/н: Підготовка різних 

поверхонь під штукатурку 

(гр.10) 

грудень 
майстер в/н 

Галущенко Г.І. 
 

12. 

Урок в/н: Підготовка раніше 

поштукатурених поверхонь під 

фарбування (група № 14) 

грудень 
майстер в/н 

Малес В.Г. 
 

13. 
Урок в/н: Нарізання та 

відновлення різьби (група № 15) 
грудень 

майстер в/н 

Кочмак О.І. 
 

14. 
Позаурочний захід до 

Міжнародного дня рідної мови 
лютий 

викладач 

Салій О.М. 
 

15. 
Відкритий урок в/н: 

Приготування страв з овочів 

фаршированих. (група № 22) 

лютий 
майстер в/н 

Маленко В.І. 
 

16. 
Відкритий урок в/н: Кольорове 

фарбування поверхонь. 
лютий 

майстер в/н 

Малес В.Г. 
 

17. 
Виховний захід: «Україна – це 

не хтось, а Я!» 
лютий 

класний керівник 

Темченко В.А. 

майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

18. 

Урок в/н: Розбирання та 

складання коробки перемикання 

передач (гр.21) 

лютий 
майстер в/н 

Салій С.М. 
 

19. 

Урок в/н: Нанесення 

декоративної штукатурки.(група 

№ 30) 

березень 
майстер в/н 

Омарова В.Б. 
 

20. 
Показовий урок в/н: 

Приготування десертів 
березень 

майстер в/н 

Набока О.О. 
 

21. 

Показовий урок в/н: 

Приготування страв з 

тушкованої та запеченої риби. 

березень 
майстер в/н 

Колодка Л.М. 
 

22. 
Показовий урок в/н: 

Приготування страв з прісного 

тіста. 

березень 
майстер в/н 

Декунова Н.І. 
 

23. 
Виховна робота: тематичний 

вечір «Хліб всьому голова». 
березень 

майстер в/н, 

керівник групи 

Маленко В.І. 

 

24. 

Виховна робота: Технології 

правового самоформування 

особистості (година 

спілкування) 

квітень 
класний керівник 

Мумінджанов В.О. 
 

 



 

РОЗДІЛ 9 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан 

ня 

1. 

Забезпечити своєчасне 

проходження інженерно-

педагогічними працівниками 

курсів підвищення кваліфікації у 

2018-2019 навчальному році. 

згідно з 

планом 

НМЦ ПТО у 

Сумській 

області 

директор 

Камишанська В.О.,  

методист Русанова О.І., 

відділ кадрів 

 

2. 

Скласти перспективний план 

проходження курсів 

педагогічними працівниками до 

2021 року. 

до грудня 

2018 

методист Русанова О.І., 

відділ кадрів 

 

3. 

Забезпечити поповнення 

електронного каталогу 

методичної літератури з метою 

підвищення рівня самоосвіти 

педагогічних працівників. 

протягом 

навчального 

року 

методист Русанова О.І. 

 

4. 

Забезпечити проходження 

стажування майстрів виробничого 

навчання на виробництві. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 

 

5. 

Забезпечити звіт про 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогічними 

працівниками. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

методист Русанова О.І. 

 

6. 

Активізувати роботу колективних 

форм методичної роботи з 

педагогічними працівниками для 

підвищення їх професійної 

майстерності. 

протягом 

навчального 

року 

методист Русанова О.І. 

 

7. 

Створювати умови для отримання 

додаткової (другої) педагогічної 

освіти викладачам професійно-

теоретичної підготовки та 

майстрам виробничого навчання. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

8. 

Поновити резерв керівних кадрів 

навчального закладу та 

забезпечити їх навчання. 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О. 

 

9. 

Підготувати накази та розробити 

заходи щодо забезпечення 

ефективного проходження 

атестації пед. працівниками у 

2017-2018 навчальному році. 

жовтень 

2018 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

  



 

10. 

Забезпечити умови для навчання 

педагогічних працівників з 

оволодіння практичними 

навичками ІКТ-технологій у 

(курси, самоосвіта). 

протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

11. 

Узагальнювати та поширювати 

досвід роботи викладачів, 

майстрів в/н з організації 

освітнього процесу за 

інноваційними педагогічними та 

виробничими технологіями. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора  

з НВР Петренко Т.О.,  

з НМР Сорокіна Т.В.,   

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО 

 

12. 

Заслухати звіти педагогічних 

працівників щодо їх  роботи у 

міжатестаційний період. 

Березень 

2019 

заступник директора 

 з НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО 

 

13. 

Забезпечити активну участь 

педагогічних працівників у 

проведенні психологічною 

службою практичних занять, 

тренінгів тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

методист Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

14. 

Створювати умови для участі 

педагогів у всеукраїнських, 

міжнародних конференціях, 

семінарах, виставках, навчальних 

проектах тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

методист Русанова О.І. 

 

 



 

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 навчальному 

закладі. 

Вересень 

2018 

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, 

гуртожитку, актовій та спортивній 

залі. 

Серпень-

вересень 

2018 

Директор 

Камишанська В.О., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

3. 

Провести вступний інструктаж 

ОП, БЖД, ІТБ та ТБ з учнями 

першого курсу. 

03.09.2018 
Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 
 

4. 

Провести інструктажі з 

працівниками навчального 

закладу та учнями. 

до 

07.09.2018 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

5. 

Забезпечити підготовку 

навчального закладу до 2018-2019 

навчального року (навчальні 

кабінети, лабораторії, майстерні, 

гуртожиток, їдальня). 

до 

23.08.2018 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

завгосп 

Беззубець В.М., 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

6. 

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 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

завгосп 

Беззубець В.М., 

завідуючі кабінетами, 

лабораторіями, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В., 

керівники навчальних 

груп 

 



 

осінньо-зимовий період роботи 

навчального закладу; 

- створити належні безпечні 

умови роботи з комп’ютерною 

технікою. 

- забезпечити систематичне 

провітрювання навчальних 

кабінетів, лабораторій, кімнат 

гуртожитку. 

7. 

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. 

 

8. 

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, тощо. 

Згідно з 

планом 

навчально-

виховної 

роботи 

Керівники навчальних 

груп, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В. 

 

9. 

Організувати заняття з учнями 

щодо дій у випадку виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Квітень 2019 

Адміністрація, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

10. 
Дотримуватися правил 

протиепідемічного контролю. 

Систематич

но 

Медичний працівник, 

викладачі, 

керівники навчальних 

груп 

 

11. 

Забезпечити проведення 

медичного огляду учнів (І-ІV 

курс). 

Згідно з 

графіком 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

медичний працівник, 

керівники навчальних 

груп 

 

12. 

Організувати і провести заходи з 

перевірки захисного заземлення і 

опору ізоляції електричних 

мереж. 

Серпень 

2018 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

завгосп  

Беззубець В.М., 

завідуючі лабораторіями 

та навчальними 

кабінетами 

 

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 

навчального закладу з охорони 

праці. 

Січень 

2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

  



 

15. 

Забезпечити проходження 

екзаменів з охорони праці для 

певної категорії працівників 

навчального закладу. 

Квітень 

2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

16. 
Провести місячник з охорони 

праці. 
Квітень 2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

17. 

Забезпечити своєчасне 

проходження медичного огляду 

педагогічними працівниками. 

Протягом 

навчального 

року 

Медичний працівник, 

керівники підрозділів, 

педагогічні працівники 

 

18. 

Заслухати звіти з дотримання ТБ 

та ОП на засіданнях методичних 

комісій педагогічних працівників, 

педагогічній раді та нараді при 

директорі. 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

голови ЦК, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

19 
Провести технічне 

обслуговування вогнегасників. 

Серпень-

вересень 

2018 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

20 

Забезпечити спецодягом учнів на 

уроках професійно-практичної 

підготовки. 

З вересня 

2018 

Майстри виробничого 

навчання 
 

21 

Провести перевірку перезарядки 

вогнегасників та перевірку 

пожежних рукавів. 

Жовтень 

2018 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

 



 

РОЗДІЛ 11 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ 

КАБІНЕТІВ І ЛАБОРАТОРІЙ 
 

Поповнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази кабінетів 

МО викладачів суспільно-гуманітарних предметів 

Методичне 

забезпечення 

навчальних 

предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконання  

Відмітка 

про 

виконання 

Відповідальний 

Розробити комплекс 

вправ для дівчат з 

атлетизму 

Жовтень-

березень 
    Каблюк В.А., 

викладач 

фізкультури 

 Розробити комплекс 

вправ для різного 

рівня підготовки 

Протягом 

року 
 Придбати спортивний інвентар 

(м’ячі, гімнастичні мати, тенісні 

столи) 

  Каблюк В.А., 

викладач 

фізкультури 

Розробити комплекс 

вправ для юнаків з 

атлетизму 

І семестр     Сорокін Л.В., 

викладач 

фізкультури 

Створити базу даних 

спортсменів училища 

ІІ семестр  Оформити передплату фахової 

газети 

І семестр  Горбунова І.І., 

керівник фізичного 

виховання 

Створити відеотеку з 

теми «Атлетизм» 

ІІ семестр  Придбати захисну сітку на вікна 

у спортивний залі 
  Горбунова І.І., 

керівник фізичного 

виховання 

Розробити опорні 

конспекти для учнів з 

предмета 

«Громадянська 

освіта» 

протягом 

навчального 

року 

 Провести поточний ремонт 

кабінету ( переклеїти шпалери, 

реставрація жалюзі) 

Протягом 

навчального 

року 

 Сорокіна Т.В., 

викладач 

суспільних 

дисциплін 



 

Розробити 

різнорівневі завдання 

для тематичного 

оцінювання (ІІ курс) 

за новою програмою 

Протягом 

навчального 

року 

 Оформити передплату 

періодичних видань з основ 

здоров’я. 

Грудень 

2018 
 Русанова О.І., 

викладач Захисту 

Вітчизни. МСП 

Поповнювати 

відеотеку, 

дидактичний матеріал  

до поурочно-

тематичних тек  ІІ -ІІІ 

курсу. 

Протягом 

навчального 

року 

 Придбати індивідуальні засоби 

захисту для проведення 

навчальних занять: 

протигази, респіратори 

Придбати муляжі для 

проведення практичних вправ з: 

• реанімаційних заходів; 

•внутрішньом’язових, 

підшкірних ін’єкцій; 

• зупинки кровотечі. 

Протягом 

навчального 

року 

 Русанова О.І., 

викладач Захисту 

Вітчизни. МСП 

Розробити завдання 

для роботи над 

помилками для учнів 

І-ІІІ курсів у формі 

завдань ЗНО. 

Протягом 

року 
 Придбати підручники 

Заболотний О.В.. «Укр. мова.»10 

кл.(10 штук), Мовчан Р.В. «Укр. 

літ.» 11 кл.(10 штук), 

хрестоматія з укр.. літератури  

10,11 кл. (по 10 штук) 

Протягом 

року 
 Салій О.М., 

викладач 

української мови 

та літератури 

Розробити завдання 

для різних видів 

контролю мовної і 

мовленнєвої 

діяльності учнів І-ІІІ 

курсів з урахуванням 

вимог нової програми 

I семестр  Придбати технічні засоби 

навчання (плазмовий телевізор, 

принтер). 

 

Замінити покриття підлоги 

(лінолеум) 

Протягом 

року 
 Салій О.М., 

викладач 

української мови 

та літератури 

   Передплатити методичний 

фаховий журнал 

Протягом 

року 
 Салій О.М., 

викладач 

української мови 

та літератури 



 

Створити презентацію 

з теми «Україна». 

І семестр  Придбати англо-українські 

словники (10 шт.) 

Протягом 

року 
 Цирулік О.С., 

викладач іноземної 

мови 

Створити словник 

професійної лексики 

до професії «Маляр»  

II семестр  Придбати технічні засоби 

навчання (плазмовий телевізор, 

принтер, дошку) 

Протягом 

року 
 Цирулік О.С., 

викладач іноземної 

мови 

Роздрукувати 

підручник з граматики 

Е.Мерфі. 

 I семестр  Придбати підручники 

Англійська мова Карп’юк О. 10 

кл (5 шт.) 

Протягом 

року 
 Цирулік О.С., 

викладач іноземної 

мови 
Для учнів І-ІІІ курсів 

підібрати тексти для 

читання  

Протягом 

року 
 Провести частковий ремонт 

кабінету (заміна дверей, 

штукатурки, покриття підлоги) 

До вересня 

2018 
 Цирулік О.С., 

викладач іноземної 

мови 

Доповнити тематичну 

папку контрольних 

робіт з аудіювання 

(тексти з завданнями) 

I семестр     Цирулік О.С., 

викладач іноземної 

мови 

Розробити логічно-

ілюстративний 

матеріал до теми 

«Українська художня 

культура» 

Протягом 

року 
 Придбати стенди з предмету 

«Зарубіжна література» 

Протягом 

року 
 Гудим І.М., 

викладач 

зарубіжної 

літератури, 

художньої 

культури 

Підібрати 

аудіоматеріали з теми 

«Зарубіжна музична 

культура» 

II семестр  Придбати технічні засоби 

навчання (плазмовий телевізор, 

принтер) 

Протягом 

року 
 Гудим І.М., 

викладач 

зарубіжної 

літератури, 

художньої 

культури 

Розробити інтегровані 

уроки з теми 

«Харчування» 

І семестр      Гудим І.М., 

викладач 

зарубіжної 

літератури, 



 

художн. культури 

Підібрати 

комплексний відеоряд 

з навчальних фільмів 

до теми «Початок 

української революції 

1917-1978» 

IІ семестр  Встановити ТЗН (принтер) у 

каб.№12 

Протягом 

року 
 Мумінджанов В.О. 

Розробити тести до 

теми «Україна в 

умовах незалежності» 

відповідно до нових 

програм 

І семестр  Придбати підручники «Історія 

України 1921-1938рр.»,10 кл .-

10шт. 

Протягом 

року 
 Мумінджанов В.О. 

   Придбати HDMI-шнур І семестр  Мумінджанов В.О. 

Підібрати 

дидактичний матеріал 

для вивчення 

сучасних засобів 

боротьби з повітряним 

противником 

І семестр  Придбати навчальні АК-74 

Протигази (100шт.) 

Протягом 

року 
 Гонор Г.В., 

викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Підібрати 

дидактичний матеріал 

для вивчення 

протитанкових ракет 

«Скіф», «Стугна» 

ІІ семестр  Придбати циркуль-

вимірюватель  

(1 шт.) 

Протягом 

року 
 Гонор Г.В., 

викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

Розширювати 

відеотеку згідно з 

темами навчального 

плану. 

Протягом 

року 

 Придбати Курвиметр (1 шт) Протягом 

року 
 Гонор Г.В., 

викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

 

 

 



 

Поповнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази  кабінетів МО 

викладачів природничо-математичних дисциплін 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

навчальних 

предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконання  

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Відповідальний 

 

 
 

 

Розробити 

позаурочний захід з 

математики «День 

числа π» 

 

Розробити цикл 

уроків з математики із 

професійною 

спрямованістю 

 

Березень 

2019 

 

 

 

Протягом 

року 

 Придбати: 

- Принтер 

- телевізор 

- екранно-звукові посібники з 

надання методичної допомоги 

викладачу математики (за 

наявністю в продажу) 

 

Провести Інтернет в кабінеті 

 

Оформити  підписку на періодичні 

видання  з математики 

  

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2018 

 

Грудень 

2018 

 Тахтай І.Є., 

викладач 

математики 



 

Класифікувати хімічні 

реагенти за групами 

зберігання. 

 

Доповнити та створити 

презентації до тем: 

«Біорізноманіття», «Теорія 

будови органічних сполук», 

«Обмін речовин і 

перетворення енергії»,. 

«Вуглеводні», 

«Оксигеновмісні органічні 

сполуки», «Спадковість і 

мінливість», «Репродукція та 

розвиток», «Нітрогеновмісні 

органічні сполуки», 

«Синтетичні 

високомолекулярні речовини і 

полімерні матеріали на їх 

основі», «Багатоманітність та 

зв’язки між класами 

органічних речовин» 

 

Підібрати і скласти 

різнорівневі тематичні 

роботи: «Вуглеводні», «Обмін 

речовин і перетворення 

енергії», «Оксигеновмісні 

органічні сполуки», 

«Спадковість і мінливість», 

«Репродукція та розвиток», 

«Нітрогеновмісні органічні 

сполуки», «Синтетичні 

високомолекулярні речовини і 

Протягом 

навчального 

року 

 Виготовити стенд «Еволюційний 

розвиток органічного світу» 

Поповнити бібліотечний фонд 

кабінету довідковою літературою 

Відремонтувати проектор до 

мультимедійної дошки. 

Оновити стенди кабінету. 

  

Пархомчук 

О.Ю., викладач 

хімії, біології 



 

полімерні матеріали на їх 

основі», «Багатоманітність та 

зв’язки між класами 

органічних речовин» 

 

Підібрати збірку методичних 

статей із методики 

викладання біології  

 

Створити  учнівські теки до 

тем: « Біорізноманіття», 

«Теорія будови органічних 

сполук», «Обмін речовин і 

перетворення енергії»,. 

«Вуглеводні», 

«Оксигеновмісні органічні 

сполуки», «Спадковість і 

мінливість», «Репродукція та 

розвиток», «Нітрогеновмісні 

органічні сполуки», 

«Синтетичні 

високомолекулярні речовини і 

полімерні матеріали на їх 

основі», «Багатоманітність та 

зв’язки між класами 

органічних речовин» 

Дібрати дидактичний 

матеріал для проведення 

самостійних та контрольних 

робіт для учнів І курсу за 

новою програмою. 

Розробити презентації до тем: 

«Будова та властивості 

твердих тіл». 

 

 

Протягом 

року 

 

Придбати: 

- принтер  

- телевізор 

Протягом 

року 

 Жигуліна В.І., 

викладач фізики, 

астрономії 



 

«Пароутворення та 

конденсація». 

Підібрати відеоматеріали до 

теми «Молекулярна фізика». 

Підібрати відеоматеріал до 

тем: «Країни Америки», 

«Індія» 

1.2 Поповнити тематичні 

папки: «Регіони світу», 

«Країни Азії», «Практичні 

роботи», «Нормативно-

правова база» 

1.3 Підготувати презентації до 

тем: «Регіони світу», 

«Загальна характеристика 

Азії», «Загальна 

характеристика Європи», 

«Країни Океанії» 

1.4 Розробити кросворди: 

«країни Африки», 

«Австралія» 

 

Протягом 

року 

 

Придбати: 

 -  принтер 

 -  плазмовий екран 

Поповнити бібліотечний фонд 

кабінету 

Протягом 

року 

 

Острівна О.В., 

викладач 

географії 

  



 

Навчальні кабінети та лабораторія професій  харчових технологій 

Розробити презентації до 

тем:  

«Приготування бутербродів» 

«Приготування перших 

страв. Холодні супи» 

«Приготування страв з 

риби»  

 

«Приготування пісочного 

тіста та виробів з нього»,  

«Приготування вафельного 

тіста та виробів з нього» 

«Приготування заварного 

тіста та виробів з нього», 

«Приготування десертів 

заморожених» 

ІІ семестр 

Декунова Н.І. 

Скрипка О.І. 

Колодка 

Л.М.О.О.) 

І семестр 

Набока О.О. 

Бондаренко 

Н.М. 

ІІ семестр 

Набока О.О. 

Бондаренко 

Н.М. 

 

 Придбати: 

-  кухонний комбайн 

 

-  стелажі для кухонного 

посуду 

 
- розробні дошки 

 

- магнітні дошки для 

технологічних карток 

 

-  посуд для десертів 

- пательні 

-  механізм для приготування 

пасти 

- форми для запікання страв 

-  пароварку 

Поповнити інвентар для 

прибирання 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

  

Майстри виробничого 

навчання з професій 

«Кухар», «Кондитер» 

Бондаренко Н.М. 

Колодка Л.М., 

Набока О.О., 

Декунова Н.І., 

Скрипка О.І. 

Маленко В.І. 

 

Підібрати електронні 

засобами навчання до 

вивчення тем:  

«Приготування заварного 

тіста та виробів з нього» 

«Приготування листкового 

тіста та виробів з нього» 

Протягом  

навчального 

року 

(Набока О.О., 

Декунова Н.І.) 

 

     

Поповнити поурочні папки 

дидактичними матеріалами з 

професії «Кондитер» 

3 розряда 

Протягом 

н/року 

Набока О.О. 

Бондаренко 

 



 

 

 

 Поповнити потемні папки 

новими методичними 

матеріалами технологічними 

картками та ілюстративним 

матеріалом по темам: 

«Приготування соусів», 

«Приготування запечених 

страв  з овочів та грибів» 

,«Приготування десертів», 

«Приготування страв і 

гарнірів з сиру та яєць», 

«Приготування пельменів та 

вареників» 

«Приготування виробів з 

прісного здобного тіста та 

виробів з нього» 

 «Приготування пряничного 

та виробів з нього», 

«Приготування бісквітного 

тіста та виробів з нього» 

Н.М. 

Пономарьова 

А.Г. 

 

І семестр 

Колодка Л.М. 

Скрипка О.І. 

Маленко В.І. 

Скрипка О.І. 

Декунова Н.І. 

 

 

 

 

ІІ семестр 

Набока О.О. 

Бондаренко 

Н.М. 

Пономарьова 

А.Г. 

 



 

Розробити методичні 

розробки уроків 

виробничого навчання з  

тем: «Сучасні тенденції у 

технології  приготування та 

оформленні  виробів з 

прісного тіста. 

Приготування вареників з 

різними начинками». 

 

Систематизувати і дібрати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних 

робіт із таких тем: 

 - Пароконвектомати  

- Слайсери  

 - Нормативно-технологічні 

документи: види, 

призначення, використання . 

 

Скласти тексти диктантів із 

таких тем:  
 - Машини для замісу тіста 

та збивання сумішей; 

- Машини для розкачування 

  - Машини для просіювання 

борошна тіста; 

І семестр 

Скрипка О.І. 

Набока О.О. 

 

 

 

 

 

жовтень 

грудень 

листопад 

Викладач 

спецпредметів 

з професій 

«Кухар», 

«Кондитер» 

  Залозна Т.М. 

 

 

жовтень 

 

вересень 

листопад 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підібрати і скласти 

різнорівневі тематичні 

(контрольні) роботи з тем: 

- « Технологія 

приготування супів, 

Викладач 

спецпредметів 

  Залозна Т.М. 

 

грудень 

 



 

соусів, страв з 

овочів», ІV курс: 

- « Технологія 

приготування страв з 

риби та 

морепродуктів», ІV 

курс“ 

-  Допоміжне 

устаткування “, I курс 

 

Оформити тематичні папки: 

“ Яйця, яєчні продукти: 

обробка, технологія 

приготування страв “, I 

курс“  

Технологія приготування 

солодких страв і напоїв“, II 

курс 

- “ Замішування тіста та 

способи його 

розпушування“, IІI курс 

жовтень 

 

 

листопад 

 

Викладач 

спецпредметів 

  Залозна Т.М. 

 

Грудень 

 

 

листопад 

 

жовтень 

Розробити індивідуальні 

завдання з тем:  

- “Устаткування для 

варіння їжі “, II курс “  

- Універсальні 

кухонні машини “, I 

курс“  

-  Технологія 

приготування 

Викладач 

спецпредметів 

Тимощенко 

І.М. 

грудень 

 

жовтень 

 

 

листопад 

     



 

прісного тіста та 

виробів з нього “, I 

курс 

Скласти тексти диктантів 

із таких тем:  

- Господарський облік 

у закладах 

ресторанного 

господарства  

 

- Санітарні вимоги до 

миття столового 

посуду. 

 

 

 

 

 

Викладач 

спецпредметів 

Тимощенко 

І.М. 

жовтень 

 

 

січень 

 

 

 

листопад 

Дібрати дидактичний 

матеріал для проведення 

самостійних робіт із таких 

тем:  

- Машини для 

нарізання хліба та 

гастрономічних 

продуктів ; 

- Харчові отруєння та 

їх профілактика ; 

 - Види графіків виходу на 

роботу . 

Розробити індивідуальні 

завдання з тем:  

- “ НВЧ-печі “, II курс“  

Викладач 

спецпредметів 

Тимощенко 

І.М. 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

грудень 

 

 

листопад 

 

 

     



 

 - Грилі “, I курс“  

 - Технологія приготування 

дріжджового тіста та виробів 

з нього “, I курс 

Оформити тематичні папки:  

- “ Харчові інфекції та їх 

профілактика “, IІІ курс 

-“ Господарський облік у 

закладах ресторанного 

господарства “, IV курс 

 

 

грудень 

 

жовтень 

 

квітень 

 

 

 

 

грудень 

 

 

 

листопад 
  



 

Навчальні  кабінети, майстерні та лабораторії з професій  «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 

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

Розробити технологічні 

картки для проведення уроків 

виробничого навчання. 

Поповнювати тематичні 

папки к-з, таблицями, 

схемами. 

Протягом 

н/р 

 Придбати:  

• мультимедійний пристрій 

• двигуни постійного току 

•електронні лічильники 

 

  Адміністрація 

Овчаренко Л.М., зав. 

лабораторією 

Придбати підручники зі 

спецтехнології 

Протягом 

н/р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замінити світильники, 

електропроводку на робочих місцях 

учнів та майстра 

Установити вентиляцію на робочих 

місцях учнів 

  Овчаренко Л.М., 

майстер в/н, 

викладач професійно-

теоретичної 

підготовки з професії 

«електрик…» 

Розробити позаурочний захід 

з охорони праці до 

Всесвітнього дня охорони 

праці. 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

Підключити мережу Інтернет 

 

 

Провести ремонтні роботи: 

- реконструкція панелей 

- заміна лінолеуму 

- ремонт препараторської 

- реконструкція робочого 

місця викладача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І семестр 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач професійно-

теоретичної 

підготовки та охорони 

праці 

Купіна Т.С. 

 

 

 

 

 

 

Викладач професійно-

Поновити тематичні папки з 

технології зварювальних, 

матеріалознавствчих робіт 

опорними конспектами, 

кросвордами, таблицями, 

схемами, тестовими 

завданнями. 

Поповнити відеотеку 

матеріалами до уроків та 

факультативу 

 

 

ІІ семестр 

 

 

 

 

 

Придбати сучасні плакати з 

технології зварювальних 

робіт. 

Оновити стенди з охорони 

праці та матеріалознавства 



 

Придбати комплекти плакатів 

з предмету «Обладнання та 

технологія зварювальних 

робіт», «Охорона праці» 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

  теоретичної 

підготовки та охорони 

праці 

Купіна Т.С. 

 Завершити роботу зі 

створення презентацій з 

предмета «Охорона праці» 

Розробити електронний 

посібник з предмета 

«Допуски та технічне 

вимірювання» 

 

Розробити електронний 

посібник для 

електрогазозварників 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

  

 

Придбати макет сучасного двигуна 

автомобіля 

Протягом 

навчального 

року 

 Викладач професійно-

теоретичної 

підготовки  

Прядко О.О. 

Придбати плакати з будови 

автомобіля 

І семестр 

Кочмак О.І. 

 

 Придбати: 

• токарний станок 

• станок для балансування коліс. 

Придбати: 

- зразки деталей та вузлів 

сучасних автомобілів. 

Провести  відокремлення 

приміщень слюсарної майстерні від 

лабораторії будови автомобіля.  

 Обладнати лабораторію технічного 

обслуговування автомобіля 

Протягом 

навчального 

року 

  

 

 

 

Адміністрація 

Кочмак О.І.,   

майстер в/н,  

зав. майстернею 

Продовжити роботу зі 

створення технологічних 

карток 

Протягом 

н/р  

Салій С.М., 

Герман І.І. 

Поповнити наочність з 

технології зварювальних 

робіт. 

Протягом 

навчального 

року 

 Придбати; 

• відрізний станок 

• зварювальний балон (аргон) 

• свердлильний станок 

 

Дообладнати зварювальний пост 

для газового, аргоннодугового  

Протягом 

навчального 

року 

 Адміністрація 

Черняк Г.Ю.,  

майстер в/н,  

зав. майстернею 



 

зварювання та кисневого різання 

Перевірка роботи вентиляційної 

системи. 

Провести косметичний ремонт 

роздягальні для учнів та лабораторії 

Навчальні кабінети та майстерні професій  будівельного профілю 
  

- “ Готуємося до ДКА ” 

Поповнити плакати з професії: 

«Маляр» з тем:  

- Підготовка поверхонь 

під фарбування водними 

сумішами. 

- Підготовка 

обштукатурених 

поверхонь під 

фарбування неводними 

сумішами. 

 

Вересень-

грудень 

2018 р.  

Майстер в/н     

Пилипенко 

Є.І. 

Малес В.Г. 

 

Виготовити та розмістити макети над 

робочими місцями учнів: 

1. Інструмент маляра ручний; 

2. Інструмент маляра 

вимірювальний; 

3. Види багетів. Лінкрусти. 

4. Види клею для шпалер. 

5. На робочих місцях на верху 

розробити муляжі шпаклівок 

різних фірм. 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 завідувач кабінетом, 

викладач спецпредметів 

Темченко В.А. 

 

 Майстер в/н 

Пилипенко Є.І. 

Малес В.Г. 

Галущенко Г.І.  

 

 

- Підготовка металевих 

поверхоньнь під 

фарбування. 

- Машини і механізми для 

малярних робіт. 

Вересень - 

грудень  

2018 р.  

Майстер в/н    

Малес В.Г. 

 

Доопрацювати макет круглої 

металевої  колони. 

(приварити сітку рабицю та зробити 

 шаблон для обштукатурення 

колони) 

Травень 2019  Зав. майстернею 

Пилипенко Є.І. 



 

Поповнити поурочні папки 

дидактичними, інформаційними 

та ілюстрованими матеріалами 

 за професією Маляр» з таких 

тем: 

-Виконання основних малярних 

операцій при підготовці та 

обробці поверхонь під водне 

пофарбування. 

-Пофарбування внутрішніх 

поверхонь неводними сумішами 

 

Майстер в/н     

Пилипенко 

Є.І. 

Малес В.Г. 

 

Жовтень 

2018 

 

 

Листопад 

2018 

 

Удосконалити макет прямокутної   

цегляної колони для виконання робіт 

штукатура ІV-V розряду. 

(влаштування  

з’ємних дерев’яних маяків, 

пілястри) 

Виготовлення макета для 

підготовки дерев’яної стіни з 

набивання дранки. 

 

 

 

Листопад 

2018 

 

 

 

 

Червень 2019 

 Зав. майстернею 

Пилипенко Є.І. 

Створити поурочні папки до тем 

(ІІІ розряд): 

- Виконання основних 

малярних операцій при 

пофарбуванні поверхонь 

не водними сумішами 

- Прийоми виконання 

основних операцій при 

обклеюванні поверхні 

шпалерами 

 

 

Виготовити інструкційні картки з 

Майстер в/н     

Пилипенко 

Є.І. 

Грудень 

2018 

 

Майстер в/н     

 Придбати: 

 - Господарчий інвентар 

 

 -Комплект робочого інструменту 

 (15 шт.) лицювальника-плиточника, 

монтажника систем утеплення. 

 

Для удосконалення освітнього 

процесу в кабінет № 44: 

- Замовити ламіновані стенди  

з професій – «Штукатур», 

«Маляр», «Лицювальник-

плиточник», «Монтажник 

До 01.09.2018 

 

 

 

Травень 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

 Зав.майстернею 

Пилипенко Є.І. 

 

 

Майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тем: 

- Інструменти для 

шпалерних робіт. 

- Підготовка поверхонь під 

фарбування водними 

сумішами 

- Підготовка 

обштукатурених 

поверхонь під фарбування 

неводними сумішами. 

Галущенко 

Г.І. 

Березень 

2019 

 

Майстер в/н 

Пилипенко 

Є.І., 

Омарова 

В.Б.,  

Малес В.Г. 

Листопад-

грудень 

2018 

гіпсокартонних 

конструкцій», «Монтажник 

систем утеплення». 

- Придбати каталоги зразків 

фарб (акрилові, силікатні, 

силіконові) та штукатурок. 

- Придбати наочні зразки 

сучасних видів шпалер  

- (3 томи). Всі види шпалер. 

- Поновнити кабінет 

натуральними зразками 

будівельних матеріалів 

(згідно з переліком). 

- Оформити стенд «Готуємося 

до державної кваліфікаційної 

атестації» 

навчального 

року 

Викладач  

Темченко В.А. 

Поповнити плакати з професії: 

«Штукатур» з теми: 

 Облицювання поверхонь 

гіпсокартонними листами. 

   

 

Поповнити плакати з професії:   

 «Лицювальник – плиточник»  

  з тем : 

Лицювання горизонтальних 

поверхонь.  

Облицювання стін кам’яними 

плитками. 

Підготовка горизонтальних 

поверхонь під облицювання. 

Червень 

2019р 

Майстер в/н      

Пилипенко 

Є.І. 

 

 

Червень 

2019р 

 

 

 

 

   



 

Литвинченко 

А.І. 

Галущенко 

Г.І. 

Поповнити поурочні папки 

дидактичними, інформаційними 

та  ілюстрованими матеріалами 

 за професіями: 

«Лицювальник-плиточник»: 

- Поповнити відео матеріалами 

уроки до тем: « Підготовка 

бетонних поверхонь під 

лицювання», «Настилання 

підлоги керамічною плиткою». 

штукатур 

-Поповнити відеоматеріалами 

уроки до тем: «Облицювання 

поверхонь гіпсокартонними 

листами», «Поліпшене 

обштукатурення каменеподібних 

поверхонь» 

Литвинченко 

А.І., 

Малес В.Г. 

Пилипенко 

Є.І. 

 

 

Грудень  

2018 

 

 

   

- Поповнити поурочні 

папки з професії 

«Маляр», ІІ-ІІІ розряд 

ілюстрованими 

 

 

Викладач 

Темченко В.А. 

 

 

   



 

матеріалами. 

- Поновнити  поурочні 

папки з предмету 

«Технологія 

штукатурних робіт» (ІІІ- 

ІV розряд) з професії 

«Штукатур». 

- Розробити робочий 

зошит з предмета 

«Технологія 

штукатурних робіт» ( ІІ-

ІІІ розряд). 

- Поновити відеотеку 

матеріалів з «Технології 

штукатурних, малярних, 

лицювальних робіт» 

згідно тем та розділів. 

- Придбати підручник 

А.М. Величко, В.Г. Соха 

«Підлоги в сучасному 

будівництві». 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 



 

РОЗДІЛ 12 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

№  

з /

п  

Н а з в а  з а х о д у  

Т е р м і н  

в и к о н а н н

я  

В і д п о в і д а л

ь н и й  

В і д м і

т к а  

п р о  

в и к о н

а н н я  

1.  

Створити раду з профорієнтаційної 

роботи, затвердити її склад та план 

роботи наказом по училищу 

Жовтень 2018 
Директор 

Камишанська В.О. 

 

2.  

Провести поглиблений аналіз 

профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний рік, заслухати 

звіти профорієнтаторів. 

Вересень-

жовтень 2018 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3.  

Закріпити інженерно-педагогічних 

працівників за школами районів, 

міста Суми та районними центрами 

області 

до 15.10.2018 Адміністрація  

 

4.  

Узгодити напрямки та методи 

профорієнтаційної роботи з 

керівниками міського відділу освіти 

та директорами шкіл. 

Жовтень 2018 

Директор 

Камишанська В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

5.  

Організувати друк рекламних 

проспектів про набір учнів на 2019-

2020 н. р. 

Постійно  

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

6.  

Забезпечити розміщення рекламно-

інформаційних матеріалів у 

періодичній пресі, на радіо та 

телебаченні. 

Січень- 

травень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

7.  

Підготувати профорієнтаційні 

матеріали та оформити куточки 

профорієнтації в школах. 

з 15.10.2018 

Профорієнтатори, 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

8.  

Виготовити і встановити об’ємні 

оголошення про прийом абітурієнтів 

в училище на 2019-2020 н. р. в 

місцях масового скупчення 

населення, у громадських місцях. 

до 01.01.2019 

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 

по школах міста з метою проведення 

профорієнтації. 

з 01.10.2018 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Керівники гуртків 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

самоврядування 

 

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 майстрів, 

викладачів про хід виконання 

профорієнтаційної роботи 

Постійно на 

нарадах 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

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 01.05.2019 

Директор 

Камишанська В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Завідуючий 

господарством 

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 15.10.2018 

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.  

Запрошувати учнів шкіл м. Суми та 

області для проведення спільних 

позаурочних заходів, спортивних 

змагань тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Педпрацівники 

 

22.  

Затвердити Правила прийому до 

училища на наступний навчальний 

рік та розмістити на офіційному 

сайті училища. 

Жовтень 2018 

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 2018 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

Секретар 

приймальної 

комісії 

 

24.  
Організувати виступи агітбригади з 

профорієнтаційною програмою. 

Протягом 

навчального 

року 

Керівники гуртків 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

педпрацівники-

профорієнтатори 

 

25.  

Створити мобільні профорієнтаційні 

групи з числа педагогічних 

працівників для роботи в закладах 

освіти області 

З листопада 

2018 

Рада 

профорієнтаціі 

 

26.  

Скласти графік проведення співбесід 

з абітурієнтами, проходження ними 

медичної комісії на профпридатність 

Серпень 2019 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

Секретар 

приймальної 

комісії 

 

27.  

Узгодити з керівництвом відділу 

охорони здоров’я проходження 

медичного огляду абітурієнтами 

Серпень 2019 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

Медичний 

працівник 

 

28.  

Розробити пропозиції щодо 

проведення з абітурієнтами 

елективних курсів на засіданнях МО. 

Листопад 2018 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

 

29.  

Розробити і затвердити плани роботи 

елективних курсів та графік 

проведення занять  

Листопад 2018 

Керівники 

методичних 

об’єднань 

 



 

30.  

Організувати та провести елективні 

курси в школах з метою агітації та 

ознайомлення з професіями 

випускників шкіл. 

Раз на місяць 

 з січня 2019 

Профорієнтатори, 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю 

 

31.  

Профорієнтаторам виступити на 

батьківських зборах в школах міста 

та області з метою доведення 

інформації про роботу елективних 

курсів 

І семестр Профорієнтатори 

 

32.  

Створити банк даних та надати 

інформацію про учнів, які будуть 

залучені до участі в роботі курсів. 

До 30.11.2018 

Профорієнтатори, 

рада 

профорієнтації 

 

33.  

Включити до плану роботи 

методичного об’єднання класних 

керівників заходи з 

профорієнтаційної роботи з учнями 

шкіл 

Серпень 2018 
Голова МО 

Цирулік О.С. 

 

34.  

Розробити план заходів спільної 

роботи учнівського самоврядування 

з учнями шкіл міста та області 

Вересень-

жовтень 2018 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

Голова учнівського 

самоврядування 

Приходько О.М. 

 

35.  

Організувати консультативний пункт 

«Допомога випускнику» та 

затвердити план і графік роботи 

Відповідно 

графіку 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

Голова учнівського 

самоврядування 

Приходько О.М. 

 

36.  

Провести профорієнтаційний 

фестиваль  «Місто професіоналів» з 

широким залученням органів влади, 

освіти, громадськості ,соціальних 

партнерів, роботодавців та 

випускників шкіл міста та області. 

Квітень 2019 
Профорієнтатори,  

адміністрація 

 

 

 


