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В С Т У П 

 
Педагогічний колектив у своїй діяльності протягом 2018-2019 навчального року 

керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-

технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній 

навчальний заклад», «Державним стандартом професійно-технічної освіти України», 

«Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах», затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. № 419, 

іншими законодавчими документами України, Статутом училища, правилами 

внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками та іншими нормативними 

документами, що регламентують роботу педагогічних працівників закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Роботу закладу у 2018-2019 навчальному році забезпечувало 94 особи (за штатним 

розписом 110,3 ставки), з них: педагогічних працівників 56 осіб (58%) (за штатним 

розписом 71,0 ставки), керівного складу 4 особи (7%), викладачів 18 осіб (32%), майстрів 

виробничого навчання 24 особи (43%), інших педагогічних працівників 10 осіб (18%). 

Керівний склад та педагогічні працівники закладу освіти укомплектовані на 100%. 

Стаж роботи до 3 років має 12% педагогічних працівників, від 3 до 10 років – 25%, від 10 

до 20 років – 27%, понад 20 років – 36%. Плинність кадрів за останні роки є такою: 2016 

рік – 8 осіб (14%), 2017 рік – 3 особи (5%), 2018 рік – 8%. Причини звільнення: у зв’язку з 

виходом на пенсію за віком або за вислугою років, власне бажання, закінчення строку 

трудового договору. 

За рівнем кваліфікації серед керівних кадрів 2 особи (50%) мають кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії», 1 (25%) – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

першої категорії», 1 (25%) – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». 

Серед 18 викладачів 4 особи (22%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

вищої категорії», 6 осіб (33%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої 

категорії», 4 особи (22%) мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії». 

Салій О.М., Русанова О.І. мають педагогічне звання «Старший викладач», Купіна Т.С. – 

«Викладач-методист». 

Майстри виробничого навчання – 24 особи, мають повну вищу освіту 13 осіб 

(54%), базову освіту – 9 (37%). Серед 24 майстрів виробничого навчання 7 осіб (25%) 

мають педзвання «майстер виробничого навчання І чи ІІ категорії», 10 осіб (41%) мають 

14 тарифний розряд.  

На сьогоднішній день пройшли стажування на виробництві приватних 

підприємствах 5 осіб (20%), курсове підвищення пройшли 32 (57%) педагогічних 

працівників. 

Підвищення освітнього рівня педагогічними кадрами через фахові курси у 

порівнянні з 2017 роком та замовленням на 2019 рік є таким: 

 

2017 2018 2019 

замовлено фактично замовлено фактично замовлено 
фактично 

до червня 

16 17 16 17 9 2 

 

Атестація педагогічних працівників є перевіркою особистого зростання викладача 

чи майстра виробничого навчання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками. 

Це іспит на компетентність. Проходження атестації педагогічними працівниками училища 

з 2017 року: 

 

2017 2018 2019 

10 14 13 



 

На сучасному етапі модернізації системи освіти посилюється увага до особистості, 

спрямовуються зусилля на розвиток творчого потенціалу учасників освітнього процесу, 

тому першочерговим завданням педагогічних кадрів є формування готовності до 

інноваційної діяльності, а це означає системне, постійне удосконалення професійної 

майстерності не тільки через колективні форми методичної роботи, а й через інформальну 

(самоосвітню) освіту.  

Формування контингенту в закладі освіти у минулому навчальному році 

проводилося відповідно до регіонального замовлення, згідно з ліцензією Міністерства 

освіти і науки України на професійно-освітню діяльність та на підставі укладених 

договорів на підготовку робітників з підприємствами. Забезпечення договорами на 

підготовку робітничих кадрів становить100%. 

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

Атестовано 14 професій. 

Контингент учнів на початок навчального року склав 439 учнів. На кінець 2018-

2019 навчального року контингент учнів складав 392 особи. Впродовж навчального року з 

різних причин відраховано 23 учні, прийняли на навчання 12 учнів. Значні втрати 

контингенту у навчальних групах, що здобувають професії «Штукатур, маляр, 

лицювальник-плиточник» – 11 учнів. 

Станом на червень 2019 року в училищі функціонує 21 навчальна група, в яких 

навчається 392 учні за рахунок бюджетних коштів. На І курсі 164 учні: СПТН – 88 учнів, 

ТН – 70 учнів, ПТН – 6 учнів, на ІІ курсі 110 учнів: СПТН – 77 учнів, ТН – 20 учнів, ПТН 

– 13 учнів, на ІІІ курсі 85 учнів: СПТН – 85 учнів, на ІV курсі 32 учні: СПТН – 32 учні. 

Заклад освіти постійно дотримується встановленого порядку випуску та 

працевлаштування випускників. Показники з працевлаштування протягом трьох років є 

такими: 2017 рік – 139 випускників (100%), 2018 рік – 167 випускників (97%). 

Продовжили навчання 6 учнів. У 2019 році випуск склав 154 учні, працевлаштовано 

145 випускників (94%), інші 9 учнів пішли на службу до Збройних Сил України і 

продовжують навчання. 

Дипломи з відзнакою в 2018 році отримали 12 учнів; в 2019 році – 5 учнів. 

Заклад проводить професійну підготовку для фізичних та юридичних осіб. 

Протягом 2018-2019 навчального року з числа працюючого населення навчалося 99 осіб. 

Також училище успішно організовує навчання дорослого населення з отриманням 

ваучеру: так за 2018-2019 навчальний рік навчання пройшли 16 осіб з професій «Кухар» та 

«Електрогазозварник». П’ятдесят шість студентів будівельного коледжу здобули 

професію «Лицювальник-плиточник» та отримали свідоцтва кваліфікованих робітників, 

42-ом найкращим учням видали сертифікати ТМ «Ceresit». З числа працюючого населення 

здобули кваліфікацію «Електрогазозварник» 9 осіб. 

У закладі освіти поєднується загальноосвітня і професійна підготовка, 

варіативність і гнучкість освітніх програм, що спрямовані на підготовку кваліфікованого 

робітника. Успіх нашої освітянської справи залежить від того наскільки підготовлену: 

мобільну, конкурентоспроможну, інформаційно наповнену, творчо і духовно розвинену 

особистість випускає училище. 

На початку навчального року було сформовано 23 навчальні групи, у 12 з них, а це 

254 особи, здобувають повну загальну середню освіту. Свідоцтва у 2019 році отримали 

84 учні ІІІ курсу, які пройшли курс навчання та склали державну підсумкову атестацію. 

Навчальні досягнення за результатами ДПА (в т.ч. у формі ЗНО) в групах ІІІ курсу 

у 2018-2019 навчальному році є такими: 

- Українську мову склали на середньому рівні 45% учнів (37% – 2017-2018 

навчальний рік); початковий рівень знань показали – 54% учнів (63% – 2017-2018 

навчальний рік), достатній – 1% (0% 2017-2018 навчальний рік). 



 

- З математики 33% (64% – 2017-2018 навчальний рік) учнів мають початковий 

рівень знань, 60% (36% – 2017-2018 навчальний рік) – середній, 4% (0% – 2017-2018 

навчальний рік) – достатній рівень. 

- Знання учнів з історії України є такими: початковий рівень – 6%, середній – 82%, 

достатній – 12%. 

- ДПА з фізики складали 43 учні: початковий рівень – 42%, середній – 46%,  

достатній – 12%. 

- З хімії – підтвердили рівень знань 93% учнів. 

В цілому результати навчання учнів з предметів загальноосвітньої підготовки у 

2018-2019 навчальному році такі: суспільно-гуманітарні дисципліни: середній бал 

успішності 6,3 (6,0 у 2017-2018 навчальному році); з природничо-математичних дисциплін 

– 5,5 (5,2 у 2017-2018 навчальному році). 

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»: 

Середній рівень      14%                           24% (2017-2018 н.р.) 

Достатній                72%                           63% 

Високий                   4%                             13%  

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

Середній рівень     19%                             1%                                 

Достатній               59%                             72%                                          

Високий                  22%                             27%                                               

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

плиточник»:  

Середній рівень      21%                              16%                                 

Достатній                74%                              75%                                  

Високий                    5%                              9%                                  

- Професія «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів»: 

Середній рівень      60%                              57%                                   

Достатній                39%                             41%                                              

Високий                  1%                                2%                                                   

Якість загальнопрофесійної підготовки (достатній, високий рівень) у 2018-2019 

навчальному році є такою: 

- Професії будівельної галузі:                     77% 

- Професії для всіх галузей:                        76% 

- Професії харчових технологій:                89% 

- Автомобільний транспорт:                       78% 

Середній бал з виробничого навчання за 2018-2019 навчальний рік за 

напрямками підготовки є таким у порівнянні з попереднім навчальним  роком: 

- Професії для всіх галузей економіки: І курс – 7,7; ІІІ курс – 6,8; група ТУ – 8,4. 

2017-2018 навчальний рік – ІІ курс – 6,8; група ТУ – 7,5. 

- Професії харчових технологій: І курс – 8,4; ІІ курс – 8,0; ІІІ курс – 8,1; ІV курс – 8,7; 

групи ТУ – 8,7. 

2017-2018 навчальний рік – І курс – 8,5, ІІ курс – 8,3, ІІІ курс – 8,8, ІV курс – 8,5; групи 

ТУ – 8,1. 

- Професії будівельної галузі: І курс (СПТУ) – 7,7; ІІ курс – 6,9; ІІІ курс – 7,9; групи 

ТУ – 7,6; групи ПТУ; Ікурс – 6,8, ІІ курс – 7,7. 

2017-2018 навчальний рік І курс (СПТУ) – 7,3; ІІ курс – 7,5; ІІІ курс – 7,6; групи ТУ – 

7,5; групи ПТУ – 7,5. 

- Автомобільний транспорт: І курс (СПТУ) – 8,8, ІІ курс – 7,4; ІІІ курс – 8,7. 

2017-2018 навчальний рік – І курс (СПТУ) – 7,5, ІІ курс – 8,2, ІІІ курс – 7,4. 



 

Досягненнями педагогічного колективу є те, що вихованці училища постійно 

підтримують позитивний імідж закладу, беручи участь у представницьких заходах. 

Серед найважливіших досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік є: 

- ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за 

професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» та за 

професією «Маляр»; 

- ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за 

професією «Електрогазозварник» та за професією «Кухар». 

Два учні закладу нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України за 

особливі досягнення у вивченні математики (Лапенко Іван) та предметів професійно-

теоретичного навчання з професії «Електрогазозварник» – Петренко Іван. 

Учениця ІІІ курсу, Приходько Ольга, президент лідерів учнівського 

самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, у 2019 році 

отримує стипендію голови Сумської обласної державної адміністрації. 

Результативною є участь учнів у міжнародних інтелектуальних конкурсах: з історії 

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

«Кенгуру», з інформатики – «Бебрас», конкурсі з українознавства «Патріот». Всього у 

звітному періоді в них взяли участь 68 учнів. 

Професійно-практична підготовка до якої входить виробниче навчання, виробнича 

практика проводилася у навчально-виробничих майстернях та на робочих місцях 

виробничих підрозділах  підприємств, організацій роботодавців. 

У 2018-2019 навчальному році 14 навчальних груп пройшли виробничу практику 

на 78 підприємствах регіону. 

До проведення поетапної атестації допущені всі учні навчальних груп в кількості 

228 учнів. 

За результатами поетапної атестації навчальні досягнення учнів склали: 
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1 

7133 

7141 

7132 

Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
10 18 18 100 - - 17 1 

2 
7241 

7212 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування, 

електрогазозварник 

11 21 21 100 - - 19 2 

3 
7141 

7132 
Маляр, лицювальник-плиточник 14 6 6 100 - 2 4  

4 
7231 

7212 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів, 

електрогазозварник 

15 25 25 100 - - 23 2 

5 
5122 

7412 
Кухар, кондитер 16 24 24 100 - - 21 3 

6 7212 Електрогазозварник 17 21 21 100 - - 20 1 

7 

7133 

7141 

7132 

Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
20 16 16 100 - 2 14 - 



 

8 5122 Кухар 22 20 20 100 -  18 2 

9 
7141 

7132 
Маляр, лицювальник-плиточник 23 6 6 100 - 2 4 - 

10 
7141 

7132 
Маляр, лицювальник-плиточник 24 7 7 100 - 2 5 - 

11 

7133 

7141 

7132 

Штукатур, маляр, лицювальник-

плиточник 
30 16 16 100 - 4 12 - 

12 7241 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

31 16 16 100 - 4 12 - 

13 
5122 

7412 
Кухар, кондитер 41 18 18 100 - 4 14 - 

14 
5122 

7412 
Кухар, кондитер 46 14 14 100 - 5 9 - 

Всього: - 228 228 100 - 25 192 11 

 

Загальні показники рівня навчальних досягнень учнів за підсумками навчально-

виробничої практики та поетапної атестації склали: 

- середній рівень – 11%; 

- достатній рівень – 84%; 

- високий рівень – 5%. 

Аналіз результатів державної кваліфікаційної атестації  показав, що більшість учнів 

мають професійно-теоретичну та професійно-практичну підготовку на достатньому рівні. 

У середньому по училищу якість знань за результатами ДКА склала 76,6%, що 

відповідає державним вимогам до атестації, та на 5% більша ніж попереднього 

навчального року.  

У звітний період взаємодія училища, навчально-практичного будівельного центру з 

впровадження інноваційних технологій і міжрегіонального тренінгового центру від 

компанії «Хенкель Баутехнік (Україна)» дозволяла педагогічному колективу більш 

мобільно реагувати на мінливість регіонального ринку праці і здійснювати підготовку 

кваліфікованих робітників в умовах, наближених до реального виробництва, 

використовуючи сучасні педагогічні, виробничі технології, обладнання та устаткування. 

Проаналізувавши рівень навчально-матеріальної бази та результати діяльності, 

педагогічний колектив сконцентрував увагу на:  

- розширення спектру підготовки за будівельними професіями; 

- створення потужного комплексу з підготовки робітників для будівельної індустрії; 

- навчання майбутніх спеціалістів за елементами дуальної освіти; 

- досягнення стабільного зростання фінансово-господарської діяльності шляхом 

диверсифікації послуг. 

Проводитлися навчання за програмами курсової підготовки, розроблено програми 

цільового призначення за будівельними професіями. За 2018-2019 рік отримали свідоцтва 

про перепідготовку та підвищення кваліфікації 149 слухачів. Заклад пропонував учням, 

педагогам та іншим категоріям населення можливість стати учасником різноманітних 

семінарів-практикумів, конференцій, тренінгів, майстер-класів, конкурсів фахової 

майстерності тощо. 

Відповідно до плану НПБЦ інноваційних технологій у 2018-2019 році проведено 

ряд семінарів-практикумів представниками торгівельних марок «Ceresit», «SCANMIX-

UKRAINE», «ТМ PLATO», «FEIDAL Україна». 

Відповідно до розробленого бізнес-плану до 2021 року, заклад сконцентрував увагу 

у навчальному році на співпраці з підприємствами та організаціями будівельної галузі, а 



 

саме: ПАТ «Сумбуд», ТОВ БВКК «Федорченко», ТОВ «Опорядбуд-2», ТОВ 

«Сумбудмонтаж-1», Концерн «NICMAS», а також створенні привабливого інвестиційного 

клімату для залучення коштів від компаній ТзОВ «Снєжка-Україна», ТДВ «Siniat», ТОВ 

«Фомальгаут-Полімін», що дозволить збільшити надходження до спеціального фонду 

закладу. 

Започаткована успішна співпраця з ТМ PLATO від ТДВ «Siniat» щодо проведення 

майстер-класів, переходить на вищий рівень соціального партнерства. На базі навчально-

практичного будівельного центру з впровадження інноваційних технологій проводиться 

підготовка до відкриття навчально-практичного відділу з технології монтажу 

гіпсокартонних систем. 

Співпраця з представниками депутатського корпусу, роботодавцями, соціальними 

партнерами, благодійними організаціями мали свій результат. До осучаснення 

матеріально-технічної бази закладу долучився Хандурін Д.В., депутат Сумської міської 

ради, придбавши фарби та будівельні матеріали для ремонтних робіт у гуртожитку 

(15 тис. грн.); ТДВ «Сініат» для формування професійних компетенцій в учнів 

будівельних професій надало у 2018 році будівельні матеріали на 40 тис .грн.; компанія 

«Хенкель Баутехнік (Україна)» виділила будівельні матеріали у 2019 році на суму 

20950 тис. грн.; «ХЕЛЬВЕЦІЯ», Сумський обласний благодійний фонд, надав спецодяг 

для учнів, меблі для забезпечення освітнього процесу на суму 23 тис. грн. 

Ініціатива керівництва закладу щодо створення навчально-практичного центру з 

професій «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування», підтримана керівництвом освіти області і має на даний час 

конкретне втілення у життя. Заклад включено у державну програму фінансування 

відкриття зазначеного центру, що планується у четвертому кварталі 2019 року. 

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією 

ІІ етапу єдиної методичної проблеми «Компетентнісно спрямоване навчання – інструмент 

формування конкурентоспроможного випускника». Зазначена методична проблема 

відіграє роль своєрідної ланки, що інтегрує в одне системне ціле всі напрямки методичної 

діяльності закладу освіти, а саме: 

- моніторингові дослідження; 

- пошук і накопичення інформації про здобутки в галузі методичного менеджменту і 

ознайомлення з ними педагогів; 

- науково-методична підтримка педагогів-новаторів та вивчення їх перспективного 

досвіду роботи; 

- адаптація педагогічних концепцій до умов освітнього процесу професійної 

(професійно-технічної) освіти; 

- спрямованість колективних форм методичної роботи на удосконалення 

професійної майстерності. 

Протягом звітного періоду проведено 13 засідань педагогічної ради, з них 

позапланово – п’ять. Педагогічним колективом обговорено і прийнято рішення з багатьох 

актуальних питань освітнього процесу. 

Обговорювалися питання про стан викладання навчальних предметів «Української 

мови та літератури» (18.12.2018); «Фізика», «Астрономія» (14.05.2019); «Фізичної 

культури» (25.06.2019) та професійно-теоретичної, професійно-практичної підготовки з 

професій «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (26.02.2019) 

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

результатами обговорення видано відповідні накази. 

Згідно з наказом від 03.09.2018 № 281 «Про організацію методичної роботи у 2018-

2019 навчальному році» у звітному періоді працювали 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. 

Відповідно до плану методичної роботи закладу освіти та планів об’єднань 

викладачів, щомісячно проводилися засідання з обговоренням актуальних питань 

педагогіки, методики та виховання. 

Значна робота проведена методичною службою стосовно поширення досвіду 

роботи педагогів за інноваційними методиками через взаємовідування показових уроків та 

позаурочних заходів. На навчальний рік було сплановано 24 таких заходи, з них 

проведено – 19. Заслуговує уваги творчий підхід до їх проведення педагогічних 

працівників: Литвинченка А.І., урок виробничого навчання «Підготовка поверхонь під 

штукатурку» (08.11.2018); бінарні уроки викладачів предмета «Захист Вітчизни» 

Гонора Г.В., Русанової О.І. (19.02.2019) та викладача спецпредметів Темченка В.А. і 

майстра виробничого навчання Омарової В.Б. з технології лицювальних робіт 

(21.03.2019); урок виробничого навчання «Кольорове фарбування поверхонь» майстра 

виробничого навчання Малес В.Г. з навчальною групою учнів з особливими освітніми 

потребами (06.03.2019) та майстра виробничого навчання Колодки Л.М. з теми 

«Приготування страв з тушкованої та запеченої риби» (27.03.2019). 

Дієвою формою роботи методичної служби щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів є організація постійно діючого психолого-педагогічного семінару. 

Протягом навчального року практичним психологом Острівною О.В., соціальним 

педагогом Русановою О.А. проведено тренінги, практичні заняття з таких тем: «Особиста 

гідність. Безпека життя» (06-07.11.2018); «Протидія булінгу в учнівському середовищі» 

(20.03.2019); «Ми хочемо, щоб нас любили» (17.04.2019), «Збереження психічного 

здоров’я учнів та педагогів» (20.05.2019). 

У закладі освіти створено умови для розвитку педагогічної ініціативи, самоосвіти, 

педагоги є постійними учасниками у науково-педагогічних всеукраїнських, міжнародних 

семінарів, конференцій. Так, узвітний період наш колектив брав участь у 24 таких заходах. 

Тези та статті учасників зазначених заходів надруковані у матеріалах конференцій. 

Результативною була робота методичної служби щодо поширення досвіду роботи 

педагогів через створення методичних доробок. Викладач фізики Жигуліна В.І., 

готуючись до конкурсу з комплексно-методичного забезпечення предмета, розробила 

збірник контрольних робіт професійного спрямування та збірник позаурочних заходів, що 

рішенням методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області рекомендовано для апробації у 

професійних (професійно-технічних) закладах освіти області. Також рекомендований до 

апробації збірник завдань для організації освітнього процесу з основ медичних знань і 

домедичної допомоги, розроблений Русановою О.І. Методична розробка бінарного уроку 

викладачів з предмета «Захист Вітчизни» була подана на конкурс Форуму педагогічних 

ідей «Урок» і отримала відзнаку «Вибір редакції» як матеріал, що заслуговує на 

розповсюдження як перспективний педагогічний досвід. Є позитивна динаміка у 

покращенні індивідуальної методичної роботи в плані удосконалення педагогічної 

майстерності. Так, майстер виробничого навчання Клець О.О. з власної ініціативи 

пройшла навчання за онлайн-курсом «Створення інтегрованого навчального контенту» 

(13.05.-02.06.2019), 12 класних керівників успішно пройшли курси «Протидія та 

попередження булінгу (цькування) в закладах освіти» (березень-травень 2019) та 

отримали сертифікати. У січні 2019 року сім педагогічних працівників пройшли навчання 

у Бізнес-школі Сумського державного університету в рамках навчального модулю Жан 

Моне. 

У поточному навчальному році створено 34 блоги, але активно задіяні з них третя 

частина. Тому завданням методичної служби є – зробити блоги майстрів майстрів 

виробничого навчання, викладачів ефективним інструментом освітнього процесу, обміну 

інформацією, спілкування у мережі. 

Досягненнями педагогічного колективу у 2018-2019 навчальному році є перемога 

викладача фізики Жигуліної В.І. у номінації «Інтерактивні технології в позаурочній 



 

роботі» на обласному огляді-конкурсі на краще комплексно-методичне забезпечення 

предмета. 

На Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті» (23-25.10.2018) у 

номінації: «Інноваційне освітнє середовище: нові виклики та сучасні рішення» заклад 

відзначено Золотою медаллю. Срібною медаллю відзначено наш колектив за участь у 

Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти» (14-16.03.2019) у номінації «Інтеграція 

ресурсів Державного стандарту та інноваційних практик у процесі реалізації наскрізних 

змістових ліній в освітньому середовищі». 

Надзвичайно важливою ланкою діяльності нашого закладу освіти є 

профорієнтаційна робота. Сплановано і виконано заходи щодо поліпшення 

профорієнтаційної роботи : 

- затвердження правил прийому на навчання із внесеними змінами, відповідно до 

Типових правил прийому;  

- підписання Договорів про надання освітніх послуг у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти між закладом і замовниками робітничих кадрів на 

190 осіб, згідно з регіональним замовленням; 

- наказом по училищу створена Рада з профорієнтаційної роботи, затверджено її 

склад та план роботи; 

- проведення майстер-класів з декоративного оздоблення поверхонь для учнів 9-11 

класів Низівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня Сумського району 

(26.03.2019); виробничого навчання та Набока О.О. разом з учнями своїх груп, із 

оздоблення пряників та виготовлення вітражу для учнів 9-х класів 

загальноосвітньої школи м. Суми № 22 (16.04.2019);  

- екскурсії для учнів випускних класів закладів освіти міста Суми організовані 

викладачами та майстрами виробничого навчання; 

- співпраця з інтернатними закладами щодо навчання учнів з особливими потребами 

у 2019-2020 навчальному році велася спеціалістами психологічної служби 

училища. 

Найбільш масштабним заходом профорієнтаційної спрямованості був проект-гра 

«Місто професіоналів», проведений 13.04.2019 року, до участ і в якому долучилися більше 

400 дітей та їх батьків з міста та населених пунктів області. 

У 2018-2019 навчальному році робота ДНЗ «Сумське міжрегіональне ВПУ» щодо 

соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на виконання законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», а також інших 

нормативно-правових актів цього напрямку. 

Зокрема, до складі учнівського контингенту 36 дітей-сиріт, 5 дітей-сиріт під 

опікою. Склад учнів пільгових категорій є таким: 

- малозабезпечені – 22 

- інваліди – 10 (випуск – 3) 

- сироти – 36 (випуск – 23) 

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8 (випуск – 3) 

- напівсироти – 31 (випуск – 13) 

- діти з неповних сімей – 80 (випуск – 22) 

- діти з багатодітних сімей – 39 (випуск – 10) 

- неблагополучні сім’ї – 9 ( випуск – 3) 

- учні з обмеженими розумовими здібностями – 36 (закінчують навчання у цьому 

році – 28); 

- учні з числа внутрішньо переміщених – 4(випуск – 2) 

- учні, батьки яких є учасниками АТО – 17 (випуск – 4). 

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту» в училищі діє психологічна 



 

служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку 

здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, 

інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє 

створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладу освіти. 

Протягом року соціальним педагогом проводилась розвивальна робота за 

програмою «Дорослішай на здоров’я», рекомендована Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України. Практичний психолог працювала за програмою «Сприяння 

просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу 

життя». 

Психологічною службою проводилися такі акції: «Ми різні, але рівні» (до 

Міжнародного Дня толерантності); «Насильство: сила чи безсилля» (проти насильства); 

«Знати щоб жити» (з нагоди Міжнародного Дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими); 

«Волонтером бути легко» (до Міжнародного Дня волонтерів); «Біла стрічка» (з нагоди 

вшанування пам’яті студенток розстріляних у Монреалі). Проведено цікаві заходи на 

Тижні психології. 

Чимало зусиль доклали і викладачі фізичного виховання, їхня діяльність була 

зосереджена на формуванні, зміцненні, збереженні здоров’я учнів, підвищенні їх фізичної 

виносливості, працездатності. 

В рамках заходів обласної та міської Спартакіади, серед закладів професійно 

(професійно-технічної) освіти учні училища взяли участь у низці спортивних змагань за 

такими видами спорту: міні-футбол, волейбол, баскетбол, 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 I місце як в міській так і в обласній 

спартакіадах. З настільного тенісу дівчата здобули перемогу як в обласній так і в міській 

спартакіаді. Учениці нашого закладу освіти у складі збірної команди області брали участь 

у чемпіонаті України з волейболу та настільного тенісу. 

Збірна команда учнів пільгових категорій взяли участь у «Іграх патріотів». Вони 

мали змогу показати свою силу, спритність, швидкість, вправність в естафетах та уміннях 

володіння зброєю. 

Учнівське самоврядування є активним учасником обласних конкурсів, акцій та 

флешмобів, серед яких: конкурс «Слобожанський оберіг» (дослідження регіональних 

особливостей приготування та подачі українського борщу); акція 

«Selfie_with_Shevchenko»; флеш-моб «Увіковічуємо слово Кобзаря». 

Учнівське самоврядування ініціювало участь в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Моральний вчинок» і за роботу «Чисте довкілля – чиста країна» посіли І місце і 

відзначені Дипломом Департаменту освіти і науки Сумської ОДА та цінним подарунком. 

Учнівська молодь закладу освіти є активними учасниками гуртків «Художнього 

читання» та «Ліра». Завдяки їх активності та креативності цікаво проходять заходи: 

Перше вересня – День знань, День партизанської Слави – урочиста лінійка «Не 

забудемо!». Свято «Козацькому роду – нема переводу» присвятили тим, хто стоїть на 

варті кордонів держави, оберігаючи рідну землю. До Дня Голодомору провели лінійку-

реквієм «А це було…», до Дня примирення і Дня Перемоги тематичний вечір «Згадаймо 

всіх, із пошаною згадаймо». Брали участь у фестивалі  «Сходинки духовності», у Ярмарку 

професій серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти «Професія – сьогодні, 

кар’єра – завтра, успіх – завжди!». 

Для виявлення талантів учнів, розвитку художніх здібностей, виховання 

естетичного смаку, національної свідомості, активного дозвілля у закладі функціонує 

гурток креативної творчості «Декупаж». На Різдвяній виставці «Краса Божого світу-2019» 

була представлена групова робота учнів гуртка «Святкові миттєвості зими». Композиція 

мала багато схвальних відгуків від організаторів та відвідувачів виставки і відзначена 

Архієрейською подякою Архієпископа Сумського та Охтирського Євлогія та цінними 

подарунками. 



 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму учнів під час освітнього процесу теж визначається у діяльності 

педагогічного колективу як одна із пріоритетних. 

Наказом по закладу освіти від 03.09.2018 № 318 «Про організацію роботи з 

охорони праці у 2018-2019 навчальному році» заступника директора з навчально-

методичної роботи Сорокіну Т.В. призначено відповідального за протипожежну безпеку у 

навчальному корпусі. Інженером з охорони праці Петренко С.М. систематично 

перевірялися навчальні кабінети та майстерні, гуртожиток стосовно дотримання правил 

охорони праці та безпеки життєдіяльності про що є записи в книгах інструктажів. 

Зокрема, проведено вступний інструктаж з учнями І курсу (03.09.2018), позаплановий з 

учасниками освітнього процесу (29.11.2018). 

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться 

інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів керівниками навчальних груп, 

відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові 

інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями тощо. Проведена 

значна робота щодо страхування закладу на випадок надзвичайних ситуацій і на сьогодні 

заклад застраховано на 2019 рік у пожежно-страховій компанії. 

Протягом 2018-2019 навчального року було обладнане підвальне приміщення 

гуртожитку на випадок надзвичайних ситуацій, проведена перевірка пожежних кранів, 

вуличного гідранту, проведена перекантовка пожежних рукавів та перезарядка 

вогнегасників. Для навчальних кабінетів загальноосвітньої підготовки придбано 

4 вогнегасники, для майстерні з професії «Монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій» – 1 та інших приміщень навчального корпусу – 5 вогнегасників. 

Педагогічний колектив училища при плануванні діяльності на 2019-2020 

навчальний рік враховує завдання, що викладені у Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна 

(професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року, що схвалена Розпорядженням 

Кабінету міністрів України від 12 червня 2019 р. № 419-р. 

Визначено необхідність переорієнтувати роботу з педагогами на забезпечення 

методичного сервісу, який оперативно і своєчасно реагував би на потреби суб’єктів 

педагогічної діяльності. Потрібно вивести у системну роботу з молодими спеціалістами 

через співпрацю з наставниками і забезпечити їх методичний супровід. Більше залучати 

педагогічних працівників до вивчення перспективного педагогічного досвіду колег, 

врахувати у подальшій роботі рекомендації експертної комісії, що були надані під час 

атестації закладу у квітні 2019 року. 

Аналіз результатів державної підсумкової атестації, в тому числі у формі ЗНО, 

показав низький рівень знань учнів з предметів загальноосвітньої підготовки, тому 

викладачам необхідно урахувати всі упущення, скоригувати тематику індивідуальних 

консультацій, факультативних занять, зосередившись на підготовці до зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Також для забезпечення неперервної, системної роботи навчально-практичного 

будівельного центру з упровадження інноваційних технологій планується розширювати 

взаємовигідну співпрацію з провідними виробниками будівельних матеріалів, 

устаткування для якісної підготовки кваліфікованих робітників за професіями: «Муляр»; 

«Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій»; «Бетоняр»; «Слюсар з 

виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, 

пневмотранспорту й аспірації»; «Слюсар будівельний»; відкрити: навчально-практичний 

центр із підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», 

навчально-практичний центр з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій за 

технологіями ТДВ «Сініат», створити територію професійних компетентностей POLIMIN 



 

HUB, центр розвитку професійної кар’єри; посилити співпрацю училища з роботодавцями 

та бізнес-партнерами; запроваджувати гнучку модель здобуття повних і часткових 

професійних кваліфікацій; формувати імідж випускника закладу професійної (професійно-

технічної) освіти як всебічно розвиненої особистості, здатної до вибору індивідуальної 

освітньої траєкторії, навчання впродовж усього життя, розвитку професійної кар’єри, 

підприємництва та самозайнятості. 

Особливою увагою колектив планує охопити роботу зі створення насиченого 

виховного простору, що сприятиме індивідуалізації виховання; формуванню високого 

рівня комунікативної культури. Створити умови для самовизначення, удосконалення, 

утвердження соціального оптимізму у світогляді молоді, формування національного 

культу активної, фізично здорової та духовно багатої особистості. 



 

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 

2019 

Адміністрація, 

педагогічні працівники 
 

2. 

Розробка освітніх програм та 

навчальних планів для І курсу 

згідно з новим Стандартом 

П(ПТ)О, складання поурочно-

тематичних планів з навчальних 

предметів та професійно-

практичної підготовки. 

червень-

серпень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

викладачі, 

майстри виробничого 

навчання 

 

3. 

Закріплення педагогічних 

працівників за навчальними 

групами (майстри виробничого 

навчання, класні керівники). 

серпень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

4. 

Підготовка проекту плану роботи 

закладу освіти на 2019-2020 

навчальний рік. 

до 01.08.2019 

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., 

інженер з ОП 

Петренко С.М., 

головний бухгалтер 

Сєдих С.О. 

 

5. 

Огляд готовності навчальних 

кабінетів, майстерень та 

лабораторій до нового 

навчального року. 

до 10.08.2019 

Адміністрація, 

завідуючі навчальними 

кабінетами, 

майстернями та 

лабораторіями 

 

6. 

Засідання приймальної комісії 

щодо зарахування абітурієнтів на 

І курс. 

з 20.08.2019 
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7. 

Співбесіда з педагогічними 

працівниками щодо навантаження 

на 2019-2020 навчальний рік. 

червень, 

серпень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

голова профспілки 

Овчаренко Л.М. 

 

8. 

Затвердження плануючої 

документації викладачів, майстрів 

виробничого навчання, 

вихователів, керівників гуртків. 

до 01.09.2019 

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 2019-

2020 навчальний рік. 

серпень-

вересень  

2019 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

головний бухгалтер 

Сєдих С.О. 

голова профкому 

Овчаренко Л.М. 

 

10. 

Підготовка та проведення 

педагогічної ради за підсумками 

роботи колективу у минулому 

навчальному році, визначення 

пріоритетних завдань на 2019-

2020 навчальний рік. 

до 27.08.2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

 з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

11. 

Інструктаж педагогічних 

працівників з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

30.08.2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

інженер з ОП 

Петренко С.М. 

 

12. 

Підготовка наказів щодо 

організованого початку нового 

навчального року. 

серпень 

2019 

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 2019-2020 

навчальний рік. 

до 30.08.2019 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

14. 

Скласти розклад уроків 

теоретичного навчання та 

професійно-практичної 

підготовки, консультацій, роботи 

гуртків, факультативів, графіку 

проходження виробничої 

практики (І, ІІ семестри). 

серпень-

вересень 

2019 

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 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники 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 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

  



 

17. 

Затвердження правил 

внутрішнього розпорядку та 

режиму роботи училища на 

поточний навчальний рік. 

серпень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О. 
 

18. 

Укладання угод з 

підприємствами, установами, 

організаціями щодо проведення 

виробничого навчання та 

виробничої практики. 

серпень-

вересень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

19. Організація харчування учнів. 

серпень-

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники навчальних 

груп 

 

20. 

Заходи щодо організації 

діяльності органів учнівського 

самоврядування. 

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

вихователі, 

керівники груп 

 

21. 

Проведення первинних 

інструктажів учнів на робочому 

місці, в навчальних кабінетах і 

лабораторіях. 

до 06.09.2019 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

старший майстер 

Черняк О.Ю., 

майстри виробничого 

навчання, викладачі 

 

22. 

Провести моніторинг 

працевлаштування випускників 

2019 року. 

вересень 

2019 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

майстри виробничого 

навчання 

 

23. 
Вивчення контингенту учнів І 

курсу та їх особових справ. 

вересень-

жовтень 

2019 

Адміністрація, 

майстри виробничого 

навчання, 

класні керівники 

психологічна служба 

 

24. 

Організувати роботу методичних 

об’єднань педагогічних 

працівників. 

вересень  

2019 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

25. 

Забезпечити профорієнтаційну 

роботу в школах міста (І, ІІ 

семестр). 

з вересня 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

профорієнтатори 

 

26. 

Забезпечити своєчасне створення 

атестаційної комісії та відповідної 

документації. 

жовтень  

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

27. 

Подання заяв педагогічними 

працівниками на проходження 

атестації у 2019-2020 

навчальному році. 

до 10.10.2019 

Педагогічні 

працівники, 

відділ кадрів 

 

  



 

28. 

Забезпечити вивчення системи 

роботи педагогічних працівників, 

які атестуються.  

листопад 2019 

– лютий 2020 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НВР Петренко Т.О., 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

методист Русанова О.І 

керівники МО, ЦК 

 

29. 

Провести коригування плану 

роботи педагогічного колективу 

на другий семестр (за 

необхідності). 

січень  

2020 

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 

міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних 

представницьких заходах. 

згідно з 

планом 

роботи НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області та 

міського 

управління 

освіти 

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. 

 

31. 

Забезпечити зайнятість учнів у 

позаурочний час у 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 закладу 

освіти у засобах масової 

інформації, на сайтах. 

протягом 

навчального 

року 

Заступники директора 

з НВР Петренко Т.О. 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О. 

 

34. 

Укласти угоди 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 

навчальними 

планами 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 
 

  



 

36. 

Забезпечити складання та 

виконання плану роботи з питань 

підготовки та проведення 

державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

викладачі 

загальноосвітньої 

підготовки 

 

37. 

Забезпечити узагальнення 

матеріалів про діяльність 

педагогічних працівників у 

міжатестаційний період до 

засідання атестаційної комісії.  

до 10.03.2020 

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 2020 році. 

березень  

2020 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 
 

39. 

Підготувати матеріали на 

замовлення документів про освіту 

учням випускних груп. 

квітень-

травень 

2020 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

секретар навчальної 

частини Лапенко В.І. 

керівники груп 

 

40. 

Забезпечити своєчасну 

організацію та проведення 

пробних кваліфікаційних робіт. 

квітень-

червень 

 2020 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О., 

майстри виробничого 

навчання 

 

41. 
Погодження графіку відпусток 

педагогічних працівників. 
травень 2020 

Директор 

Камишанська В.О., 

відділ кадрів 

 

42. 

Підготувати матеріали до звіту 

директора про діяльність у 2019-

2020 навчальному році. 

червень 2020 

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. 

 

43. 

Забезпечити своєчасне 

оформлення документів про 

отримання повної загальної 

середньої та професійної освіти. 

червень  

2020 

Заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

класні керівники, 

майстри виробничого 

навчання 

 

44. 

Підготовка проекту плану роботи 

педагогічного колективу на 2020-

2021 навчальний рік. 

червень-

серпень 2020 

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. 

Продовжити роботу щодо 

виконання Закону України «Про 

мову»:  

- дотримуватися єдиного 

орфографічного режиму в 

оформленні ділової документації: 

поурочно-тематичного 

планування, ведення робочих 

зошитів з навчальних предметів, 

протоколів засідань педрад, 

методичних об єднань, циклових 

комісій тощо. 

протягом 

навчального 

року 

Педагогічні працівники 

 

2. 

Забезпечити викладачів, майстрів 

виробничого навчання 

нормативними документами, 

методичними рекомендаціями, 

надати допомогу в складанні 

плануючої документації. 

серпень-

вересень  

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

3. 

Підготувати навчально-плануючу 

документацію на 2019-2020 

навчальний рік з урахуванням 

методичних рекомендацій до 

вивчення навчальних дисциплін. 

червень-

серпень  

2019 

Викладачі 

 

4. 

Поновити бібліотечний фонд 

загальноосвітніх дисциплін 

підручниками для 11 класу. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

5. 

Придбати підручники з 

професійно-теоретичної 

підготовки за новими ДС П(ПТ)О 

відповідно професій за якими 

здійснюється підготовка. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

6. 
Скласти плани роботи навчальних 

кабінетів. 
до 05.09.2019 Завідувачі кабінетів 

 

7. 

Проводити аналіз виконання 

робочих навчальних планів і 

програм (І, ІІ семестр). 

січень 2020, 

червень 2020 
Заступники директора 

 

8. 

Підготувати проект наказу «Про 

розподіл педагогічного 

навантаження на 2019-2020 

навчальний рік» та додатки до 

нього. 

серпень-

вересень  

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

9. 

Провести діагностичні контрольні 

роботи за курс базової середньої 

освіти в групах І курсу та видати 

вересень  

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

викладачі 

 



 

наказ за їх результатами. 

10. 

Забезпечити наявність куточків з 

підготовки до державної 

підсумкової атестації, 

зовнішнього незалежного 

оцінювання та державної 

кваліфікаційної атестації. 

згідно з 

графіками 

проведення 

Заступники директора 

 

11. 
Скласти графіки консультацій, 

факультативів. 
вересень 2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

12. 

Скласти та коригувати розклад 

занять із загальноосвітніх та 

професійно-теоретичних 

предметів. Забезпечити чітке  

виконання робочих навчальних 

планів при складанні розкладу 

занять освітнього процесу. 

згідно з 

навчальними 

планами 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

13. 

Забезпечити підписку 

періодичних видань фахової та 

методичної літератури на 2019-

2020 навчальний рік. 

вересень та 

грудень 2019 
Адміністрація 

 

14. 

Забезпечити систематичне 

проведення індивідуальних 

консультацій та факультативних 

занять. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

 

15. 
Організувати підготовку учнів до 

ДПА, ЗНО та ДКА. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

 

16. 

Забезпечити дотримання вимог 

щодо ведення журналів 

теоретичного навчання. Посилити 

контроль за дотриманням 

педагогами вимог з ведення 

журналів виробничого та 

теоретичного навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

викладачі 

 

17. 

Забезпечити своєчасне 

оформлення звітної документації 

за підсумками І, ІІ семестру та 

навчального року. 

грудень 2019, 

червень 2020  
Викладачі 

 

18. 

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 виробничого 

навчання 

 



 

19. 

Викладачам і майстрам 

виробничого навчання 

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 

тощо. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі 

Майстри виробничого 

навчання 

 

20. 

Продовжити впровадження STEM 

– технології з метою формування 

стійких знань та розвитку 

критичного мислення учнівської 

молоді. 

 

Викладачі 

Майстри виробничого 

навчання 

 

21. 

З метою обміну педагогічним 

досвідом та підвищення 

педагогічної майстерності 

забезпечити проведення 

відкритих та експериментальних 

уроків. 

За графіком 

Адміністрація, 

Викладачі, 

майстри виробничого 

навчання 

 

22. 

Спрямувати роботу на зміцнення 

зв’язків викладання теоретичних 

дисциплін з професійно-

практичною підготовкою. 

Організувати проведення 

бінарних уроків. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

старший майстер 

Черняк О.Ю., 

викладачі, 

майстри виробничого 

навчання 

 

23. 

Розробити алгоритм роботи з 

обдарованими учнями, з метою 

подальшої їхньої участі в 

олімпіадах та інших освітніх 

заходах.  

протягом 

навчального 

року 

Викладачі, 

майстри виробничого 

навчання, 

керівники гуртків, 

спортивних секцій 

 

24. 

Забезпечити кабінет професійно-

теоретичної підготовки з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

натуральними зразками 

електричних апаратів та 

пристроїв. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

викладачі  

 

25. 

Доукомплектувати кабінет з 

«Охорони праці»:  

- засобами індивідуального 

захисту; 

- придбати зразки спецодягу; 

- комп’ютери для проведення 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

викладач 

 



 

інструктажів та контролю знань з 

охорони праці працівників, 

здобувачів освіти. 

26. 

Придбати у кабінети професійно-

теоретичної підготовки необхідні 

плакати до тем навчальної 

програми, оновити стенди, 

відповідно профілю підготовки, 

обладнати кабінети сучасними 

технологічними засобами 

навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

викладачі  

 

 



 

РОЗДІЛ 4 

ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. 

Провести інструктивно-методичні 

наради майстрів виробничого 

навчання з питань організації 

навчально-виробничого процесу в 

ПТНЗ у поточному навчальному 

році. 

серпень-

вересень 

2019  

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 01.09.2019 

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 13.09.2019 

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 01.10.2019 

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 13.09.2019 

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 2020 рік. 

до 01.10.2019 

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. 

Поновити базу даних 

проходження учнями виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

до 01.12.2019 
Старший майстер 

Черняк О.Ю. 
 

10. 

Здійснити заходи щодо оновлення 

комплексних кваліфікованих 

завдань з професійно-практичної 

підготовки для поетапної та 

державної кваліфікаційної 

атестації учнів з усіх професій. 

до 18.10.2019 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

11. 

Забезпечити участь у роботі 

школи молодих та 

малодосвідчених педагогів, 

майстрів виробничого навчання з 

метою удосконалення їх 

педагогічної майстерності, 

якісного підвищення знань з 

професійно-практичної 

підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

12. 

Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в обласних 

семінарах-практикумах та школах 

позитивного педагогічного 

досвіду. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 

13. 

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  

14. 

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. 
 

15. 

Здійснити заходи щодо 

вдосконалення паспортів 

комплексно-методичного 

забезпечення навчальних 

майстерень: «Монтажників 

гіпсокартонних конструкцій», 

«Електромонтажної», 

лабораторій: «Будови 

автомобілів», «Технічного 

обслуговування автомобілів». 

до 09.09.2019 

Майстри виробничого 

навчання 

Герман І.І. 

Овчаренко Л.М. 

Салій С.А. 

 



 

16. 

Організувати роботу гуртків 

технічної творчості учнів з 

професій: «Маляр», «Штукатур», 

«Лицювальник-плиточник», 

«Електрогазозварник», «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів», «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування», «Кухар», 

«Кондитер». 

до 13.09.2019 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри виробничого 

навчання 

 

17. 

Організувати проведення 

відеоуроків виробничого 

навчання з професії «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів». 

протягом 

навчального 

року 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 
 

18. 

Провести моніторинг навчальних 

досягнень учнів випускних груп з 

виробничого навчання та 

виробничої практики за період 

навчання. 

до 27.06.2020 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Голови ЦК 

Залозна Т.М. 

Клець О.О. 

Купіна Т.С. 

 

19. 

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 

 

20. 

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. 

 

21. 

Підбити підсумки удосконалення 

комплексно-методичного 

забезпечення навчальних 

майстерень і лабораторій 

відповідно до вимог державних 

стандартів ПТО. 

до 19.06.2020 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

22. 

Підготувати навчальні 

лабораторії до нового 

навчального року. 

червень-

липень 

2020 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 

2019-2020 навчальний рік та 

скоординувати його роботу з планами 

установ міста, а саме: 

- правоохоронними органами; 

- закладами охорони здоров’я; 

- міським військовим комісаріатом;  

- школами міста та району; 

- установами культури. 

до 

25.09.2019 

Заступник директора з 

НВР  

Петренко Т.О. 

 

2  

Скласти плани роботи підрозділів: 

- ради профілактики 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 та вихователів; 

- роботи гуртожитку; 

- роботи гуртків та спортивних секцій. 

до 

18.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники підрозділів 

 

3  

Скласти розклади: 

- роботи гуртків і спортивних секцій; 

- проведення лінійок, зборів; 

- виховних годин. 

до 

18.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники підрозділів 

 

4  

Оновити банк даних контингенту учнів: 

- які знаходяться на обліку в училищі, 

поліції, наркодиспансері,  

- учнів-сиріт і учнів, які залишились без 

піклування батьків; 

- списки учнів з неповних сімей;  

- списки учнів, постраждалих від аварії на 

ЧАЕС; 

- списки учнів з багатодітних сімей та з 

малозабезпечених родин; 

- списки здобувачів освіти з інвалідністю; 

- списки переселенців із зони АТО та АР 

Крим). 

 

до 

18.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

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 

 

до 

02.09.2019 

 

 

до 

20.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 



 

профілактики правопорушень; 

- про затвердження списків та організацію 

відповідного соціального захисту учнів з 

неповних, малозабезпечених, багатодітних 

сімей тощо. 

 

 

до 

02.10.2019 

6  
Проводити засідання ради профілактики 

правопорушень 

1 р. на 

місяць 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

7  
Проводити засідання ради кафедри 

фізичної культури. 

1 р. на 

місяць 

Керівник 

фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

8  
Проводити засідання ради профілактики 

групи. 

1 р. на 

місяць 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

9  
Проводити засідання органів 

самоврядування навчальних груп, 

мешканців гуртожитку, закладу освіти. 

згідно 

графіка 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

10  Поновити роботу наркопоста. 
до 

16.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

11  
Проводити загальні батьківські збори (у 

навчальних групах). 

1 р. на 2 

місяці 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

12  
Проводити засідання батьківського 

комітету. 

1 р. на 

місяць 

Голова батьківського 

комітету 

 

13  Оформити куточок психологічної служби. 
до 

06.09.2019 

Практичний психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

14  
Організувати запис учнів до бібліотеки, 

гуртків, секцій 

До 

01.10.2019 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

керівники гуртків, 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

2. Загальні культурно-масові та оздоровчо-спортивні заходи 

 Вересень    

1  
Урочиста лінійка присвячена Дню Знань 

(1 Вересня). 
02.09.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2  
Підбір друкованих та електронних 

матеріалів, щодо проведення першого 

уроку. 

до 

02.09.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  
Перший урок «Європейський вибір 

України – партнерство заради 

майбутнього». 

02.09.2019 Класні керівники 

 

4  

Заходи з нагоди 76-ї річниці визволення 

міста Суми від нацистських загарбників і 

364-річниці з дня заснування м. Суми: 

- урочистий мітинг «Війна відгриміла та 

пам’ять жива» 

 

 

 

 

 

03.09.2019 

 

 

 

 

 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

 



 

 

- покладання квітів до пам’ятного знаку 

Героям Небесної Сотні-Сквер Героїв 

Небесної Сотні 

 

- книжкова виставка «Ми вільні духом й 

серцем незалежні». 

 

 

03.09.2019 

 

 

 

02-20.09. 

2019 

Шулежко О.А. 

 

класні керівники, 

майстри в/н. 

 

 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

5  
Виховна година «Голуб миру» (до 

Міжнародного дня миру – 21 вересня). 

вересень 

2019 
Класні керівники 

 

6  
Фото-вернісаж «Я пишаюсь своїм 

татком») (До Дня батька – 16 вересня). 
13.09.2019 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

7  
Привітання батьків учнів училища з Днем 

батька в соціальних мережах (До дня 

Батька – 16 вересня). 

16.09.2019 

Художній керівник 

Тимошевич К.П., 

учнівське 

самоврядування 

 

8  

Літературно-музична композиція 

«Доземний уклін вам, партизани» (22 

вересня День партизанської слави 

України). 

20.09.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

9  
Книжкова виставка «В книжковій пам’яті 

миттєвості війни» (До Дня партизанської 

слави України). 

02-20.09. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  Практичне заняття «Будьмо знайомі» 
вересень 

2019 

Практичний психолог  

Острівна О.В. 

 

11  
Олімпійський тиждень, присвячений Дню 

фізичної культури (8 вересня). 

вересень 

2019 

Викладачі фізичної 

культури 

 

12  Змагання з міні-футболу 
вересень 

2019 

Викладачі фізичної 

культури 

 

13  

До дня фізичної культури і спорту 

провести круглий стіл «Ми за здоровий 

спосіб життя». 

вересень 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 

14  

Виховна година «Дивимося кіношедеври 

О.П.Довженка» (до 125 річниці 

О.П.Довженка). 

вересень 

2019 
Класні керівники 

 

15  

Цикл бесід: 

- «Україна – наша Батьківщина» 

- «Від родини йде життя людини» 

- «Шануй батька й матір». 

вересень 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16  
Діагностична робота: 

- Анкета «Мої інтереси». 

вересень 

2019 

Практичний психолог  

Острівна О.В. 

 

17  

Урок-діалог «Книга і комп’ютер в 

інформаційному суспільстві: сучасне і 

майбутнє». 

19.09.2019 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

18  

Виховна година «Бабин Яр – це наша 

незагойна рана». До Дня пам’яті трагедії 

Бабиного Яру (29 вересня). 

27.09.2019 Класні керівники 

 

19  
День інформаційних технологій в 

бібліотеці. 
24.09.2019 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

20  

Урок скорботи «Завжди пам’ятаємо». До 

Дня пам’яті трагедії Бабиного Яру (29 

вересня). 

26.09.2019 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

 Жовтень    

1  
Перегляд літератури «Як козаки 

воювали». 
10.10.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 



 

2  
Святковий концерт до Дня вчителя 

«Складаю шану вчителю своєму!». 
04.10.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3  
До Дня вчителя провести конкурс на 

кращу стіннівку-привітання. 

01-04.10. 

2019 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

4  Змагання з настільного тенісу 
жовтень 

2019 

Викладачі 

фізкультури 

 

5  Свято осені  
жовтень 

2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

6  Заходи до Дня українського козацтва та 

Дня захисника Вітчизни (14 жовтня): 

- виховна година «Що я знаю про 

українське козацтво»,  

 

- година спілкування «Захищати Вітчизну 

– почесний обов’язок»  

 

 

- урочиста лінійка: «Козацькому роду 

нема переводу» 

 

 

- спортивне свято: «Свято сильних, 

мужніх і безстрашних». 

 

 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

 

 

11.10.2019 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

викладачі фізичної 

культури 

 

7  

Виховна година «Зі сплаву геройства і 

мертвих і живих писалось ім’я перемоги» 

(До Дня визволення України від 

фашистських загарбників – 28 жовтня). 

28.10.2019 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

8  
Перегляд відеоматеріалів «Спортивна 

слава Сумщини». 

жовтень 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9  Бесіди:  

- «Народні звичаї»,  

- «Людина починається з добра», 

- «Життя людини – найвища цінність». 

жовтень 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

10  Привітання педагогів з нагоди Дня 

вчителя. 
04.10.2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

11  Посвята першокурсника. Святкова 

дискотека. 
30.10.2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

12  
Провести діагностику «Адаптація 

першокурсників». 

жовтень 

2019 

Практичний психолог  

Острівна О.В. 

 

13  
Провести цикл занять «Права та обов’язки 

учнів СМВПУ». 

жовтень 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 Листопад    

1  Відзначення Дня української писемності 

та мови (9 жовтня): 

- проведення акції «Говоримо 

українською» 

 

 

- бібліо Клондайк (приховані скарби 

бібліотеки) Рідкісні видання українською 

мовою в бібліотеці 

 

 

08.11.2019 

 

 

 

07.11.2019 

 

 

 

 

Викладачі української 

мови та літератури 

 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 

 



 

 

- година спілкування «Мова наша 

солов’їна» 

 

09.11.2019 

класні керівники 

2  

До 130 річниці з дня народження Остапа 

Вишні (13 листопада) провести: 

- конкурс гуморесок за творами Остапа 

Вишні; 

 

 

- огляд літератури «Вишневі усмішки»  

 

 

 

листопад 

2019 

 

 

13.11.2019 

 

 

 

Викладачі української 

мови та літератури 

 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  Акція до Всесвітнього дня волонтера 05.12.2019 
Учнівське 

самоврядування 

 

4  

15 листопада – Міжнародний день 

відмови від паління: 

- перегляди відеороликів «Ні – палінню»,  

 

- практичне заняття для учнів «Наше 

здоров’я в наших руках» 

 

 

- година спілкування «Куріння – шкідлива 

звичка». 

 

 

13.11.2019 

 

 

жовтень 

2019 

 

 

15.11.2019 

 

 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5  

Акція «Толерантність – шлях до єдності» 

(До Міжнародного дня толерантності – 16 

листопада). 

15.11.2019 Психологічна служба 

 

6  

До Міжнародного дня студента (17 

листопада) провести дискотеку «Давайте 

познайомимось». 

14.11.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

7  
Виготовлення стіннівки в рамках акції «16 

днів проти насильства». 
25.11.2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

8  
Провести лінійку до Дня Гідності та 

Свободи (21 листопада). 
21.11.2019 

Художній керівник 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

9  
Літ Акцент року (новинки бібліотеки 

2018, 2019). 
19.11.2019 

Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

10  

Година пам’яті «Небесна Сотня – герої 

нашого часу» (вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні».  

21.11.2019 
Бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

11  

Виховна година «Революції, які нас 

змінили» (до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій). 

21.11.2019 Класні керівники 

 

12  Виховна година «Зупинимо булінг разом». 
листопад 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

13  
Урок-реквієм «Пам’ять серця» (до Дня 

пам’яті жертв Голодомору). 
21.11.2019 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

14  
Книжкова виставка «Голод 33-го – біль 

душі і пам'ять серця». 

18-29.11. 

2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

15  Хвилина пам’яті «Запали свічку!». 21.11.2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

16  
Година спілкування «Закохані та культура 

їх поведінки». 

листопад 

2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 



 

17  
Година спілкування «Твори добро, бо ти 

людина». 

листопад 

2019 
Класні керівники 

 

18  Конкурс «Таланти училища». 
13-14 

листопада 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

самоврядування 

 

19  Змагання з волейболу. 
листопад 

2019 

Викладачі фізичної 

культури 

 

 Грудень    

1  

Зустріч з представником міського 

військкомату, «Служба в лавах Збройних 

Сил України – священний обов’язок 

кожного». 

грудень 

2019 

Викладач «Захисту 

Вітчизни», 

практичний психолог  

Острівна О.В. 

 

2  
Урочиста лінійка до Дня Збройних Сил 

України (06 грудня). 
06.12.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3  

Перегляд відеофільмів «Американська 

історія. Паралімпійська чемпіонка світу 

Джесіка Лонг». (До міжнародного Дня 

людей з інвалідністю – 03 грудня). 

03.12.2019 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4  

Акція «Цінуй життя – зупини СНІД». (До 

Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-

позитивними). 

02.12.2019 

Психологічна служба, 

учнівське 

самоврядування 

 

5  
Бесіда «Право на життя» (до 

Міжнародного інвалідів – 03 грудня). 
03.12.2019 Психологічна служба 

 

6  Акція «16 днів проти насилля». 
25.11.-

10.12.2019 
Психологічна служба 

 

7  
Проведення конкурсу на кращу новорічну 

стіннівку серед груп. 

грудень 

2019 

Учнівське 

самоврядування 

 

8  Змагання з баскетболу. 
грудень 

2019 

Викладачі фізичної 

культури 

 

9  
Виховна година «З відданістю Україні в 

серці». 
09.12.2019 Класні керівники 

 

10  
Бесіда до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. 
02.12.2019 Класні керівники 

 

11  

Урок пам’яті «Героїзм, що врятував світ» 

(до Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

14 грудня). 

13.12.2019 Класні керівники 

 

12  
Перегляд статей «Пані газета і його 

величність журнал». 
18.12.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

Благодійна акція «Від серця – до серця». 

Привітання дітей дитячого будинку і 

притулку та мешканців геріатричного 

пансіонату з Днем святого Миколая (19 

грудня). 

19.12.2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

самоврядування 

 

14  

Година цікавих повідомлень «Католицьке 

Різдво: традиції та звичаї різних країн» (25 

грудня). 

24.12.2019 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г., 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Оформити та надіслати листи-подяки 

батькам кращих учнів. 

грудень 

2019 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

 

16  Виставка експозиція «Народні свята 27.12.2019- Бібліотекар  



 

України». 13.01.2020 Садовнича С.Г. 

17  Новорічний бал-маскарад. 
грудень 

2019 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

самоврядування 

 

18  Діалог-огляд «Молодіжні субкультури». 23.12.2019 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

 Січень    

1  
Поетичне панно «Творчі акварелі 

земляків». 
21.01.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

2  
Музична хвилинка «Ще раз про кохання» 

(Тетянин день 25 січня). 
24.01.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  Перегляд відеофільму «Різдвяна ніч». 
січень 

2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4  
Година спілкування «Усе моє – все 

зветься…Україна!». 
22.01.2020 Класні керівники 

 

5  
Лінійка пам’яті до Дня Соборності 

України «Герої не вмирають» (22 січня). 
22.01.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

6  
Година спілкування «Патріоти України – 

юні нахімовці». 

січень 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  
Година спілкування «Твої права та 

обов’язки». 

січень 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

8  Змагання з гирьового виду спорту. 
січень 

2020 

Викладачі фізичної 

культури 

 

9  
Вечір відпочинку для учнів «У день 

Святої Тетянин»(25 січня). 

січень 

2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

10  
Мітинг-реквієм до Міжнародного дня 

пам’яті жертв Голокосту (27 січня). 
27.01.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

11  

Перегляд літератури «Подорож у 

дитинство» (до 90-річчя В.Нестайко – 

30.01.2020). 

14.01.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

12  
Виховні години «Голокост – трагедія ХХ 

століття». 

січень 

2020 
Класні керівники 

 

13  Бесіда «Голокост…Без права на забуття». 
січень 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

14  
Перегляд та обговорення відеофільму «Бій 

під Крутами». 
29.01.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

15  
Заняття для учнів гуртожитку: «Життя 

людини – найвища цінність». 

лютий 

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

16  

Урочиста лінійка «Крути – символ 

героїзму українського юнацтва» (29 січня 

– День пам’яті Героїв Крут). 

29.01.2020 Викладачі історії 

 

 Лютий    

1  
Підготувати агітбригаду для презентації 

робітничих професій. 

лютий 

2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2  
Бесіда «Причини та наслідки вживання 

наркотичних речовин підлітками». 

лютий 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 



 

3  
Бібліодипломат «Журнали і книжки 

читайте та все знайте». 
04.02.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

4  

Круглий стіл «Підліткова злочинність. 

Правова відповідальність за скоєні 

злочини». 

лютий 

2020 

Соціальний педагог 

Русанова О.А., 

вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5  
Година спілкування «День безпечного 

Інтернету». 
10.02.2020 Класні керівники 

 

6  
Година спілкування «Праця прикрашає 

людину». 

лютий 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  
Літературна година «Афганістан – моя 

кривава рана». 
14.02.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

8  

Тематичний вечір «Ваш подвиг, герої 

України, в наших серцях» (15 лютого – 

День вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав). 

лютий 

2020 
Класні керівники 

 

9  
Дискотека до Дня Святого Валентина (14 

лютого). 
13.02.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

самоврядування 

 

10  Конкурс на кращу «валентинку». 14.02.2020 
Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11  
Лінійка-реквієм «Герої не вмирають» (до 

Дня Героїв Небесної Сотні (20 лютого). 
20.02.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

12  
Урок мужності «Майдан. Україна. Шлях 

до свободи». 
20.02.2020 Класні керівники 

 

13  Відеофотовиставка «Жінки Майдану». 20.02.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

14  

Година спілкування «Державні символи 

України» (25 лютого Прийнято Перший 

офіційний Державний герб України). 

25.02.2020 Класні керівники 

 

15  Практичне заняття «Командна взаємодія». 
лютий 

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

16  
Година психолога «Розвиток навичок 

емоційної саморегуляції». 

лютий 

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

17  Змагання з армреслінгу. лютий 
Викладачі 

фізкультури 

 

 Березень    

1  

Святковий концерт «Ми славимо жінку 

трудівницю» (8 березня – Міжнародний 

день прав жінок і миру). 

06.03.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

2  
Конкурс учнівської творчості з декупажу 

«Подарунок мамі». 

03-06.03. 

2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  
Виховна година «Історія жіноцтва» 

(Жінки в зоні АТО). 
06.03.2020 Класні керівники 

 

  



 

4  

Виховна година «Тарас Шевченко – 

співець краси рідного краю» (09 березня – 

День народження Т.Г.Шевченка). 

09.03.2020 Класні керівники 

 

5  Змагання з шашок. 
березень 

2020 

Викладачі 

фізкультури 

 

6  Лекція «Це повинен знати кожен». 
березень 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7  Конкурс вітальних листівок до 8 Березня. 06.03.2020 

Класні керівники, 

учнівське 

самоврядування 

 

8  
Бібліотечний огляд «Класика – колиска 

істинної літератури». 
12.03.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

9  

Літературна година «Ліна Костенко – 

королева Української поезії» (до 90-річчя 

з дня народження – 19 березня). 

19.03.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

10  
Виховний захід «А вже весна у двері 

стука». 

березень 

2020 

Цирулік О.С., 

Острівна О.В. 

 

11  
Групові консультації «На порозі трудової 

діяльності». 
березень 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

12  
Жартівливий кросворд «За двома 

зайцями». 
31.03.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  

Театральна весна Сумщини. Похід до 

театрів (27 березня – Міжнародний день 

театру). 

березень 

2020 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

14  Конкурс «Містер і Місіс училища». 
березень 

2020 

Учнівське 

самоврядування 

 

 Квітень    

1  

Година спілкування «Здоров’я – це 

цінність, яку нам не можна згубити (До 

Всесвітнього дня здоров’я 07.04.2019). 

квітень  

2020 
Класні керівники 

 

2  
Перегляд відеофільмів «Кумедні професії 

світу». 
01.04.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

3  Змагання з шахів. 
квітень  

2020 

Викладачі фізичної 

культури 

 

4  

Години цікавих повідомлень до 

Всесвітнього дня космосу. Перегляд 

відеофільмів (12 квітня Всесвітній день 

авіації і космонавтики). 

10.04.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

5  
Година спілкування «Земля мій дім, а я – 

господар в нім». 

квітень  

2020 
Класні керівники 

 

6  
Просвітницький захід до Дня здоров’я 

«Здорова нація – здорова країна». 

квітень  

2020 

Учнівське 

самоврядування 

 

7  
До Всесвітнього дня здоров’я «В 

майбутнє – здоровими». 
07.04.2020 Психологічна служба 

 

8  
Обговорення книги Маларека В. «Наташі» 

(торгівля людьми). 
15.04.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

  



 

9  Тиждень психології «Цікава психологія». 
20.04.-

24.04.2020 
Психологічна служба 

 

10  

Класна година «Чорнобиль. Ми 

пам’ятаємо» (День пам’яті 

Чорнобильської трагедії 26 квітня). 

квітень  

2020 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

11  
Вечір пам’яті «Чорнобиль – трагедія 

людства». 
25.04.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

12  
Година пам’яті «Чорнобильський слід на 

землі, в долях, в душах…». 
24.04.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

13  Презентація «Культура читання». 23.04.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

14  Народознавча година «Великдень». 
квітень  

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

15  
Толока «Бережи природу для людського 

роду». 

квітень  

2020 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

учнівське 

самоврядування 

 

16  Година спілкування «Торгівля людьми». 
квітень  

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

 Травень    

1  

Година спілкування «А я люблю, коли 

сміються діти» (до Міжнародного дня 

захисту дітей – 01 червня). 

01.06.2020 Класні керівники 
 

2  Акція «Ми за чисте довкілля». 
травень 

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3  Виховна година до Дня матері (10 травня). 
травень 

2020 

Класні керівники 

майстри в/н 
 

4  
Виховна година «Пам'ять вічно жива» (до 

Дня пам’яті та примирення). 

травень 

2020 
Класні керівники 

 

5  
Урочиста лінійка до Дня пам’яті та 

примирення «Перемога, свята перемога». 
08.05.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

6  
Інформ-година «Збережи себе, відверни 

ДТП». 
04.05.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

7  
Екскурсія до Музею бойової слави (КУ 

Сумська ЗОШ № 7). 

травень 

2020 
Класні керівники 

 

8  
Професійний гравіккон «Мій світ – моя 

професія». 
20.05.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

9  
Практичне заняття «Абетка безпечного 

працевлаштування за кордоном». 

травень 

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 
 

10  Бесіда «Видатні жінки-матері України». 07.05.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

11  
Урочиста лінійка «Все до серця матері 

горнеться». 
12.05.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

  



 

12  
Акція «Збережемо природу разом». травень 

2020 

Учнівське 

самоврядування 
 

13  Парад чарівних вишиванок. 21.05.2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

самоврядування 

 

14  
Година спілкування «Чарівна краса 

вишиванки». 

травень 

2020 
Класні керівники 

 

15  

Години мужності й звитяги «Мужність і 

відвага крізь покоління», «Україна в 

полум’ї війни». 

06.05.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

16  Групові консультації «ЗНО без проблем». 
травень 

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 
 

17  
Виховна година «Ми – Європейці» (До 

Дня Європи в Україні» – 18 травня). 
18.05.2020 

Класні керівники 

майстри в/н 
 

 Червень    

1  
Година порад «П’ять складових 

здоров’я». 
03.06.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

2  
Флешмоб до міжнародного дня друзів 

«Дружба єднає щирі серця». 
05.06.2020 Класні керівники 

 

3  
Година спілкування «Захист прав 

дитини». 

червень  

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4  
Година психолога «Дружба та кохання в 

нашому житті». 

червень  

2020 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 
 

5  
Дискусія «Чи потрібен я Україні таким, 

яким є сьогодні». 

червень  

2020 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

6  

Рекомендаційні книжкові виставки: 

«Читаємо за шкільною програмою», 

«Канікули з книгою». 

16.06.2020 
Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

7  
Бесіда «Що робити, що тебе не 

принижували». 
23.06.2020 

Бібліотекар 

Садовнича С.Г. 
 

8  Випускний бал. червень 2020 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

3. Індивідуальна робота з учнями 

1 
Вивчення індивідуальних особливостей 

учнів . 

вересень-

жовтень 2019 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 
 

2 
Оформлення соціальних паспортів груп, 

навчального закладу. 

вересень-

жовтень 2019 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 
 

3 
Систематичний контроль відвідування 

занять. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

 

4 
Виявлення неблагополучних сімей та 

організація соціальної допомоги. 
постійно 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 
 

5 

Вивчення соціального оточення учнів, 

умов проживання в гуртожитку, 

мікроклімату в сім’ях. 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

6 

Організація педагогічного патронажу за 

дітьми-сиротами та дітьми, які залишились 

без піклування батьків. 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

7 
Індивідуальна робота з учнями, схильними 

до правопорушень. 

протягом 

навчального 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 
 



 

року 

4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1 

Організувати роботу батьківських 

комітетів у групах, делегувати 

представників до батьківського комітету 

училища. 

вересень 

2019 

Класні керівники 

майстри в/н 

 

2 
Провести загальні батьківські збори 

училища. 

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

3 
Організувати роботу психологічної 

служби для батьків (консультації). 

згідно з 

планом 

практичного 

психолога 

Практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

4 
Зустріч батьків з працівниками 

правоохоронних органів. 

І раз на 

семестр за 

потреби 

Соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

5 
Організувати роботу батьківського 

всеобучу (окремий план). 

з вересня 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

6 
Здійснювати контроль над 

неблагополучними сім'ями. 
постійно 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7 
Робота з питань підготовки молоді до 

шлюбу та батьківства. 

протягом 

навчального 

року 

Практичний психолог 

Острівна О.В., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

8 
Організація та проведення дня Батька та 

дня Матері. 
 

Художні керівники 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А. 

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1  
Організувати роботу спортивних секцій, 

гуртків. 

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

2  
Створити та організувати роботу 

спеціальної медичної групи. 

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

3  

Планування спортивних заходів і змагань 

на поточний навчальний рік (окремий 

план). 

вересень 

2019 

Викладачі фізичної 

культури 

 

4  

Проведення внутрішньо училищних 

змагань з футболу, баскетболу, 

настільного тенісу, волейболу, міні 

футболу, гирьового виду спорту, шахів. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі фізичної 

культури 

 

5  
Участь у міських, районних та обласних 

змаганнях. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі фізичної 

культури 

 

6  

Підвищувати якість уроків фізичного 

виховання, контролювати відвідування їх 

учнями. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

7  
Формування навичок здорового способу 

життя (проведення тренінгів). 

протягом 

навчального 

року 

Соціальний педагог 

Русанова О.А., 

практичний психолог  

Острівна О.В. 

 

8  
Екскурсія (турпохід, мандрівка на 

природу). 

згідно з 

планом 

Викладачі фізичної 

культури 
 

6. Позаурочна робота в гуртожитку 

1 

Організація учнівського самоврядування 

(створення Ради гуртожитку, формування 

органів самоврядування на поверхах). 

вересень-

жовтень 2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 



 

2 
Залучення учнів-мешканців гуртожитку до 

занять у гуртках та спортивних секціях. 

вересень-

жовтень 2019 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

3 
Систематичне проведення санітарних 

годин. 
щовівторка 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

4 
Проводити конкурси на кращу кімнату, 

секцію. 
щомісячно 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

5 Формування пропускного режиму. 
вересень-

жовтень 2019 

Комендант 

гуртожитку 

Бондарєва М.В. 

 

6 

Ведення журналів педагогічних 

спостережень (проведення анкетувань, 

тестувань). 

протягом 

навчального 

року 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

7 Контроль за самопідготовкою учнів. постійно 

Вихователі 

Кривцова В.В. 

Моїсеєнко Н.О. 

 

8 
Регулярні рейд-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитку. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

7. Учнівське самоврядування 

1 
Вибори органів учнівського 

самоврядування в групах. 

вересень 

2019 

Класні керівники, 

майстри в/н 
 

2 
Організувати роботу учнівського 

парламенту. 

вересень 

2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

3 
Організувати роботи Школи активу 

учнівської молоді «Лідер». 

вересень-

жовтень 2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

4 
Взяти участь у конкурсі «Краща навчальна 

група». 

протягом 

навчального 

року 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

5 
Організувати роботу волонтерського 

загону. 
жовтень 2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

6 Проводити засідання ради лідерів. щомісячно 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

7 
Організувати випуск стіннівок за 

актуальними темами освітнього процесу. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 
 

8 Проводити тематичні акції. 
згідно з 

планом 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

соціальний педагог 

Русанова О.А. 

 

 



 

РОЗДІЛ 6 

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання  
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

І. Організаційна робота  

1. 

Розробити і затвердити плануючу 

документацію з фізичної 

культури. 

вересень  

2019 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І., 

викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

2. 

Розглянути та узгодити на 

засіданні методичного 

об’єднання робочі програми та 

плани на 2019-2020 навчальний 

рік.  

вересень 

2019 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І., 

викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

3. 

Підготувати і затвердити 

індивідуальні плани роботи 

викладачів фізичної культури. 

вересень 

2019 

Викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

4. 

Формування спеціальних 

медичних груп і організація 

занять з учнями. 

до 14.09.2019 

Викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

5. 

Розробити і затвердити 

положення про проведення 

Спартакіади училища в 2019-

2020 навчальному році. 

до 09.09.2019 
Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

6. Провести вибори фізоргів груп. до 09.09.2019 

Викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

7. 
Організувати і провести семінар з 

фізоргами груп І курсу. 
до 11.09.2019 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

8. 
Організувати і провести 

медичний огляд учнів. 

згідно з 

планом 

Медичний працівник 

Печаткіна А.С. 

 

9. 

Проаналізувати списки учнів за 

результатами медичного огляду 

та організувати роботу з учнями з 

ослабленим здоров’ям.  

вересень 

2019 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

10. 

Організація роботи спортивних 

секцій, укладення договорів з 

тренерами. 

до 24.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

ІІ. Навчально-спортивна робота  

11. 
Скласти і затвердити розклад 

роботи спортивних секцій.  
до 24.09.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

12. 

Провести анкетування учнів для 

виявлення прагнення до 

здорового способу життя. 

вересень 

2019 

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 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

15. 

Організувати та провести заходи 

присвячені Дню фізичної 

культури та спорту у рамках 

«Олімпійського тижня». 

вересень  

2019 

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. 

- шахи; 

- шашки. 

протягом 

навчального 

року 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І., 

викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

17. 

Забезпечити участь команд 

училища в міській та обласній 

спартакіадах. 

згідно з 

планом 

Керівники спортивних 

секцій 

 

ІІІ. Агітація і пропаганда  

18. Оновлювати наочну агітацію. 

протягом 

навчального 

року 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

19. 
Висвітлювати хід спортивно-

масової роботи в училищі. 

протягом 

навчального 

року 

Викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

20. 

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 

 

21. 

Сприяти вчасному проходженню 

медогляду учнями, з метою 

збереження їх здоров’я. 

за планом 

Медичний працівник 

Печаткіна А.С., 

викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

22. 

Провести агітаційну роботу з 

учнями з метою їх залучення до 

спортивних секцій. 

Вересень 

2019 

Викладачі фізкультури 

Каблюк В.А. 

Сорокін Л.В. 

 

  



 

ІУ. Господарсько-фінансова робота  

23. 

Скласти кошторис витрат на 

проведення спортивно-масових і 

оздоровчих заходів в училищі. 

до 10.09.2019 
Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

24. 
Провести інвентаризацію 

кабінету фізичного виховання. 

грудень 

2019 
Завідувач кабінетом 

 

25. 

Провести поточний ремонт та 

слідкувати за підтриманням 

належного стану спортивних 

споруд. 

протягом 

навчального 

року 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

викладачі фізкультури 

 

26. 

Провести списання спортивного 

інвентарю і обладнання, що 

вийшло з ладу. 

протягом 

навчального 

року 

Завідувач кабінетом 

 

27. 

Придбати інвентар та обладнання 

необхідне для проведення 

учбово-спортивної роботи: 

- захисну решітку на 

радіатори системи 

опалення в спортивній 

залі; 

- комп’ютер ; 

- гімнастичні мати; 

- гімнастичний інвентар. 

протягом 

навчального 

року 

Керівник фізвиховання 

Горбунова І.І. 

 

 



 

РОЗДІЛ 7 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

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. 

 

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 2019-2020 навчальному році 

 Заступники директора  

 

6.1. Вивчення стану викладання 

предметів:  
   

Зарубіжна література, художня 

культура (педрада) 

квітень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

Історія (педрада) січень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

Електротехніка (педрада) лютий 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

Предметів загально-професійної 

підготовки (аналітична довідка, 

наказ) 

січень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

Вивчення стану роботи бібліотеки 

(педрада) 
травень 2020 

Заступник директора 

з НВР Петренко Т.О. 
 

Стан виконання регіонального 

замовлення 

листопад 

2019 

Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 
 



 

6.2. Використання інформаційних 

технологій на уроках  

української мови та літератури 

(МР) 

жовтень 

2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.3. Оцінювання учнів за всіма 

видами мовної діяльності: 
листопад 2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

Іноземна мова (аналітична 

довідка, наказ) 

6.4. Організація та форми 

атестації учнів:    

Охорона праці (методична рада) 
березень 2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.5. Система оцінювання 

навчальних досягнень учнів:    

З професійно-теоретичної, 

професійно-практичної 

підготовки за професією «Слюсар 

з ремонту колісних транспортних 

засобів», «Електрогазозварник» 

(методична рада) 

квітень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

З предмета «Матеріалознавство» 

за професією «Штукатур», 

«Маляр», «Лицювальник-

плиточник» (методична рада) 

грудень 

2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.6. Виконання практичної 

частини програми на уроках 

математики (НД) 

грудень 

2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.7. Формування здорового 

способу життя на уроках 

предмету «Захист Вітчизни» (НД) 

травень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.8. Робота з обдарованими 

учнями на уроках інформатики, 

технології (методична рада) 

квітень 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

6.9. Здійснення міжпредметних 

зв’язків на уроках фізичної 

культури (НД) 

лютий 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

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 Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 



 

10. 

Забезпечити вивчення та 

узагальнення рівня навчальних 

досягнень учнів за результатами 

тематичного та семестрового 

оцінювання. 

січень, 

червень  

2020 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 

керівники МО 

 

11. 

Систематично здійснювати 

контроль за веденням журналів 

теоретичної та професійно-

практичної підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

12. 

Провести вивчення, узагальнення 

рівня навчальних досягнень учнів 

на ПА та державній 

кваліфікаційній атестації за 

рівнем виконання пробних і 

навчально-виробничих завдань. 

згідно з 

навчальним 

планом 

Заступник директора  

з НВР Ганицька О.О. 
 

13. 

Забезпечити контроль за 

підготовкою і проведенням 

державної підсумкової атестації, 

поетапної атестації, пробних 

кваліфікаційних робіт та 

державної кваліфікаційної 

атестації. 

травень-

червень 2020 

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 2019 
Заступник директора 

з НВР Ганицька О.О. 
 

16. 

Забезпечити перевірку 

дотримання ТБ, охорони праці під 

час проведення виробничого 

навчання в лабораторіях та на 

підприємствах. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю., 

інженер з охорони 

праці 

Петренко С.М. 

 

17. 

Контролювати роботу циклових 

комісій та методичних об єднань 

щодо організації колективних 

форм роботи з удосконалення 

педагогічної майстерності та 

розвитку творчих здібностей 

учнів. 

протягом 

навчального 

року. 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І. 

 

18. 

Контролювати ведення робочих 

зошитів та своєчасне оцінювання 

робіт учнів викладачами. 

2 рази за 

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 в 

освітній процес закладу. 

протягом 

навчального 

року 

заступники директора 

методист Русанова О.І. 
 

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 2019 
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., 

керівники 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 незахищених 

категорій населення. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора  

з НВР Петренко Т.О. 

 

31. 

Контролювати дотримання 

законодавства з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності під час 

навчально-виховного процесу. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора  

з НВР Ганицька О.О., 

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 

(практичного) етапу єдиної 

методичної проблеми: 

«Компетентністно-спрямоване 

навчання – інструмент 

формування 

конкурентоспроможного 

випускника» через інноваційні 

педагогічні та виробничі 

технології. 

з 01.09.2019 
Методист 

Русанова О.І. 

 

2. 

Скласти та затвердити плани 

роботи методичних об’єднань, 

циклових комісій. 

до 13.09.2019 

Керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

3. 

Ознайомити педагогічних 

працівників з нормативно-

правовими документами 

Міністерства освіти і науки 

України щодо організації 

освітнього процесу у 2019-2020 

навчальному році. 

серпень-

вересень 2019 

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. 

Провести педагогічні читання за 

актуальними темами педагогіки, 

методики, психології (обмін 

досвідом роботи). 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

5. 
Провести засідання педагогічної 

ради. 

2019: 

серпень,  

жовтень, 

грудень, 

2020: січень 

березень 

квітень 

червень 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

6. 

Забезпечити проведення 

колективних форм методичної 

роботи з педагогічними 

працівниками (педагогічна рада, 

методична рада, інструктивно-

методичні, виробничі наради 

тощо). 

вівторок, 

згідно з 

планом на 

місяць 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

з НВР Петренко Т.О., 

методист  

Русанова О.І. 

 



 

7. 
Проводити засідання методичних 

об’єднань педагогів. 

ІІ-й вівторок 

місяця; 

остання 

п’ятниця 

місяця (МО 

класних 

керівників) 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівник МО,  

циклових комісій 

 

8. 

Забезпечити роботу творчої групи 

педагогічних працівників з теми: 

«Педагогічні інновації – засіб 

формування навичок 

продуктивної діяльності учнів». 

з жовтня 2019 

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 2019 

Методист  

Русанова О.І., 

практичний психолог 

Острівна О.В. 

 

10. 
Підготувати проект наказу про 

організацію методичної роботи. 
до 30.08.2019 

Методист 

Русанова О.І. 

 

11. 

Організувати роботу школи 

формування індивідуального 

педагогічного досвіду 

«Педагогічні творчість – основа 

професійної майстерності». 

з вересня 

2019 

Заступник директора  

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І. 

 

12. 

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 

 

13. 

Скласти графік проведення 

відкритих (показових) уроків, 

позакласних заходів. 

до 15.09.2019 

Методист 

Русанова О.І.,  

керівники МО 

 

14. 

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. 

 

15. 

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 

 

  



 

16. 

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 

 

17. 

Провести консультування для 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання щодо 

розробки, коригування навчально-

плануючої документації. 

червень-

серпень 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О. 

 

18. 

Створити умови для 

ознайомлення педагогічними 

працівниками з сучасними 

педагогічними і виробничими 

технологіями, обладнанням, 

технікою на виробництві та в 

інших професійних (професійно-

технічних) закладах освіти. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

з НВР Ганицька О.О., 

з НВР Петренко Т.О. 

 

19. 

Забезпечити аналіз участі 

педагогічних працівників у 

колективних та індивідуальних 

формах методичної роботи. 

за 

результатами 

семестрів 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 

20. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід 

педагогічних працівників, які 

атестуються. 

згідно з 

планом 

роботи 

атестаційної 

комісії 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

голови МО, ЦК 

 

21. 

З метою удосконалення 

освітнього процесу розглянути 

робочу навчально-плануючу 

документацію на засіданнях МО 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання, 

проаналізувати, погодити та 

затвердити у заступників 

директора. 

червень-

серпень 2019 

Керівники МО, ЦК, 

викладачі 

 

22. 

Оформити журнали роботи 

методичних об’єднань, циклових 

комісій  на поточний навчальний 

рік 

20.09.2019 

Керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

23. 

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 

 

24. 

Активізувати роботу педагогів 

щодо розробки дидактичних 

матеріалів, електронних засобів 

навчання з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу. 

з вересня 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 



 

25. 

Забезпечити дотримання графіку 

проведення колективних та 

індивідуальних форм роботи 

методичними об’єднаннями, 

цикловими комісіями. 

протягом 

навчального 

року 

Керівники методичних 

об’єднань, циклових 

комісій 

 

26. 

Забезпечити інформаційно-

методичний супровід педагогічної 

діяльності колективу. 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

методист Русанова О.І. 

 

27. 

Розробити план проведення 

об’єднаннями педагогів 

позаурочних навчально-виховних 

заходів. 

до 15.09.2019 
Керівники методичних 

об’єднань 

 

28. 

Спланувати та провести 

методичними об’єднаннями тижні 

предметів та професій: 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій харчових 

технологій 

 

- МО викладачів 

природничо-математичних 

дисциплін. 

 

- МО викладачів суспільно-

гуманітарних предметів. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій енергетичного 

та матеріалообробного 

профілю. 

 

- ЦК викладачів та майстрів 

в/н професій будівельної 

галузі. 

 

- МО класних керівників, 

вихователів. 

 

 

 

 

 

березень 

2020 

 

грудень 2019 

 

 

 

листопад 2019 

 

 

 

січень 2020 

 

 

 

лютий 2020 

 

 

протягом 

року за 

окремим 

планом 

 

 

 

 

 

Керівник ЦК 

Залозна Т.М. 

 

Керівник МО 

Тахтай І.Є. 

 

 

Керівник МО 

Гудим І.М. 

 

 

Керівник ЦК 

Купіна Т.С. 

 

 

Керівник ЦК 

Клець О.О. 

 

 

Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

29. 
Забезпечити організацію роботи 

методичної ради. 

з вересня 

2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В. 

 

30. 

Організувати систематичну 

роботу з молодими педагогами 

(створити локальні регламентуючі 

документи). 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І. 

 

31. 

Здійснити відповідний алгоритм 

роботи щодо вивчення передового 

педагогічного досвіду у закладі 

(накази, положення). 

протягом 

навчального 

року 

Методист  

Русанова О.І. 

 

 



 

8.1. Засідання методичної ради 

Питання для розгляду 
Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Обговорення, коригування та 

затвердження плану роботи 

методичної ради на 2019-2020 

навчальний рік та обов’язків між 

членами методичної ради. 

серпень 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

 

2. Мета, завдання, основні напрямки 

реалізації ІІ етапу єдиної методичної 

проблеми з впровадження  

компетентнісно-спрямованого 

навчання з метою формування 

конкурентоспроможного 

випускника через інноваційні 

педагогічні та виробничі технології. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про затвердження заходів щодо 

атестації педагогічних працівників. 

вересень 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про підготовку матеріалів до 

Міжнародної виставки «Інноватика 

в сучасній освіті». 
Методист 

Русанова О.І 
 3. Про роботу школи з формування 

індивідуального педагогічного 

досвіду «Педагогічна творчість – 

основа професійної майстерності». 

1. Про організацію роботи психолого-

педагогічного семінару у 2019-2020 

навчальному році. 

жовтень 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 
 

2. Про участь в організаційних заходах 

НМЦ ПТО у Сумській області та 

управління освіти і науки СМР. 

Методист 

Русанова О.І. 
 

3. Про підготовку учнів до участі в 

олімпіадах, інтелектуальних 

конкурсах, конкурсах фахової 

майстерності. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

4. Використання інформаційних 

технологій на уроках української 

мови та літератури. 

(за результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

5. Про організацію роботи з підготовки 

учнів до ДПА (ЗНО). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про видавничу діяльність 

педагогічних працівників та учнів 

училища. 

грудень 

2019 

Методист 

Русанова О.І., 

Керівники МО, 

ЦК 

 



 

2. Про вивчення перспективного 

педагогічного досвіду керівника 

методичного об’єднання класних 

керівників з теми «Методи, засоби і 

форми виховання особистості у 

закладі професійної (професійно-

технічної) освіти». 

грудень 

2019 

Методист 

Русанова О.І., 

керівник МО 

класних 

керівників 

Цирулік О.С. 

 

3. Про підготовку і проведення 

педради за результатами освітнього 

процесу у І семестрі 2019-2020 

навчального року. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

4. Про систему оцінювання 

навчальних досягнень учнів з 

предметів «Матеріалознавство», за 

професією «Штукатур», «Маляр», 

«Лицювальник-плиточник». 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про підготовку учнів до ДПА у 

формі ЗНО. 

січень 2020 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

голова МО 

 

2. Про результативність методичної 

роботи у І семестрі 2019-2020 

навчального року. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3. Про підготовку методичних доробок 

педагогічними працівниками у 

поточному навчальному році 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

 

4. Про стан вивчення предметів 

загальнопрофесійної підготовки  

(за результатами контролю) 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про підготовку до проведення 

атестації викладачів та майстрів в/н. 

березень 

2020 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В.  

2. Про організацію та форми атестації 

учнів на уроках охорони праці  (за 

результатами контролю). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

3. Про виконання заходів щодо 

підготовки учнів до ДПА (ЗНО). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1.  Про результативність підготовки та 

проведення відкритих уроків з 

теоретичної та професійно-

практичної підготовки. 

квітень 

2020 

методист 

Русанова О.І., 

заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О.  

 

  



 

2. Система оцінювання навчальних 

досягнень учні з професійно-

теоретичної, професійно-практичної  

підготовки за професією «Слюсар з 

ремонту колісних транспортних 

засобів», «Електрогазозварник». 

(за результатами контролю). 

 

Заступники 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

з НВР 

Ганицька О.О. 

 

 

3. Про роботу з обдарованими учнями 

на уроках інформатики, технологій 

(за результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

1. Про роботу педагогічного колективу 

над єдиною методичною проблемою  

у ІІ етапі її реалізації та планування 

на 2020-2021 навчальний рік 

червень 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

2. Про підсумки роботи методичної 

ради у 2019-2020 н.р. та завдання 

щодо створення умов для 

підвищення професійного рівня 

педагогічних кадрів на наступний 

навчальний рік 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

 



 

8.2. Педагогічні ради 

(2019-2020 навчальний рік) 

№ 

з/п 
Питання до розгляду 

Термін 

проведення 

педради 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Про вибори секретаря педагогічної 

ради. 

 

2. Про результати роботи педагогічного 

колективу у 2018-2019 навчальному 

році та пріоритети розвитку закладу 

освіти у 2019-2020 навчальному році. 

 

3. Про затвердження плану роботи 

колективу училища на 2019-2020 

навчальний рік. 

серпень 

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. 

 

2. 1. Про виконання рішень попередніх 

засідань педради. 

 

 

2. Психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів І курсу та їх супровід  

в адаптаційний період. 

 

 

 

 

 

3. Про виконання регіонального 

замовлення на підготовку робітничих 

кадрів, працевлаштування випускників 

2019 року.  

листопад 

2019 

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 моніторинг результатів 

профорієнтаційної роботи у минулому 

навчальному році та завдання на 2019-

2020 навчальний рік. 

 

3. Про затвердження правил прийому 

учнів на 2019-2020н.р. 

 

4.Про формування  в учнів життєвих 

орієнтирів через роботу учнівського 

самоврядування. 

грудень 

2019 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О., 

методист 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Шляхи підвищення ефективності 

підготовки учнів до ДПА (ЗНО) на 

уроках суспільно-гуманітарних 

дисциплін 

Русанова О.І., 

керівник МО 

класних 

керівників 

Цирулік О.С. 

 

заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

керівник МО 

Гудим І.М. 

4. 1.Про виконання рішень попереднього 

засідання педради. 

 

 

2. Про підсумки роботи педагогічного 

колективу у І семестрі та пріоритети 

діяльності на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

 

 

 

 

 

3.Про стан викладання історії  

(за результатами контролю) 

січень 2020 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступники 

директора, з НВР 

Петренко Т.О.,  

з НМР Сорокіна 

Т.В., 

з НВР Ганицька 

О.О. 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

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 предмету 

«Електротехніка» 

(за результатами контролю). 

 

 

 

 

4. Про хід роботи викладачів, майстрів 

виробничого навчання з комплексно-

методичного забезпечення предметів та 

професій. 

 

 

 

 

5. Про ефективні форми і методи 

підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО 

лютий 2020 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники МО,  

циклових комісій 

 

Заступник 

директора  

з НМР Сорокіна 

Т.В.,  

з НВР Ганицька 

О.О. 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 з НВР  

Ганицька О.О. 

Методист 

Русанова О.І. 

 

Заступник 

директора з НМР 

 



 

на уроках природничо-математичних 

дисциплін 

Сорокіна Т.В., 

керівник МО 

Тахтай І.Є. 

6. 1. Про стан викладання предметів 

«Зарубіжна література», «Художня 

культура» 

(за результатами контролю). 

 

2. Про співпрацю викладачів та 

майстрів виробничого навчання у 

формуванні мобільного робітника 

(творча вітальня). 

квітень 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

Методист 

Русанова О.І., 

керівники 

циклових комісій 

 

7. 1. Про виконання рішень попереднього 

засідання педради. 

 

 

2. Про вивчення стану роботи 

бібліотеки. (за результатами 

контролю). 

 

3. Про допуск учнів ІІІ-го курсу до 

Державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО. 

травень  

2020 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В.  

 

8. 1. Про виконання рішень попереднього 

засідання педради. 

 

 

2.Про результати реалізації ІІ етапу 

(практичного) єдиної методичної 

проблеми «Компетентнісно-орієнтоване 

навчання – інструмент формування 

конкурентоспроможного випускника» 

 

 

3. Про допуск учнів випускних груп до 

державної кваліфікаційної атестації. 

 

4. Про результати ЗНО, ДПА, ДКА та 

випуск і перевід учнів на наступний рік 

навчання. 

червень 

2020 

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., 

з НВР Ганицька 

О.О. 

 

 



 

8.3. Інструктивно-методичні та виробничі наради 

 

№ 

Теми 

інструктивно-методичних нарад 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

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 2019-2020 навчальний 

рік. 

серпень 

2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступники 

директора 

з НВР Петренко 

Т.О., 

з НМР Сорокіна 

Т.В. 

 

2. Методичні рекомендації щодо 

проведення Першого уроку у 2019 році. 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

3. Щодо оформлення та ведення 

документації педагогічними 

працівниками (журнали, плани 

факультативів, гуртків тощо). (ВН) 

Заступники 

директора 

з НМР Сорокіна 

Т.В. 

з НВР Ганицька 

О.О. 

з НВР Петренко 

Т.О. 

 

4. Про заходи щодо організованого 

початку нового навчального року. (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

ІІ. 

1. Про організацію психолого-

педагогічного супроводу учнів І курсу 

(складання соціального паспорту груп). 

вересень 

2019 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

2. Про організацію колективних та 

індивідуальних форм методичної 

роботи у 2019-2020 навчального року. 

Методист  

Русанова О.І. 

 

3. Про організацію та види контролю за 

освітнім процесом у І семестрі. 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

4. Завдання з профорієнтації на 

вересень-жовтень 2019 р.(ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

 

 

5. Про організацію харчування. (ВН) 

6. Про дотримання єдиного 

орфографічного режиму. (ВН) 

7. Про проведення діагностичних 

контрольних робіт у групах І курсу. 

(ВН) 

8. Про заходи щодо підготовки учнів до 

ДПА (ЗНО) 

Заступники 

директора 

Петренко Т.О. 

 

Сорокіна Т.В. 

 

 

Сорокіна Т.В. 

 

Сорокіна Т.В. 

 

ІІІ. 
1. Про організацію діяльності 

учнівського самоврядування. 

жовтень 

2019 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О 

 



 

2.Про атестацію педагогічних 

працівників у 2020 році (ознайомлення 

з Типовим положенням про атестацію). 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

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. 

 

 

5. Про організацію та проведення І-ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів серед 

учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2019-

2020 навчальному році та ДПА у формі 

ЗНО. 

 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

ІV. 

1. Про участь у проведенні 

Всеукраїнських олімпіад із предметів 

загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки; конкурсів 

фахової майстерності серед учнів 

закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, Міжнародних 

інтелектуальних конкурсів. 

листопад 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про нові підходи до викладання 

предметів «Історія України», 

«Всесвітня історія» в умовах Нової 

українська школи. 

3. Про роботу з учнями з низьким 

рівнем навчальних досягнень та 

обдарованими. 

4. Про тематичні атестації із 

загальноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки (ВН) 

V. 

1. Про підготовку до ЗНО в контексті 

формування предметних 

компетентностей учнів. 

Грудень 

2019 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

2. Про стан вивчення перспективного 

педагогічного досвіду класного 

керівника Цирулік О.С. 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 підвищення кваліфікації через 

курси підвищення кваліфікації у 2019 

році (звіти педагогічних 

працівників).(ВН) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

керівники МО, ЦК 

 



 

5. Виконання практичної частини 

програми на уроках предмета 

«Математика». (за результатами 

контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

 

6. Організація роботи з учнями-

сиротами на зимових канікулах. (ВН) 

 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

7. Про своєчасну підготовку звітів за 

роботу педагогічного колективу у І 

семестрі. (ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

VІ. 

1. Про хід атестації педагогічних 

працівників та стан видавничої 

діяльності. 

січень 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

 

2. Про підготовку учнів до ДПА у 

формі ЗНО. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

3. Про участь учнів у гуртках і 

спортивних секціях та дотримання 

розкладу занять № 2 (ВН) 

Заступники 

директора  

з НВР Петренко 

Т.О.,  

з НМР Сорокіна 

Т.В. 

 

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 

2020 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

2. Про підготовку документів для участі 

у ДПА у формі ЗНО. 

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. 

 

4. Про міжпредметні зв’язки на уроках 

фізичної культури. 

(за результатами контролю) 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

VІІІ 

1. Про дотримання вимог при 

оформленні журналів теоретичного 

навчання. березень 

2020 

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 підготовку до Дня відкритих 

дверей.(ВН) 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

ІХ  

1. Аналіз результативності роботи 

методичної об’єднань педагогів у ІІ 

семестрі. 

квітень 

2020 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В., 

методист 

Русанова О.І. 

 

2. Про аналіз навчальних досягнення 

учнів випускних груп для успішної 

підготовки до ДПА. 

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 

3. Про підготовку та проведення 

Толоки щодо прибирання закріпленої 

території. (ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

4. Про організацію роботи щодо 

працевлаштування учнів випускних 

груп. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

5. Про забезпеченість підручниками та 

методичною літературою освітній 

процес. 

Методист 

Русанова О.І., 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

6. Про підготовку проекту плану 

роботи на 2020-2021 навчальний рік 

Директор 

Камишанська В.О. 
 

Х 

1. Про стан форми національно-

патріотичного виховання у закладі 

освіти. 

травень 2020 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

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. Результати роботи з профорієнтації у 

школах області. (ВН) 

Заступник 

директора з НВР 

Петренко Т.О. 

 

4. Про стан проходження виробничої 

практики та підготовку до ПА, ДКА. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

 

5. Про формування здорового способу 

життя на уроках предмета «Захист 

Вітчизни»  

(за результатами контролю)  

Заступник 

директора з НМР 

Сорокіна Т.В. 

 



 

ХІ. 

1. Про стан виконання регіонального 

замовлення на підготовку робітників у 

2020 році. (ВН) 

червень 

2020 

Директор 

Камишанська В.О. 

 

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 освітніх програм, 

навчальних планів та перспективно-

тематичне планування, оновлення 

навчально-матеріальної бази кабінетів, 

майстерень, лабораторій та планування 

роботи колективу на 2020-2021 

навчальний рік.  

Директор 

Камишанська В.О. 

 

 



 

8.4. План роботи методичного кабінету 

 

№ 

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 

основних питань на 2019-2020 н.р. 

червень-

серпень 2019 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

керівники 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  

закладу освіти; 

- інноваційних педагогічних 

технологій тощо. 

постійно 

Методист 

Русанова О.І., 

бібліотекар  

Садовнича С.Г. 

 

4. 

Забезпечити у методичному кабінеті 

плануючу документацію на 

навчальний рік: 

- план роботи педагогічного 

колективу; 

- 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; 

- заходи з вивчення перспективного 

педагогічного досвіду роботи; 

- план роботи творчої групи. 

з вересня 

2019 

Методист 

Русанова О.І. 

 

5. 

Забезпечити підготовку та участь у 

проведенні заходів з підвищення 

педагогічної майстерності: 

- педагогічних рад; 

- семінарів-практикумів; 

- засідань методичних об’єднань, 

циклових комісій; 

- методичного консультування; 

- інструктивно-методичних нарад; 

- педагогічних читань. 

Згідно з 

планами 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

керівники МО, ЦК 

 



 

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. 

Забезпечити підготовку матеріалів до  

виставки новинок наукової, 

педагогічної та методичної 

літератури; виставки методичних 

доробок викладачів, майстрів в/н з 

досвіду роботи. 

протягом 

навчального 

року 

Заступник директора з 

НМР Сорокіна Т.В., 

методист  

Русанова О.І., 

бібліотекар 

Садовнича С.Г. 

 

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 

2020 

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 з досвіду 

роботи. 

постійно 
Методист 

Русанова О.І. 

 

13. 

Надати методичну допомогу 

викладачам, майстрам в/н, 

керівникам МО у підготовці 

навчально-плануючої документації. 

червень-

серпень 

2019 

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. 

 

  



 

15. 

Організувати наставництво з надання 

адресної допомоги молодим 

спеціалістам та малодосвідченим 

педагогічним працівникам. 

з вересня 

2019 

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» 

(2019-2020 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 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційні заходи 

1 
Визначити теми занять та форми 

проведення. 
до 01.09.2019 

Методист, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

2 

Опрацювати новинки науково-

методичної, психолого-

педагогічної літератури з тем 

семінару. 

протягом 

навчального 

року 

відповідальні за 

підготовку 

заняття 

 

3 

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. 

 

4. 

Забезпечувати своєчасну 

підготовку та проведення 

семінарських занять. 

згідно з планом 
Методист 

Русанова О.І. 

 

5 

Залучати досвідчених 

педагогічних працівників до участі 

у підготовці та проведенні занять 

психолого-педагогічного семінару. 

протягом 

навчального 

року 

Методист 

Русанова О.І. 

 

  



 

Провести заняття за темами: 

1. 

1.1. Основна мета і завдання 

психолого-педагогічного семінару 

на 2019-2020 навчальний рік. 

1.2. Професійна мобільність 

педагога або чому треба вчитися і 

змінюватися все життя? (практичне 

заняття для викладачів) 

жовтень 2019 

Методист 

Русанова О.І., 

 

соціальний 

педагог 

Русанова О.А. 

 

2. 

2.1. Вимоги до педагога нової 

української школи (теоретичні 

аспекти) 

2.2. Педагог інноваційних змін 

(практичне заняття) 

листопад 2019 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

3. 

3.1. Особливості впровадження 

наскрізного навчання в освітній 

процес. (семінар) 

3.2. Професійна мобільність 

педагога або чому треба вчитися і 

змінюватися все життя? (практичне 

заняття для майстрів в/н) 

грудень 2019 

Методист 

Русанова О.І.  

соціальний 

педагог 

Русанова О.А. 

 

4. 

4.1. Педагог в країнах Європи. 

(інформаційний екскурс) 

4.2. Підтримка внутрішніх резервів. 

(практичне заняття) 

січень 2020 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

5. 

5.1. Суїцидальні тенденції серед 

дітей та підлітків. 

5.2. Ігри з життям: профілактика 

суїциду. (практичне заняття) 

лютий 2020 

Методист 

Русанова О.І.  

соціальний 

педагог 

Русанова О.А. 

 

6. 

6.1. Ефективне використання 

навчального часу. 

6.2. Усе в твоїх руках. (практичне 

заняття) 

березень 2020 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В. 

 

7 

7.1. Самоудосконалення педагога-

шляхи і форми. (дискусія) 

7.2. Вплив установок та стереотипів 

на особистість педагога. (практичне 

заняття) 

квітень 2020 

Методист 

Русанова О.І.  

соціальний 

педагог 

Русанова О.А 

 

8. 

8.1. Дебрифінг ( підсумки занять) 

8.2. Педагогіка співпраці. 

Професійна мобільність педагога. 

(практичне заняття) 
травень 2020 

Методист 

Русанова О.І., 

практичний 

психолог 

Острівна О.В., 

соціальний 

педагог 

Русанова О.А 

 

 



 

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 

2019-2020 навчальному році. 

згідно з 

планом НМЦ 

ПТО у 

Сумській 

області 

Директор 

Камишанська В.О., 

методист Русанова О.І., 

відділ кадрів 

 

2. 

Поновити перспективний план 

проходження курсів 

педагогічними працівниками до 

2021 року. 

до грудня 

2019 

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 

закладу та забезпечити їх 

навчання. 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О. 
 

9. 

Підготувати накази та розробити 

заходи щодо забезпечення 

ефективного проходження 

атестації педагогічними 

працівниками у 2019-2020 

навчальному році. 

жовтень 

2019 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 
 

  



 

10. 

Забезпечити умови для навчання 

педагогічних працівників з 

оволодіння практичними 

навичками ІКТ-технологій (курси, 

самоосвіта). 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В. 

 

11. 

Узагальнювати та поширювати 

досвід роботи викладачів, 

майстрів виробничого навчання 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 

2020 

Заступник директора 

з НМР Сорокіна Т.В., 

методист Русанова О.І., 

керівники МО 

 

13. 

Забезпечити активну участь 

педагогічних працівників у 

тренінгах, практичних заняттях, 

які проводить психологічна 

служба. 

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 освіти. 

вересень 

2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

2. 

Перевірити наявність інструкцій з 

ОП, БЖД, ІТБ та ТБ у навчальних 

кабінетах, лабораторіях, 

гуртожитку, актовій та спортивній 

залі. 

серпень-

вересень 

2019 

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. 

02.09.2019 
Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 
 

4. 

Провести інструктажі з 

працівниками училища та учнями 

ІІ-ІУ курсу. 

до 

06.09.2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

5. 

Забезпечити підготовку 

навчального закладу до 2019-2020 

навчального року (навчальні 

кабінети, лабораторії, майстерні, 

гуртожиток, їдальня). 

до 

23.08.2019 

Директор 

Камишанська В.О., 

заступники директора, 

завідувач господарства 

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 території, 

кабінетів, лабораторій 

закріпленими навчальними 

групами; 

- щоденно проводити вологе 

прибирання навчальних кабінетів, 

лабораторій, кімнат гуртожитку, 

спортивної зали, коридорів і холів 

навчального корпусу, гуртожитку, 

їдальні; 

- забезпечити відповідні норми 

освітлення приміщень закладу 

освіти;  

- забезпечити тепловий режим у 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська В.О., 

завідувач господарства 

Беззубець В.М., 

завідуючі кабінетами, 

лабораторіями, 

вихователі 

Моїсеєнко Н.О. 

Кривцова В.В., 

керівники навчальних 

груп 

 



 

осінньо-зимовий період роботи 

училища; 

- 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. 

систематичн

о 

Керівники підрозділів, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

8. 

Проводити бесіди для учнів 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 

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 2020 

Адміністрація, 

інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 

 

10. 
Дотримуватися правил 

протиепідемічного контролю. 

систематичн

о 

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 

2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

завідувач господарства  

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 

закладу освіти з охорони праці. 

січень 

2020 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

  



 

15. 

Забезпечити проходження 

екзаменів з охорони праці для 

певної категорії працівників 

училища. 

квітень 

2020 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

керівники підрозділів 

 

16. 
Провести місячник з охорони 

праці. 

квітень  

2020 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М., 

викладач охорони праці 

Купіна Т.С. 

 

17. 

Забезпечити своєчасне 

проходження медичного огляду 

педагогічними працівниками. 

жовтень 

2019 

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 

2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

20 

Забезпечити спецодягом учнів на 

уроках професійно-практичної 

підготовки. 

з вересня 

2019 

Майстри виробничого 

навчання 
 

21 

Провести перевірку перезарядки 

вогнегасників та перевірку 

пожежних рукавів. 

жовтень 

2019 

Інженер з охорони праці 

Петренко С.М. 
 

 



 

РОЗДІЛ 11 

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Методичне забезпечення навчальних 

предметів та професій 

Термін 

виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконанн

я 

Відмітк

а про 

викона

ння 

Відповідал

ьний 

Суспільно-гуманітарні дисципліни 

Розробити кросворди до модулів 

«Футбол», «Волейбол» 

грудень   Оформити підписку на періодичну 

літературу 

протягом 

року 

 Каблюк 

В.А. 

Розробити щоденник самоконтролю для 

учнів 

протягом 

року 

 Придбати спортивний інвентар 

(м’ячі, гімнастичні мати, тенісні 

столи) 

  Каблюк 

В.А. 

Розробити комплекс вправ для юнаків з 

атлетичної гімнастики 

І семестр   протягом 

року 

 Сорокін 

Л.В 

Розробити комплекс вправ для юнаків з 

колового тренування 

І семестр  Створити інвентарну кімнату І семестр  Горбунова 

І.І. 

Створити цикл презентацій з теми 

«Теоретичні відомості з фізичної 

культури» 

протягом 

року 

 Придбати музичний центр, принтер   Горбунова 

І.І 

Розробити збірник завдань для 

організації освітнього процесу з 

предмета «Захист Вітчизни. Основи 

медичних знань», 11 клас 

до квітня 

2020 

 Придбати муляжі для формування 

вмінь з реанімаційних заходів 

протягом 

року 

 Адміністра

ція. 

Викладач 

Русанова 

О.І. 

Розробити зорові схеми до вивчення 

творів української літератури 

протягом 

року 

 Замінити покриття підлоги 

(лінолеум) 

протягом 

року 

 Викладач 

Салій О.М. 

 

Розробити тестові  завдання (за 

варіантами) до мовних тем для 

підготовки до ЗНО 

 

I семестр  Придбати технічні засоби навчання 

(плазмовий телевізор, принтер) 

протягом 

року 

 Викладач 

Салій О.М 



 

Створити презентації до тем 

«Морфологія», «Синтаксис. Просте 

речення» 

  Передплатити методичного 

фахового журналу  

протягом 

року 

 Викладач 

Салій О.М 

Поширити підручники з граматики 

Мерфі 

I семестр  Придбати англо-українські 

словники (5 шт) 

протягом 

року 

 Викладач 

Цирулік 

О.С. 

Систематизувати словник лексики за 

професійним спрямуванням «Кухар», 

«Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів»  

II семестр  Придбати технічні засоби навчання 

(плазмовий телевізор, принтер, 

інтерактивну дошку) 

протягом 

року 

 Викладач 

Цирулік 

О.С. 

   Придбати підручник «English 

Grammar in Use» Cambridge 

University Press 

протягом 

року 

 Викладач 

Цирулік 

О.С. 

Створити презентації до теми “Jobs and 

professions” для учнів ІІ курсу 

I семестр     Викладач 

Цирулік 

О.С. 

Розробити логічні схеми з предмета 

«Зарубіжна література» з використанням 

QR-кодів до тем, що вивчаються на  ІІ 

курсі 

I семестр  Придбати стенди з предмету 

«Зарубіжна література» 

протягом 

року 

 Викладач 

Гудим І.М 

Підібрати відео- та аудіоматеріал з теми 

«Зарубіжна література» 

II семестр  Придбати технічні засоби навчання 

(плазмовий телевізор, принтер) 

протягом 

року 

 Викладач 

Гудим І.М 

Розробити інтегровані уроки із 

зарубіжної літератури та інших 

предметів 

І семестр      Викладач 

Гудим І.М 

Підібрати комплексний відеоряд з 

навчальних фільмів до теми «Початок 

української революції 1917-1978» 

IІ семестр  Придбати принтер протягом 

року 

 Викладач 

Гребіник 

Я.В. 

Розробити тести до теми «Україна в 

умовах незалежності» відповідно до 

нових програм 

І семестр   протягом 

року 

 Викладач 

Гребіник 

Я.В. 

   Придбати HDMI-шнур, замінити 

панелі на картах 

І семестр  Викладач 

Гребіник 



 

Я.В. 

Дібрати дидактичний матеріал до теми 

«Боротьба з танками» 

ІІ семестр  Придбати навчальні АК-74 протягом 

року 

 Викладач 

Гонор Г.В. 

Дібрати дидактичний матеріал до теми 

«Евакуація поранених з поля бою. 

Документація» 

І семестр  Придбати циркуль-вимірювач (1 

шт.) 

протягом 

року 

 Викладач 

Гонор Г.В. 

   Придбати Курвиметр (1 шт) протягом 

року 

 Викладач 

Гонор Г.В. 

   Придбати Компас Адріанова (3 шт) протягом 

року 

 Викладач 

Гонор Г.В. 

Природничо-математичні дисципліни 

Поповнити папку «Методичні 

рекомендації» новими  документами. 

Розробити відкритий бінарний урок з тем  

«Спорт і відсотки» за STEM-технологіями 

 

Розробити методичну збірку «50 

практичних задач» 

 

Оформити підписку на періодичну 

літературу з математики. 

протягом 

навчальног

о року 

 Поновити стенд «Готуємось до ЗНО» жовтень 

2019 
 

Викладач 

Тахтай І.Є. 

Придбати:  

 - принтер 

- телевізор 

- екранно-звукові посібники з 

надання методичної допомоги 

викладачу математики (за наявності в 

продажу) 

- методичну літературу з викладання 

математики в 10-11 класах (за 

наявності у продажу) 

протягом 

навчальног

о року 

  

Провести Інтернет в кабінет № 22    

Придбати програми з математики 

GRAN 
   

Виготовити зошити для лабораторних та 

практичних робіт з біології, хімії та 

екології 

  Оформити підписку на періодичну 

пресу для кабінету   

Викладач 

Пархомчук 

О.Ю. 

Розробити тексти директорських 

перевірочних робіт  з хімії та біології для 

учнів І курсу. 

  Зробити інвентаризацію хімічних 

реактивів    



 

Виготовити роздатковий матеріал, опорні 

конспекти презентації, підібрати і  скласти 

різнорівневі тематичні роботи до теми: 

«Спадковість та мінливість» , 

«Репродукція та розвиток», «Адаптації», 

«Біологічні основи здорового способу 

життя». 

  Організувати виготовлення наочних 

посібників (стенд «Еволюційний 

розвиток органічного світу») 

   

Підібрати збірку методичних статей із 

методики викладання біології з теми 

«Ейдетика на сучасному уроці». 

      

Доповнити  інструктивні картки до 

практичних робіт з біології. 

      

Скласти завдання для проведення 

самостійних та контрольних робіт до тем: 

«Країни Європи» ; «Океанія». 

  Придбати: 

-глобус  

-телевізор 

-політичну карту світу 

  Викладач 

Острівна 

О.В. 

Розробити кросворди:  

- «Країни Європи та їх столиці» 

- «Політична карта світу» 

 

Підібрати відеоматеріали до тем  

- «Країни Європи та їх столиці». 

- «Політична карта світу» 

-  «Європа».  

- «Німеччина». 

  Оформити підписку на періодичну 

пресу для кабінету (журнал 

«Географія») 

  Викладач 

Острівна 

О.В. 

Поповнити тематичні папки та навчально-

методичні комплекти:  

«КраїниЄвропи». 

«КраїниАзії».  

«Нормативно-правова база». 

  Поповнити бібліотечний фонд 

кабінету довідковою літературою. 

   

Підготувати презентації до тем: 

«Великобританія» «Італія» «Країни 

Європи» «Китай» 

      



 

Доповнити картотеку довідкової та 

періодичної літератури. 

Поповнити теки для учнів матеріалом про 

країни Азії. 

     Викладач 

Острівна 

О.В. 

Дібрати дидактичний матеріал для 

проведення самостійних та контрольних 

робіт до теми «Електродинаміка». 

  Придбати: принтер, 

телевізор 

  Жигуліна 

В.І. 

Підібрати відеоматеріали до теми 

«Електродинаміка». 

  Поповнити кабінет методичною та 

науковою літературою 

   

Розробити презентації до тем: 

«Безпека під час роботи з електричними 

пристроями» 

«Електроємність. Використання 

конденсаторів у техніці» 

«Електричний струм у різних 

середовищах» 

      

Розробити тестові завдання до теми 

«Механіка»  

     Викладач 

Жигуліна 

В.І. 

Розробити практичні роботи до тем  

предмету « Технології»: 

- «Проектування як складова сучасного 

виробництва та життєдіяльності 

людини» 

- «Інформаційні джерела та 

інформаційні технології в проектній 

діяльності» 

- «Художнє конструювання об’єктів 

технологічної діяльності» 

- «Екологічні і техногенні проблеми в 

перетворювальній діяльності людини» 

- «Економічний аналіз проекту» 

- «Проектування професійного успіху» 

 

  Відремонтувати шафу у 

препараторській. 

 

 

 

Поповнювати кабінет методичною 

літературою з предмету 

«Електротехніка», 

«Технології», «Інформаційні 

технології» 

  Викладач 

Коропченко 

С.М. 



 

Підготувати презентації з тем: 

 Конструкційні матеріали. 

 Властивості та поєднання кольору. 

 Аргументація стилю. 

Розробити завдання для поточного та 

тематичного оцінювання знань  з тем:  

 «Дизайн предметів інтер’єру» 

 «Основи підприємницької 

діяльності» 

   Організувати ремонт та 

налаштування комп’ютерів у 

каб.№23 

  Викладач 

Коропченко 

С.М. 

   Поповнити кабінет 

демонстраційними матеріалами 

(презентаціями) 

  Викладач 

Коропченко 

С.М. 

 

Комплексно-методичне та навчально-матеріальне забезпечення професій та навчальних предметів професій будівельного напрямку 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази кабінету, 

майстерні 

Термін 

виконання  

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Поповнювати комплекти 

робочої документації з 

професії.  

 

Розробити освітні навчальні 

програми за модульною 

системою навчання. 

вересень-

жовтень 

2019 

Придбати електронні засоби 

навчання 

протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н 

Байдак А.Ю. 

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Клець О. О. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Пилипенко Є. І. 

Викладачі: 

Петренко Т. О. 

 



 

Темченко В.А. 

Камишанська В.О. 

2 Забезпечити систематизацію 

навчально-методичної бази 

предметів та професій (стенди, 

плакати, підручники, 

довідники, потемні папки). 

протягом 

навчального 

року 

  Байдак А.Ю. 

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Клець О. О. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Пилипенко Є. І. 

Викладачі: 

Темченко В.А. 

Петренко Т. О. 

Камишанська В.О. 

 

3 Проводити уроки професійно-

теоретичної підготовки та в/н з 

відеозаписом для аналізу і 

удосконалення освітнього 

процесу протягом 

навчального 

року 

  Байдак А.Ю. 

Волкова Р. О. 

Ганицька О.О. 

Галущенко Г.І. 

Клець О. О. 

Литвинченко А.І. 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Петренко Т. О. 

Пилипенко Є. І. 

Темченко В.А. 

 

4 Підготувати матеріали та 

провести конкурси професійної 

майстерності, олімпіади з 

предметів професійно-

теоретичної підготовки та в/н. 

вересень-

березень 

2019-2020 

н/р 

Придбати матеріали та 

інструменти для  проведення 

конкурсів професійної 

майстерності, олімпіад з 

предметів професійно-

теоретичної підготовки 

вересень-

березень 

Галущенко Г.І. 

Клець О. О. 

Литвинченко А.І 

Малес В. Г. 

Омарова В. Б. 

Пилипенко Є. І. 

Темченко В.А. 

 



 

5 Поповнити відеоматеріалами 

уроки на тему:  

«Підготовка поверхонь під 

водне фарбування». 

«Види інструментів та їх 

призначення». 

вересень-

жовтень 

Малярна майстерня 

Оновити стенди «Сьогодні на 

уроці» та «Інформація». жовтень 

2019 

Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

Розробити плакати з професії 

«Маляр» до тем: «Способи 

підготовки різних поверхонь 

для фарбування водними 

складами». 

червень 

 

 
Майстер в/н 

Галущенко Г.І. 

 

6 Розробити плакати з професій:  

- «Штукатур»: з теми 

«Облицювання поверхонь 

гіпсокартонними листами»; 

- «Лицювальник-плиточник»: з 

тем «Лицювання 

горизонтальних поверхонь», 

«Облицювання стін кам’яними 

плитками», «Підготовка 

горизонтальних поверхонь під 

облицювання». 

червень 

2020 

Майстерня штукатурних 

робіт, лицювальників - 

плиточників, монтажників 

систем утеплення будівель 

Придбати комплекти  робочого 

інструменту (по 15 шт.) для 

лицювальника-плиточника, 

монтажника систем утеплення. 

травень 

2020 

Майстер в/н 

Пилипенко Є. І. 

 

Удосконалити стенди 

«Сьогодні на уроці» та 

«Інформація». 
грудень 

2019 

Облицювати плиткою відкоси в 

робочих кабінах майстерні. 
березень 

Майстер в/н, 

завідуюча 

майстернею 

Пилипенко Є. І. 

 

Доопрацювати макет круглої 

металевої конструкції колони. 
травень 

 

7 Розробити інструкційно-

технологічні картки до тем III-

го, IV розрядів . 
протягом 

року 

Майстерня монтажник – 

складальник  

металопластикових 

конструкцій 

Придбати наочність: 

- плакати (згідно III,IV 

розрядів); 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

Майстер в/н 

Литвинченко А.І. 

 



 

- відеодиски (з теми «Монтаж 

вхідної групи») 

Розробити стенди з наочністю з 

сучасних технологій: 

«Фурнітура мако», «Різновиди 

профілів». 

 

 

травень 2020 

8 Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи з 

теми: «Ручний, пневматичний, 

електричний інструмент» 

жовтень 

2019 

Кабінет № 42 

 

Підключити кабінет до мережі 

Інтернет. 

вересень 

2019 

Майстер в/н 

Клець О.О. 

 

Розробити індивідуальні 

завдання з теми: «Загальні 

відомості про системи 

теплоізоляції» 

жовтень 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 
протягом 

навчального 

року 

 

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

3. Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(П-Т) освіти  

 

9  

Доповнити навчально-

методичну базу відео-

матеріалами до тем предметів 

«Технологія лицювальних та 

плиткових робіт», «Технологія 

монтажних робіт». 

протягом 

навчального 

року 

Кабінет № 44 

Поповнити кабінет 

натуральними зразками 

сучасних будівельних 

матеріалів. 

протягом 

навчального 

року 

Викладач 

Темченко В.А. 

 

Розробити тестові завдання з 

предмету «Технологія 

монтажних робіт». 

 

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

грудень 

 

 

 

протягом 

навчального 

року 

Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(ПТ) освіти: 

«Будівельне 

матеріалознавство», «Малярні 

роботи», «Штукатурні роботи». 

 

Придбати та закріпити плінтус, 

карниз в препараторській. 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

вересень 

2019 

Викладач 

Темченко В.А. 

 



 

 

Комплексно-методичне та навчально-матеріальне забезпечення кабінетів, майстерень та лабораторій професій   

енергетичного та матеріалообробного профілю 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Поповнення навчально-

матеріальної бази 

кабінету,лабораторії 

Термін 

виконан

ня  

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 Підготувати комплекти робочої 

документації з професій: 

- «Електрогазозварник» 

- «Слюсар колісних 

транспортних засобів» 

-  «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

 

Розробити освітні начальні 

програми за модульною та 

дуальною технологією навчання. 

српень-

вересень 

2019 

Придбання електронних засобів 

навчання, створення презентацій, 

Відеороликів. 

протягом 

року 

Черняк Г.Ю. 

Прядко О.О. 

Овчаренко Л.М. 

Купіна Т.С 

Салій С.А. 

 

 

Створити куточок «Сьогодні на 

уроці», «Інформація» за 

сучасними вимогами. 

10  

Створити презентації до 

основних тем предметів 

професійно-теоретичної 

підготовки. 

протягом 

навчального 

року 

Кабінет № 47 

Придбати підручники з 

предметів за новими 

стандартами П(ПТ) освіти 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

протягом 

навчального 

року 

Викладач 

Петренко Т.О. 

 

11  

Створити презентації до 

основних тем предмету 

«Будівельне креслення» 

протягом 

навчального 

року 

Кабінет № 13 

Поповнити кабінет наочними 

демонстраційними  матеріалами 

(моделями) 

протягом 

навчального 

року 

Викладач 

Камишанська В.О. 

 



 

2 Поповнювати тематичні папки 

дидактичними матеріалами, 

картками завданнями, тестовими 

завданнями. 

протягом 

року 

Придбати: 

-  Двигун на стапелі  – 2 шт. 

- Станок для балансування коліс – 1 

шт. 

- Індивідуальні набори ключів та 

головок для ремонту автомобілів – 

5 -6шт. 

- Компресор – 1шт. 

 

Майстри в/н 

Двунос М.П. 

Салій С.А. 

Герман І.І. 

Малиш В.М. 

 

Розробити технологічні картки 

на виконання слюсарних 

операцій. 

Обладнати пост змащення автомобіля   

3 Систематизувати і підібрати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт, 

контрольних робіт. 

вересень 

січень 

травень 

Придбання ліцензійних дисків з 

предметів професійно-теоретичної і 

професійно-практичної підготовки 

протягом 

року 

Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Черняк Г.Ю 

Овчаренко Л.М. 

 

4 Підготувати комплекти 

інструкцій для ЛПР за професією 

«Електрогазозварник». 

 

Створити  презентації з основних 

тем предметів професійно-

теоретичної підготовки 

протягом  

року 

  Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Овчаренко Л.М. 

 

5 Розробити умови проведення 

конкурсів професійної 

майстерності , олімпіад з 

професій енергетичного профілю 

з використанням ІКТ  
лютий 2020 

Придбати: 

- плазморіз, 

- пилу тертя 

- компресор, 

- свердлильний станок. 

-  зварювальні матеріали, зразки  

зварних з’єднань електродів, 

захисних газів, карбіду кальцію для 

проведення уроків в/н та конкурсів 

професійної майстерності. 

 Купіна Т.С. 

Прядко О.О  

Мозговий І.В. 

 



 

6 Розробити завдання для 

письмових екзаменаційних робіт 

відкоригувати ККЗ для поетапної 

атестації 

 

січень 2020 

  Купіна Т.С. 

Прядко О.О. 

Черняк Г.Ю.  

Овчаренко Л.М. 

 

7 Підготувати методичні розробки  

уроків в/н 

грудень 

лютий 

  Салій С.А. 

Суботін А.А. 

 

8 Розробити технологічні картки 

для проведення уроків в/н з 

основних тем: Реверсна схема 

підключення електродвигуна. 

Квартирна проводка 

внутрішнього проведення. 

Лудіння та паяння. 

 

Поповнювати тематичні папки 

завданнями для контролю знань, 

таблицями, схемами. 

Поповнити відеотеку новими 

відеоматеріалами з професії 

«Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування». 

протягом 

року 

Придбати: 

- Мультимедійне  обладнання: 

інтерактивна дошка, проектор, 

принтер. 

- Двигуни асинхронні  з КЗР– 2 шт. 

- Діючі тематичні стенди – 8 шт. 

- Електронні лічильники – 

 2 шт. 

-  Монтажні ножі, кусачки. 

- Світлодіодні лампи і стрічки.  

- Трансформатори. 

 - Розетки зовнішні. 

 - Паяльники електричні  та газові.  

  - Верстат заточний. 

 

Установити вентиляцію на робочих 

місцях учнів. 

 

Адміністрація, 

завідуюча 

лабораторією, 

майстер в/н 

Овчаренко Л.М. 

 

9 Поповнити тематичні папки 

опорними конспектами, 

таблицями, схемами, тестовими 

завданнями, кросвордами. 

 

Поповнити відеотеку новими 

відеоматеріалами з предметів 

«Обладнання та технологія 

зварювальних робіт», «Охорона 

праці». 

 

квітень 

 

 

 

протягом 

року 

Кабінет № 41 
Підключити мережу Інтернет. 

 

Оновити стенди з охорони праці та 

матеріалознавства. 

 

Придбати сучасні плакати з технології 

зварювальних робіт. 

 

Провести ремонтні роботи: 

протягом 

року 

Викладач, 

завідуюча 

кабінетом 

Купіна Т.С. 

 



 

 

Завершити роботу зі створення 

збірника тестових завдань з 

матеріалознавства. 

- реконструкція панелей; 

- заміна лінолеуму; 

- ремонт препараторської; 

- реконструкція робочого місця 

викладача. 

 

Придбати засоби індивідуального 

захисту з предмету «Охорона праці» 

для організації освітнього процесу: 

навушники, маску, окуляри захисні, 

респіратори, спецодяг. 

10  

Підготувати відео презентацію 

професій енергетичного 

профілю. 

лютий 2020 

 

 

 

протягом 

року 

Кабінет № 43 

 

Придбати: 

- електронний посібник з предметів 

«Допуски та технічне вимірювання», 

«Теоретична механіка» 

- Лампу для мультимедійного 

проектора 

- Контрольно-вимірювальні прилади 

протягом 

року 

Викладач, 

завідуючий 

кабінетом 

Прядко О.О. 

 

Підібрати та систематизувати 

матеріали для проведення 

контрольних, лабораторно-

практичних робіт. 

11  

Доукомплектувати бібліотеку 

кабінетів №35,41,43 

підручниками, дидактичною 

літературою, наочними 

посібниками відповідно до вимог 

стандарту. 

І семестр Кабінет № 35 

 

Укомплектувати  плакатами, 

мультимедійним обладнанням, 

стендами  для організації освітнього 

процес за професією «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування 

електроустаткування» 

 Завідуючій 

кабінетом 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-методичне забезпечення  та навчально-матеріальна база кабінетів, лабораторій професій харчових технологій 

 

№ 

з/п 

Методичне забезпечення 

навчальних предметів та 

професій 

Термін 

виконання 

Відміт

ка про 

викон

ання 

Поповнення навчально-

матеріальної 

 бази кабінету, майстерні 

Термін 

виконання  

Відмітка 

про 

виконан

ня 

Відпові-

дальний 

1 

Дібрати і систематизувати  

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт із 

таких тем:  

«Пароконвектомати».  

 «Слайсери ». 

 «Нормативно-технологічні 

документи: види, призначення, 

використання». 

 

І семестр 

2019-2020 

н/р 

 Кабінет № 45 

 

Оформити стенди:  

- «Сьогодні на уроці». 

- «Готуємось до екзаменів». жовтень 

2020 

 

Викладач, 

завідуюча 

кабінетом 

Залозна Т.М. 

2 

Скласти тексти диктантів до тем: 

- «Машини для замісу тіста та 

збивання сумішей». 

- «Машини для розкачування 

тіста». 

- «Машини для просіювання 

борошна». 

І семестр 

2019-2020 

н/р 

 Організувати виготовлення 

наочних посібників 

протягом 

року 

 

Викладач 

Залозна Т.М. 

3 

Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи з 

тем: 

«Технологія приготування супів, 

соусів, страв з овочів», ІV курс 

«Технологія приготування страв з 

риби та морепродуктів», ІV курс 

«Допоміжне устаткування», I курс 

 

 

 

до 01.11.19 

 

до 10.05.20 

 

до 10.06.20 

 Поповнити кабінет 

навчальними посібниками:  

- Сучасні методи викладання 

уроків в ПТУ 

Створення презентацій, 

відеороликів 

протягом 

року 

 

Викладач 

Залозна Т.М. 

4 

Розробити індивідуальні завдання  

для учнів з тем: 

 

протягом 

року 

 Оформити підписку на 

періодичну пресу для кабінету. 

 

протягом 

року 

 
Викладач 

Залозна Т.М. 



 

«Устаткування для варіння їжі», II 

курс; 

«Універсальні кухонні машини», I 

курс;  

«Технологія приготування прісного 

тіста та виробів з нього », I курс. 

Придбати сучасні плакати з 

технології приготування їжі. 

5 

Обновити інструкції лабораторних 

робіт з «Устаткування підприємств 

харчування » I курс. 

І семестр 

    
Викладач 

Залозна Т.М. 

6 

Продовжити роботу з апробації 

електронних педагогічних засобів 

навчання. 

постійно 

    
Викладач 

Залозна Т.М. 

7 
Оформити постійно діючій стенд 

«Готуємось до ККЗ, ДКА». 
І семестр 

    

Викладач 

Залозна Т.М. 

8 

Розробити завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів 

 

І семестр 

    
Викладач 

Залозна Т.М. 

9 

Створити презентації з основних 

тем предметів професійно-

теоретичної підготовки 

протягом 

року 

    
Викладач 

Залозна Т.М. 

10 

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. 

березень 

2020 

    

Викладач 

Залозна Т.М. 



 

11 

Поповнити тематичні папки: 

- «Технологія приготування страв 

з овочів», ІІ курс 

- «Технологія приготування страв 

з м’яса, птиці, субпродуктів », IІ 

курс. 

- «Технологія приготування 

холодних страв і закусок», IІ 

курс. 

протягом 

року 

    

Викладач 

Залозна Т.М. 

12 

Затвердити програму виробничого 

навчання і переліки навчально -

виробничих робіт на І та ІІ семестр 

вересень 

2019 

 

Осучаснити кухню-лабораторію 

металевими виробничими 

столами, мийками. 

протягом 

року 

 Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Набока О.О. 

Декунова Н.І. 

Скрипка О.І. 

Бондаренко 

Н.М. 

Маленко В.І. 

13 

Поповнити потемні папки новими 

методичними матеріалами 

технологічними картками та 

ілюстративним матеріалом до тем:  

- «Приготування страв з м’яса 

великими шматками». 

- «Приготування страв з 

сільськогосподарської птиці». 

- «Приготування солодких страв 

мусів та суфле». 

- «Приготування страв з гарбуза». 

- «Приготування холодних 

закусок, страв та кулінарних 

виробів із картоплі та овочів з 

використанням біологічно 

активних добавок » 

 

 

 

 

 

І семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Придбати набір ножів 

кухарської трійки.  

 

Придбати холодильну шафу. 

 

Придбати тістомісильну 

малогабаритну машину. 

Придбати пательні для гриля. 

 

Придбати пароконвекційну 

шафу. 

 

Придбати шафу для зберігання 

посуду. 

 

Придбати качалку з металевими 

дисками для нарізання печива. 

протягом 

року 

 Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Декунова Н.І. 

Скрипка О.І. 

Бондаренко 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- «Приготування супів та соусів із 

використанням біологічно 

активних добавок». 

- «Приготування страв із м’яса та 

м’ясних продуктів і 

сільськогосподарської птиці з 

використанням біологічно 

активних  добавок». 

- «Приготування страв із риби та 

нерибних продуктів моря з 

використанням біологічно 

активних добавок».  

- «Приготування солодких страв, 

напоїв, борошняних і 

кондитерських виробів із 

використанням біологічно 

активних добавок». 

ІІ семестр Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Декунова Н.І. 

Скрипка О.І. 

Бондаренко 

Н.М. 

14 

Поповнити поурочні папки 

дидактичними матеріалами з 

професії «Кондитер» 3 розряду до 

тем: 

- «Приготування крихти». 

- «Приготування пісочного тіста 

та виробів з нього». 

- «Приготування крему 

вершкового та сметанного». 

І семестр  

Придбати магнітні дошки для 

технологічних карток 

І семестр 

2019-2020 

н/р 

 Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Набока О.О. 

Декунова Н.І. 

15 

Розробити презентації до тем: 

- «Приготування страв з м’яса 

великими шматками».  

- «Приготування солодких страв 

мусів та суфле».  

- «Приготування страв з риби» 

- «Приготування пісочного тіста 

та виробів з нього». 

ІІ семестр  

Створити лабораторію 

кондитерів 

протягом 

року 

 Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Набока О.О. 

Декунова Н.І. 

 Оновити куточок 

«Кваліфікаційні характеристики 

з професії «Кухар»3-5 розряд, 

«Кондитер » 3 розряд. 

  Майстри в/н 

Колодка Л.М. 

Набока О.О. 

Декунова Н.І. 



 

- «Приготування бісквіту 

масляного та виробів з нього». 

- «Приготування десертів 

гарячих». 

Набока О.О. 

16 

Дібрати і систематизувати 

дидактичний матеріал для 

проведення самостійних робіт з тем: 

- «Збірник технологічних карток»  

 - «Класифікація закладів 

ресторанного господарства». 

- «Види графіків виходу на роботу». 

жовтень, 

листопад, 

грудень 

 

 

  Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

17 

Скласти тексти диктантів до  тем:  

- «Види банкетів і прийомів, їх 

специфіка». 

- «Господарський облік у закладах 

ресторанного господарства». 

 - «Організація складського 

господарства». 

 

листопад 

2019 

січень 2020 

 

лютий 2020 

 

 

Червень 

2020 

 Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

18 

Підібрати і скласти різнорівневі 

тематичні (контрольні) роботи з 

тем: 

- Порядок розрахунку суми націнок 

та продажної ціни на сировину 

- Організація роботи рибного цеху 

- Універсальні кухонні машини 

грудень, 

лютий, 

квітень  

 

 

Грудень 

2019 

 Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

19 

Підібрати матеріал карток для 

тематичної папки:  

- «Методи обслуговування 

відвідувачів», ІІ курс. 

грудень  

2020 

 

 

  Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

20 

Розробити індивідуальні завдання з 

тем: 

 - «Склад торгівельних приміщень, 

їх розміщення». 

 

січень-

березень 

2020 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 



 

 

- «Складання калькуляційних 

карток». 

- «Фаршемішалки». 

21 

Обновити інструкції лабораторних 

робіт з предмету «Устаткування 

підприємств харчування», IІ курс 

жовтень      Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

22 
Оформити тематичну папку  

«Обробка риби». 

грудень 

2019 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

23 
Розробити завдання для підсумкової 

перевірки знань учнів. 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

24 

Оформити тематичні папки: 

- «Машини для подрібнення кави, 

блендери, коктейлезбивальні 

машини». 

- «Облік сировини та готової 

продукції на виробництві». 

- «Сучасне теплове устаткування». 

протягом 

року 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

25 

Поповнити тематичні папки: 

- «Збірник рецептур борошняних 

кондитерських і булочних виробів 

для підприємств харчування». 

- « Обслуговування споживачів». 

- «Ваговимірювальна електронна 

торгова техніка»  

січень     Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

травень 

2020 

    Викладач 

Тимощенко 

І.М. 

26 

Розробити різнорівневі контрольні 

роботи (тематичні) з предмету 

«Устаткування підприємств 

харчування» 

січень      Викладач 

Тимощенко 

І.М. 



 

РОЗДІЛ 12 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 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 2019 
Директор Камишанська 

В.О. 

 

2.  

Провести поглиблений аналіз 

профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний рік, заслухати 

звіти профорієнтаторів. 

вересень-

жовтень 2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

3.  

Закріпити інженерно-педагогічних 

працівників за школами районів, 

міста Суми та районними центрами 

області 

до 15.10.2019 Адміністрація  

 

4.  

Узгодити напрямки та методи 

профорієнтаційної роботи з 

керівниками міського відділу освіти 

та директорами шкіл. 

жовтень 2019 

Директор Камишанська 

В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

5.  

Організувати друк рекламних 

проспектів про набір учнів на 2020-

2021 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 

2020 

Директор Камишанська 

В.О., 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

7.  

Підготувати профорієнтаційні 

матеріали та оформити куточки 

профорієнтації в школах. 

з 15.10.2019 

Профорієнтатори, 

заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

8.  

Виготовити і встановити об’ємні 

оголошення про прийом абітурієнтів 

в училище на 2020-2021 н. р. у 

місцях масового скупчення 

населення, у громадських місцях. 

до 01.01.2020 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

9.  

Залучити учнів до профорієнтаційної 

роботи: організувати агітаційний 

гурток «Профорієнтатор» для виїзду 

до шкіл міста з метою проведення 

профорієнтації. 

з 01.10.2019 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

керівники гуртків 

Тимошевич К.П. 

Шулежко О.А., 

учнівське 

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 01.05.2020 

Директор 

Камишанська В.О. 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

завідувач господарства 

Беззубець В.М. 

 

15.  

Брати участь у проведенні спільної 

профорієнтаційної роботи з центрами 

зайнятості  

постійно 

Профорієнтатори, 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

заступник директора з 

НВР Ганицька О.О., 

старший майстер 

Черняк О.Ю 

 

16.  

Проводити інструктивно-методичні 

наради з питань проведення 

профорієнтаційної роботи. 

щомісяця  
Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О. 

 

17.  

Брати участь у проведенні 

батьківських зборів у випускних 

класах шкіл щодо питань 

профорієнтації. 

протягом 

навчального 

року 

Педагогічні працівники-

профорієнтатори 

 

18.  

Надати інформаційно-презентаційні 

матеріали про училище класним 

керівникам (9, 11 класів) шкіл для 

проведення виховних годин за 

профорієнтаційною тематикою. 

з 15.10.2019 
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 2019 
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 2019 

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 2019 Рада профорієнтаціі 

 

26.  

Скласти графік проведення співбесід 

з абітурієнтами, проходження ними 

медичної комісії на профпридатність. 

серпень 2020 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

секретар приймальної 

комісії 

 

27.  

Узгодити з керівництвом відділу 

охорони здоров’я проходження 

медичного огляду абітурієнтами 

серпень 2020 

Заступник директора з 

НВР Петренко Т.О., 

медичний працівник 

 

28.  

Розробити пропозиції щодо 

проведення з абітурієнтами 

елективних курсів на засіданнях МО, 

ЦК. 

листопад 2019 Керівники МО, ЦК 

 

29.  

Розробити і затвердити плани роботи 

елективних курсів та графік 

проведення занять. 

листопад 2019 Керівники МО, ЦК 

 

30.  

Організувати та провести елективні 

курси в школах з метою агітації та 

ознайомлення з професіями 

випускників шкіл. 

раз на місяць 

з січня 2020 

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 29.11.2019 
Профорієнтатори, 

рада профорієнтації 

 

33.  

Включити до плану роботи 

методичного об’єднання класних 

керівників заходи з 

профорієнтаційної роботи з учнями 

шкіл. 

серпень 2019 
Керівник МО 

Цирулік О.С. 

 

34.  

Розробити план заходів спільної 

роботи учнівського самоврядування з 

учнями шкіл міста та області. 

вересень-

жовтень 2019 

Соціальний педагог 

Русанова О.А., 

голова учнівського 

самоврядування 

Приходько О.М. 

 

35.  

Організувати консультативний пункт 

«Допомога випускнику» та 

затвердити план і графік роботи. 

відповідно до 

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, області. 

квітень 2020 
Адміністрація, 

профорієнтатори 

 

 



 

РОЗДІЛ 13 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА 

ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ Найменування заходів Кошторис Термін Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

 І. Гуртожиток 

1. 
Пофарбувати дахи приямків 

біля гуртожитку 
15,0 

до 

01.09.2019 

Завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

 

2. 

Частково замінити 

трубопровід постачання 

холодної води 

30,0 
до 

10.10.2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

 

3. Заміна меблів в гуртожитку:  
протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 

 - стіл 45,0    

 - ліжко 115,0    

 - тумба 132,0    

 - шафа для одягу 110,0    

4. 
Придбання електричних 

побутових приладів: 
  

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 

 - холодильник 40,0    

 - плита електрична 2,4    

 - пральна машина 20,0    

 - душова кабіна 100,0    

 - телевізор 50,0    

5. 
Придбання м’якого 

інвентарю: 
  

Директор 

Камишанська 

В.О., 

заступник 

директора 

з НВР 

Петренко Т.О., 

 



 

комендант 

Бондарєва М.В. 

 - матрац 10,0    

 - покривало 8,0    

 - ковдра 8,0    

 - постільна білизна 20,0    

 - подушка 16,0    

 - тюль 23,0    

 - скатерть 3,0    

 - полотенце 5,0    

6. 

Встановити огорожу перед 

навчальним корпусом з 

боку дороги 

150,0 
до 

10.10.2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

завідувач 

господарства 

Беззубець В.М. 

 

 ІІ. Учбовий корпус 

7. 
Придбати спортивний 

інвентар: 
30,0 

до 

01.09.2019 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Горбунова І.І., 

викладачі 

фізичної 

культури 

 

 ІІІ. Їдальня 

8. 
Частково замінити 

обладнання в їдальні: 
 

до 

01.09.2019 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

шеф-кухар 

Кривець О.М. 

 

 - жарочна шафа 80,0    

 - плита електрична 40,0    

9. 
Замінити вікна у варочному 

цеху на металопластикові 
50,0 

до 

01.09.2019 
  

10. Придбати холодильну шафу 80,0 
до 

01.09.2019 
  

11. 
Придбати 

електром’ясорубку 
10,0 

до 

01.01.2019 
  

12. 
Придбати кухонний 

інвентар: 
 

до 

01.09.2019 
  

 - каструлі 15,0    

 - пательня 2,5    

 - черпак 1,5    

 - набор ножів 1,5    

13. Придбати посуд:  
до 

01.09.2019 
  

 - тарілка мілка 15,0    

 - тарілка глибока 15,0    

 - чашка 15,0    

 - ложка 1,0    

 - виделка 1,0    



 

 ІV. Виробничі майстерні, побутовий корпус, господарський двір 

14. 
Лабораторія професій 

харчових технологій: 
 

Протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Завідуюча 

лабораторією 

Колодка Л.М. 

 

 
Придбати набір ножів 

кухарської трійки 
1,5    

 Придбати холодильну шафу 8,0    

 

Осучаснити кухню 

лабораторія металевими 

виробничими столами, 

мийками 

10,0    

 
Придбати магнітні дошки 

для технологічних карток 
0,8    

 
Придбати тістомісильну 

малогабаритну машину 
10,0    

 
Придбати пательні для 

гриля  
1,0    

 
Придбати шафу для 

зберігання посуду 
5,00    

 

Придбати качалку з 

металевими дисками для 

нарізання печива 

0,3    

 
Придбати настільну 

збивальну машину 
2,8    

 Придбати пароконвектор 3,0    

 
Придбати посуд для 

десертів 
0,5    

15. 

Лабораторія професій 

енергетичного та 

матеріалообробного 

профілю: 

 
Протягом 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Черняк Г.Ю. 

 

 

Провести підключення 

двигуна центральної 

витяжної системи 

3,0    

 

Провести магістраль для 

постів газозварників, 

провести підключення на 

робочих місцях 

20,0    

 
Провести витяжну систему 

на постах газозварників 
8,0    

 Придбати заточний верстат 0,8    



 

 

Придбати шаблони для 

перевірки зварювальних 

з’єднань 

0,5    

 

Провести підключення та 

настроювання 

зварювального 

напівавтомату для 

зварювання в середовищі 

захисних газів Аргон 

0,52    

16. 

Слюсарна майстерня 

Поповнити майстерню 

комплектами натуральних 

зразків: 

 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Двунос М.П. 

 

 Комплект карбюратора 0,5    

 Стартер 1.5    

 Генератор 1,5    

 Комплект трамплера 0.3    

 
Виготовити підставки під 

агрегати для двигуни 
1,2    

 Придбати компресор 2,0    

 

Відремонтувати  та 

підключити свердлильний 

станок 

2,5    

17. 
Лабораторія технічного 

обслуговування 
  

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Малиш В.М. 

 

 Закріпити тельфер 0,2    

 
Підключити до напруги 

підйомник 
1,5    

18. 
Лабораторія будови 

автомобіля: 
  

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Салій С.А. 

 



 

 

Виготовити підставки під 

агрегати під двигуни на 

поворотному стенді 

0,5    

19. 

Придбати комплекти 

робочого інструменту за 

професіями: 

 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстри в/н 

Пилипенко Є.І. 

Галущенко Г.І. 

 

 - маляр 5,25    

 
- лицювальник-

плиточник 
5,7    

 

- монтажник-

складальник 

металопластикових 

конструкцій 

4,5    

20. 
Придбати робочий 

інструмент: 
 

Протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О. 

Заступник 

директора з НВР 

Ганицька О.О. 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

 

 - посікач 0,7    

 - водний рівень 0,6    

 - шпатель зубчастий 0,53    

 - шпатель (10 см) 0,42    

 - свердло (1,5) 0,15    

 - плоскогубці 0,7    

 - молоток 0,8    

 - болгарка 2,4    

 
- рубанок для зачистки 

кромок 
7,2    

 - щітка макловиця 0,7    

21. 
Показовий стенд із зразками 

фарб 
3,0 

Протягом 

навчального 

року 

Старший майстер 

Черняк О.Ю. 

Майстер в/н 

Пилипенко Є.І. 

 

 V. Загальні питання     

23. Повірка манометрів 0,25 

протягом 

навчального 

року 

Директор 

Камишанська 

В.О., 

головний 

бухгалтер 

Сєдих С.О., 

завідувач 

 



 

господарства 

Беззубець В.М. 

24. Придбання манометрів 0,6 

протягом 

навчального 

року 
  

25. 
Повірка лічильників 

електричної енергії 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

26. 
Придбання лічильників 

електричної енергії 
16,0 

протягом 

навчального 

року 
  

27. 
Установка лічильників 

електричної енергії 
8,0 

протягом 

навчального 

року 
  

28. 

Придбання лічильників 

води: 

- холодної; 

- гарячої 

15,0 

протягом 

навчального 

року 
  

29. 

Установка лічильників 

води: 

- холодної; 

- гарячої 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

30. 
Придбання лічильників 

теплової енергії 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

31. 
Установка лічильників 

теплової енергії 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

32. 
Повірка водоміра 

теплоносія 
1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

33. 
Придбання водоміра 

теплоносія 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

34. 
Установка водоміра 

теплоносія 
1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

35. 
Повірка лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

36. 
Придбання лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

37. 
Установка лічильника 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

38. 
Повірка коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 

 

  

39. 
Придбання коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 
  



 

року 

40. 
Установка коректора 

природного газу 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

41. Повірка вагів 1,0 

протягом 

навчального 

року 
  

42. Придбання вагів - 

протягом 

навчального 

року 
  

43. Повірка вагових гир - 

протягом 

навчального 

року 
  

44. 

Перезарядка вогнегасників: 

- порошкових; 

- вуглекислотних 

 

3,0 

2,0 

протягом 

навчального 

року 
  

45. Придбання калош 0,5 

протягом 

навчального 

року 
  

46. Повірка пожежних кранів 2,0 

протягом 

навчального 

року 
  

47. 
Повірка та перемотка 

пожежних рукавів 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

48. Заміна пожежних кранів - 

протягом 

навчального 

року 
  

49. 
Повірка вентиляційних 

каналів 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

50. 

Повірка клапанів 

електричних водогрійних 

котлів на харчоблоку 

5,0 

протягом 

навчального 

року 
  

51. 

Заміна клапанів 

електричних водогрійних 

котлів на харчоблоку 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

52. 

Поточний ремонт та 

обслуговування системи 

опалення 

1000,0 

протягом 

навчального 

року 
  

53. 
Лабораторна перевірка 

контурів заземлення 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

54. Вивіз-утилізація сміття 20,0 

протягом 

навчального 

року 
  

55. 
Потреба на покіс трави 

(бензин, мастила, ремонт) 
3,0 

протягом 

навчального 

року 

 

  

56. Дератизація та дезінсекція 6,0 
протягом 

навчального 
  



 

року 

57. 
Повірка розподільних 

коробок електропроводки 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

58. 

Повірка електричного 

обладнання (харчоблок, 

пральня, витяжки) 

3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

59. 

Ремонт електричного 

обладнання (харчоблок, 

пральня, витяжки) 

16,5 

протягом 

навчального 

року 
  

60. 
Придбання рідини для 

знезараження води у басейні 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

61. 

Ремонт обладнання 

установки знезараження 

води 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

62. 

Придбання миючих та 

дезінфікуючих засобів: 

- мило рідке; 

- порошок пральний; 

- миючий засіб; 

- дезактін 

 

 

2,5 

2,5 

2,0 

1,62 

протягом 

навчального 

року 
  

63. 

Оплата послуг прибирання 

території (вирубка 

аварійних дерев) 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

64. 
Обробка вогнезахисним 

розчином горищ 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

65. 
Заміна запірно-

регулювальної арматури 
7,5 

протягом 

навчального 

року 
  

66. 
Ремонт пожежної 

сигналізації 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

67. 
Установка тривожної 

кнопки 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

68. 

Технічне обслуговування 

газових (твердопаливних) 

котелень 

- 

протягом 

навчального 

року 
  

69. 
Страхування транспортних 

засобів 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

70. 
Техогляд транспортних 

засобів 
- 

протягом 

навчального 

року 
  

71. 

Обслуговування системи 

цілодобового 

спостереження 

17,0 

протягом 

навчального 

року 

 

  

72. 
Усунення аварійних 

ситуацій 
5,0 

протягом 

навчального 
  



 

року 

 

73 
Послуги на поточний 

ремонт 
25,0 

протягом 

навчального 

року 
  

74. 
Придбання господарського 

м’якого інвентарю, меблів 
3,0 

протягом 

навчального 

року 
  

75. 

Виготовлення технічного 

паспорту на електричну 

мережу 

180,0 

протягом 

навчального 

року 
  

 

 

 


