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І.  ВСТУП 

В умовах сучасної економіки, інформаційно-технологічного розвитку розши-

рюються функції професійно-технічної освіти. Зростає потреба  наукового, науково-

методичного,  нормативно-правового супроводу функціонування даної системи. 

 Концепція розвитку професійно-технічної освіти в Україні зазначає, що непе-

рервність освіти на початку ХХІ століття зумовлює необхідність посилення ролі 

професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на 

подальший розвиток економіки, забезпечує випереджувальну професійну підготов-

ку, наступність і взаємозв’язок усіх видів і рівнів професійної освіти.   

Широке впровадження інформаційно-комунікаційних  технологій  передбачає  

значне підвищення якості професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітни-

ків.  

Колектив центру визначив для себе основні завдання:  

-  підготовку  кваліфікованих  робітників  з  всіх  професій  здійснювати  у від-

повідності до Державних стандартів ПТО;  

-  продовжувати  роботу  над  інтегруванням  професій  та  переходу  на підго-

товку  за  стандартами  нового  покоління,  що  забезпечить  фахову відповідність 

випускників потребам сучасного ринку праці;  

-  проводити роботу по модернізації матеріально-технічної бази; 

-  створювати  належні  умови  для  навчання,  праці  та  відпочинку  учнів  та 

працівників центру. 

Колектив ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» у 2019-2020 

н.р. працював над проблемою "Формування професійної компетентності учнів шля-

хом впровадженя сучасних педагогічних технологій".  Діяльність педколективу була  

спрямована на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-

матеріальної бази, впровадження в навчальний процес елементів самоврядування. Ці 

заходи слугуватимуть підбору та розстановці кадрів, укріпленню матеріально-

технічної бази центру, організації методичної роботи  та інше. 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» керується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

загальну середню освіту», Положенням про професійно-технічний навчальний 

заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. 

№ 1240, Положенням про ступеневу професійно-технічну  освіту, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956, Порядком 

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних 

навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня1999 р. №992, Положенням 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 30.05.2006 № 419, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України, яке є його засновником, іншими нормативно-правовими актами, а також  

Статутом навчального закладу . 

Прийом громадян на навчання до центру здійснюється відповідно до 

державного замовлення та регіонального замовлення в межах ліцензованого обсягу 

згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом 
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Міністерства освіти і науки України від 06.06.2006 № 441, замовлень підприємств 

та згідно договорів на підготовку кваліфікованих робітників між закладом і 

підприємствами-замовниками..   

Одним з основних напрямків формування контингенту є профорієнтаційна ро-

бота. На сайті центру представлена  повна інформація про порядок прийому на на-

вчання та інформація про професії з фото та відеоматеріалами. В приміщеннях цен-

ту оформлено інформаційні стенди з кожної професії.  Робота центру постійно ви-

світлюється в засобах масової  інформації міста та області. Наказом директора були 

створені творчі групи за напрямками підготовки  з числа педагогічних працівників, 

які координують роботу по набору молоді на навчання.. Завдяки злагодженій роботі 

колективу з профорієнтації на навчання за регіональним та державним замовлен-

ням прийнято у 2019 році 155 учнів  (100%) .  

СТАН І РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 

На початок 2019/2020 навчального року  загальний контингент учнів в центру 

складав 463 учні, у тому числі: 

-  на базі повної загальної середньої освіти – 51 (у т.ч. 2 контрактників) чол.; 

-  на базі базової середньої освіти - 412 чол. 

В закладі функціонує 20 навчальних груп, із них на 1 курсі  –  5 груп, на 2 курсі 

–  5 груп, на 3 курсі  –  5 груп, на 4 курсі  -  3 групи, а також 2 групи на базі повної 

загальної середньої освіти. Мова навчання - українська.  

Середня наповнюваність учнів у групах складала 23 чоловіки.  

Протягом  2019 – 2020 н.р. року зі закладу центру вибуло з різних причин – 29 

учнів ( 6,26 % від загального контингенту).  

Основні причини відрахування учнів є:  

- таких, що не атестовані з предметів загальноосвітньої, професійно-

теоретичної та практичної підготовки – 4(0.86%) 

- у зв’язку з переведенням до закладів П(ПТ)О – 3(0.65%) 

- у зв’язку з працевлаштуванням- 6 (1,3%) 

- у зв’язку зі зміною місця проживання – 10 (2,2%) 

- не приступили до навчання  6 (1,3%) 

Підсумки державної кваліфікаційної атестації: 

  116 (100%) учнів-випускників  -  допущено до атестації. 

 Всі випускники отримали дипломи кваліфікованого робітника, у тому числі: 

  з відзнакою –5 учнів або 4,3%. 

  встановлені розряди – 110 учнів, 94,8%. 

  кваліфікацію з двох і більше професій – 100 чол., або 86,2 %. 

  Одночасно з одержанням професії учні на базі БЗСО здобувають повну за-

гальну середню освіту. У липні місяці очікується отримання   97 свідоцтв про повну 

загальну  середню освіту.  

Ведеться робота по працевлаштуванню учнів.   Укладені багатосторонні дого-

вори на працевлаштування всіх випускників 2019-2020 н.р. Відповідно до Закону 

України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» здійснюється контроль 

за працевлаштуванням учнів пільгового контингенту.  Зокрема, підтверджено пра-

цевлаштування 4-х випускників-сиріт зимового випуску.  
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Очікується працевлаштування 100 % випускників.  

Моніторинг та прогнозування потреб ринку праці у робітничих кадрах  з  

метою  відповідного  формування  контингенту учнів центру. 

В центрі протягом року проводиться моніторинг успішності учнів, що сприяє 

відстеженню динаміки їх навчання.  

Застосовування моніторингових процедур дало можливість отримання своєчас-

ної інформації про стан навчально-виховного процесу в центрі та корекції в разі 

необхідності. 

Всі напрямки навчально-виховної  роботи спрямовані на досягнення мети - 

підвищення якості навчання і виховання молоді в сучасних умовах економіки. 

Моніторинг успішності учнів за 2019-2020 навчальний рік  показав: 

На першому курсі: 

- з природного-математичної підготовки – 6.0 (перший курс минулого року 5.5); 

- з гуманітарної підготовки – 5,5   (перший курс минулого року  5,0); 

- з професійно-теоретичної підготовки – 6,4 (перший курс минулого року 6,1); 

- професійно-практичної підготовки – 7,3 (перший курс минулого року 6,9). 

Ріст успішності учнів з природничо-математичної та гуманітарної підготовки у 

порівнянні з показниками БЗСО ці показники кращі, ніж за той-же період минулого 

року.  

 

 

 

 
 

 

На другому курсі 

- з природного-математичної підготовки – 5,6  (другий курс минулого року  

5,3); 

- з гуманітарної підготовки – 5,3  (другий курс минулого року  5,4); 

- з професійно-теоретичної підготовки –6,3  (другий курс минулого року  6,4); 

- професійно-практичної підготовки – 6,1 (другий курс минулого року  6,7). 
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Учні 2-го курсу з гуманітарної підготовки показали дещо нижчу успішність у 

порівнянні з минулим роком.    

 

 
 

У порівнянні з минулим роком покращилась успішність учнів 3-го курсу. 

- з природного-математичної підготовки – 6,1. (третій курс минулого року  5,4); 

- з гуманітарної підготовки – 5,6  (третій курс минулого року  5,1); 

- з професійно-теоретичної підготовки – 6,7  (третій курс минулого року  6,3); 

- професійно-практичної підготовки – 7,3  (третій курс минулого року  6,6); 
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На четвертому курсі :  

- з природного-математичної підготовки – 6,1  (четвертий курс минулого року  

6,6); 

- з гуманітарної підготовки – 5,5 (четвертий курс минулого року  6,4); 

- з професійно-теоретичної підготовки – 7,0 (четвертий курс минулого року  

7,4); 

- з професійно-практичної підготовки – 7,0 (четвертий курс минулого року  7,5). 

 

 

 
 

Рівень навчальних досягнень  учнів з  професійно-практичної  підготовки 

у 2019 -2020 навчальному році 

     Кращих результатів досягли учні груп: 

КО-119, середній бал – 7,4 майстри виробничого навчання С.Мірошниченко  

КС-319, середній бал – 7,16 майстри виробничого навчання С.Філатова , 

Н.Коваленко ; 

К-317,  середній бал – 6,76, (майстри виробничого навчання О.Воротиленко ; 

К-318, середній бал –   6,7 майстри виробничого навчання О.Жданюкова , 

А.Гордіенко; 

АЗ-317, середній бал – 6,7 майстер виробничого навчання І.Поздняков ; 

К-319 середній бал – 6,56 майстер виробничого навчання Г.Сикало ; 

ТМ-317, середній бал – 6,1 майстер виробничого навчання  В.Грушка  

Недостатні результати показали учні груп: 

Т-318,  середній бал – 5,14  ( майстер С.Сухомлін ); 

М-319, середній бал – 5,48 майстри виробничого навчання Є.Шеремет ; 

ТМ-318, середній бал – 5,57 майстри виробничого навчання С.Сенчук , 

А.Нерезенко ; 

Т-317, середній бал – 5,7 майстер виробничого навчання В.Шульц ; 
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Вважаю необхідним на засіданнях методичних комісій проаналізувати дані ре-

зультати і вжити невідкладних заходи для покращення якості підготовки та прове-

дення уроків, досягти позитивної динаміки успішності учнів. 

Аналіз успішності є матеріалом для індивідуальної роботи з учнями, стимулює 

учнівський і педагогічний колектив.  Важливим напрямом в цій роботі є різно-

манітне стимулювання учнів, вміла мотивація їх навчання, тісний зв'язок з батьками. 

Це  ознайомлення учнів з власною динамікою успішності, залучення кращих до 

участі в обласних конкурсах та олімпіадах, відзначення учнів грамотами та листами 

подяки та розміщення їх світлин на дошці пошани. 

Важливим аспектом якісної підготовки кваліфікованих робітників є  поєднання 

теоретичної підготовки учнів з виробничим навчанням та виробничою практикою на 

робочих місцях підприємств. 

В центрі сформовано перелік підприємств  -  соціальних партнерів для проход-

ження  виробничого навчання і виробничої практики учнів. Професійна підготовка 

проводиться під контролем навчального закладу;  з підприємствами укладаються 

договори, в яких відображаються умови проходження виробничого навчання і прак-

тики. 

Є певні проблеми із забезпеченням  учнів робочими місцями в навчально-

виробничих  майстернях, на підприємствах, в установах і організаціях. Згідно 

графіків контролю постійно велась перевірка виробничої практики учнів. Зміст та 

програми виробничої практики розроблено відповідно до вимог кваліфікаційних ха-

рактеристик Державних стандартів професійно-технічної освіти з урахуванням по-

треб та можливостей підприємства-замовника кадрів. 

Адміністрацією центру проводився моніторинг умов проходження учнями ви-

робничої практики на підприємствах, за його результатами підібрані кращі 

підприємства для подальшої співпраці.  Одночасно проводився моніторинг потреб 

роботодавців у кваліфікованих робітничих кадрах та нових професіях. 

Зокрема, спільно з роботодавцями створена навчально-матеріальна база та по-

дано пакет документів на отримання ліцензії з професії «Бджоляр». 

З метою консультативної підтримки в питаннях професійної підготовки учнів 

електротехнічного профілю на запрошення адміністрації центру наш заклад відвідав 

експерт СЕС з Німеччини Карл-Хайц Фламмерсфельд.  За його рекомендаціями бу-

ло сформовано заявку на створення на базі нашого закладу Навчально-практичного 

центру електротехнічних професій. 

Все це сприяє зміцненню системи професійної освіти, , яка готує фахівців з 

урахуванням потреб ринку праці та враховує потреби місцевих роботодавців. 

Одним з показників якості професійної підготовки учнів є участь у конкурсах 

професійної майстерності. На першість центру конкурс професійної майстерності 

проводиться щороку з кожної професії. Зокрема у 2019/2020 навчальному році на 

першість центру проводились конкурси професійної майстерності з професій: елек-

трогазозварник, кухар, токар, муляр, слюсар-електрик з ремонту електроустаткуван-

ня, конкурс на вміння виконувати слюсарні роботи. За їх результатами переможці 

приймають участь у обласних конкурсах. 

За підсумками участі у І (відбірковому) етапі  Всеукраїнського конкурсу про-

фесійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE»  за компетенцією «Слюсарні 

роботи»  учень центру Євгеній Забірник виборов 1-е місце.   
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Аналіз результатів участі педагогічних працівників у конкурсах свідчить про 

те, що роботу викладачів та майстрів в цілому можна вважати на достатньому рівні.     

Важливу роль у підтримці рейтингу робітничих професій, якісній підгото-

вці токарів відіграє навчально-практичний центр з професій «Токар», «Верстат-

ник широкого профілю», «Фрезерувальник», «Шліфувальник» та «Свердлуваль-

ник», відкритий у грудні 2018 р.  Навчально-практичний центр здійснює професійну 

підготовку учнів, професійно-технічне навчання для незайнятого населення та фізи-

чних осіб, стажування майстрів виробничого навчання закладів професійної освіти. 

На протязі 2019-2020 р. на базі навчально-практичного центру проводились: 

 виробниче навчання учнів центу з професії «Токар», де навчалось 43 учні; 

 з метою покращення кваліфікації педагогів проведено стажування майстрів 

виробничого навчання закладів професійної освіти згідно укладених договорів з 

професії «Верстатник широкого профілю» - 5 слухачів; 

 підприємствам – партнерам надіслано пропозиції по співпраці за дуальною 

формою навчання; 

 на базі центру планується проведення майстер-класу та обласного конкурсу 

професійної майстерності з професії «Верстатник широкого профілю». 

Результативність навчально-виховного процесу. 

Актуальними напрямками виховної роботи сьогодення виступають громадян-

ське, національно – патріотичне виховання як стрижневі, основоположні, що відпо-

відають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають основу для 

формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть держа-

ву як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, 

соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, здорового 

способу життя, готовності до змін. 

 Саме сучасність ставить перед системою професійної освіти завдання вихова-

ти громадянина – патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно – 

діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її ін-

тереси), спеціаліста високого рівня, який буде конкурувати на ринку праці. Основ-

ним документом щодо національно – патріотичного виховання сучасного молоді є 

Стратегія національно – патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Ука-

зом Президента України. 

Основними напрямками з виховної роботи стало національно -патріотичне  ви-

ховання, а у практику виховної роботи введено нові нормативні документи та пра-

вові акти, спрямовані захист прав дітей, на безпеку їх життєдіяльності та вшануван-

ня традицій боротьби за соборність і незалежність України, а саме: Указ Президента 

України Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на 

період до 2025 року. 

 Поряд з цим наш навчальний заклад продовжив реалізацію законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно – технічну освіту, 

упровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти, «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 

у ХХ – му столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 

1939 – 1945 років», указам Президента України від 12.01.2015 року № 5/2015 «Про  

Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020», від 13.10.2015 №580/2015 «Про стра-

тегії національно – патріотичного виховання молоді на 2016 – 2020 роки». 
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 На початок нового навчального року було розроблено комплексний план ви-

ховної роботи на 2019 – 2020 навчальний рік. В ньому передбачені всі напрямки ви-

ховання а саме: 

- Громадянське та національно патріотичне виховання; 

- Військово – патріотичне виховання; 

- Морально правове виховання; 

- Превентивне виховання; 

- Художньо – естетичне виховання; 

- Трудове виховання; 

- Екологічне виховання; 

- Робота з батьками; 

- Учнівське самоврядування. 

Основними документами, якими керувалися педагоги  були: 

- Національна програма «Діти України»; 

- Національна доктрина розвитку освіти; 

- Концепція громадянського виховання; 

- Комплексна програма профілактики і запобігання поширенню алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед молоді»; 

- Програма правової освіти населення; 

- Національна програма оздоровлення дітей; 

- Програма «Обдарована молодь». 

Першочерговим завданням було вивчення контингенту. Оновлено банк даних 

учнівського контингенту та складено соціальний паспорт навчальних груп та закла-

ду. 

Дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування – 20 чоловік, 

Дітей з малозабезпечених родин – 75 чоловік, 

Діти з багатодітних родин – 33 чоловіка, 

Діти зі статусом «Особа з інвалідністю» - 9 чоловік, 

Діти напівсироти – 21 чоловік, 

Переміщені особи – 11 чоловік, 

Діти батьки яких мають статус «Учасник бойових дій» - 5 чоловік, 

Діти потерпіли від Чорнобильської катастрофи  – 1 чоловік, 

 Згідно наказу директора класними керівниками та майстрами виробничого на-

вчання учні пільгових категорій були відвідані за місцем проживання, та складені 

ати житлово – побутових умов.  Ознайомившись з контингентом учнів, були скоре-

говані плани роботи класних керівників та майстрів виробничого навчання, акцен-

тувано увагу на індивідуальну роботу з учнями та їх батьками.  

Протягом вересня – жовтня було проведено тестування по виявленню ціннісних 

ставлень учнів за усіма напрямками виховної роботи. Результати показали що бли-

зько 68% учнів мають високий рівень сформованості ціннісного ставлення. Врахо-

вуючи дані тестів, робота класних керівників навчальних груп була спрямована на 

виховання ціннісного ставлення до суспільства, держави. Реалізація поставлених 

завдань здійснювалась через проведення різнопланових заходів: годин спілкування, 

акцій, конкурсів, зустрічей та інше.  

Виходячи з можливостей нашого навчального закладу виховний процес був 

спрямований на досягнення наступних цілей та завдань: 
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- Формування національно – патріотичної свідомості учнів, їх здатності аналі-

зувати ситуацію у державі, розуміти своє значення та роль у сьогоденні та майбут-

ньому; 

- Формування здоров’я зберігаючих компетенцій усіх учасників навчально – 

виховного процесу, здоров’язберігаючих проектів у закладі; 

- Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод, люди-

ни і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості; 

- Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалі-

зації кожного учня; 

- Формування здатності учнів до самореалізації у подальшому житті. 

Згідно штатного розпису була організована та системно спланована робота гур-

тків художньої самодіяльності, спортивних секцій, предметних гуртків, які є не 

від’ємною  частиною виховного процесу: 

Театральний гурток – 35 учасників; 

Танцювальний гурток – 32 учасника; 

Вокальний гурток – 12 учасників; 

Хоровий гурток – 65 учасників; 

Волейбольна секція – 18 учасників; 

Секція тенісу – 12 учасників; 

Атлетизм – 24 чоловіка; 

Стрілецький гурток – 21 учасник. 

Найактивнішими виявилися учні груп КС – 319, КС – 318,  К – 318, М – 318, К – 

317, ТМ – 317 саме без них не обходиться жоден концерт, інформаційна лінійка, 

конкурс тощо. Також до роботи в гуртках залучені діти – сироти, діти позбавлені 

батьківського піклування, учні з малозабезпечених родин, учні що скоїли правопо-

рушення загалом кількість учасників гуртків та секцій складає 219 учнів – 43.8 % від 

загальної кількості учнівського контингенту. Учасники спортивних гуртків прийма-

ли активну участь у обласних спортивних змаганнях, обласній спартакіаді «Спорт 

протягом життя» посідаючи і призові місця. В обласній спартакіаді спортивні ко-

манди нашого закладу посіли 3 місце. Крім цього в закладі проводились спортивні 

змагання з різних видів спорту серед спортивних команд навчальних груп. 

З метою системного підходу до організації виховного процесу та його вдоско-

налення, було сплановано роботу класних керівників  навчальних груп, заповнені 

журнали обліку виховних заходів в навчальній групі, з урахуванням загального пла-

ну роботи закладу та діючих нормативних документів. 

Керуючись планом роботи закладу на навчальний рік та відповідними нормати-

вними документами та правовими актами виховна робота здійснювалась за такими 

напрямками: 

Громадянське та національно патріотичне виховання проведено: 

День людей похилого віку, День українського козацтва, визволення України від 

нацизму, День Захисника України, День Гідності та свободи, День пам’яті жертв го-

лодомору, День Соборності, День пам’яті Героїв Крут, День вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, День пам’яті «Небесної сотні». В цьому на-

прямку активно працювали класні керівник та викладачі: Ігор Черніков, Наталя Чер-

кашина, Євген Шеремет, Віталій Носачов, Сергій Святенко, Андрій Колеснік, Олена 

Ковалевська, Тетяна Терновська. 
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Військово – патріотичне  виховання 

День Збройних Сил України, (зустріч – бесіда  з представника Ізюмського вій-

ськового комісаріату з учнями гр. Т – 318 «Захищати Батьківщину – почесний 

обов’язок громадянина»), Спортивні змагання «Козацькі розваги», Конкурси презе-

нтацій.  

Превентивне виховання 

На початок навчального року було складено та узгоджено спільний план роботи 

нашого закладу, служби у справах дітей, лікарем наркологом, ювенальною превен-

цією, план роботи Штабу з профілактики правопорушень. Протягом навчального 

року кожні два місяці проводились засідання Штабу, з запрошенням представників 

відповідних служб. На засіданнях розглянуто персональні справи учнів, які мають 

пропуски навчальних занять, порушення дисципліни. За учнями що скоїли правопо-

рушення або стоять на обліку в ювенальній превенції своєчасно закріплені громад-

ські вихователі, заповнені особові справи, та проводиться профілактична робота. 

Станом на 01.07.2020 року на обліку перебуває 6 учнів. Всі учні скоїли злочини до 

вступу в наш заклад. На підсумковому засіданні Штабу у грудні заслуховувались 

звіти громадських вихователів.  

З метою профілактики та попередження правопорушень, пропусків навчальних 

занять без поважних причин здійснюється систематичні перевірки відвідування на-

вчальних занять учнями. За результатами перевірки встановлено що за 2019 – 2020  

навчальний рік загальна кількість пропусків занять складає 28150 годин, з них з по-

важних причин 23647 годин, без поважних 4503години. В перерахунку на одного 

учня складає 9 годин на 1 учня. Пропуски навчальних занять без поважних причин 

допускають учні груп: 

М – 319 Лабець, Костенко, Бурлуцький, Козаченко, 

ТМ – 319 Пілявець, Забурник, Чепчугов, Саєнко. 

М – 318 Еськіна, Новицький, Малінніков, Григорян, Старченко, Вірченко. 

Т – 318 Теплов, Загнітко, Черноморець, Навотний. 

СЕ – 317 Колотушкін, Андрющенко. 

В групах: 

К – 319, КС – 319, К – 318, КС – 318, К – 317, К – 316 практично відсутні про-

пуски занять без поважних причин.  

Художньо – естетичне виховання 

Проводились інформаційні лінійки, концерти, екскурсії до музею нашого міс-

та,конкурсах. Найактивнішими учасниками виявились учні груп: 

К – 319 Антонов, Ковальов, Іващенко, Жабська, Колесник, Фартушна. 

К – 318 Грозь, Чабан, Столярова, Бараник, Панченко, Задніпровський, Задніп-

ровська, Чередниченко, КС – 319 Собіна, Дейнека, Субота, Стрельцова, Ільїнська. 

ТМ – 319 Дубінін,  

АЗ – 317 Коваль, Кузьменко. 

К – 317 Москальчук, Коритна, Мельник, Кащеєва, Кириченко 

За підсумками навчального року оновлено Дошку пошани кращих учнів. 

Робота гуртожитку 

В гуртожитку нашого навчального закладу на початок 2019 – 2020 навчального 

року згідно наказу директора отримали 49 учнів ордер на поселення. Протягом на-
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вчального року кількість мешканців змінювалась, пояснюється це тим що учні пере-

бували на виробничі практиці на підприємствах за місцем реєстрації.  

Виховні  та профілактичні заходи проводилися  вихователем Тетяна Терновсь-

ка. Робота здійснювалась згідно затвердженого комплексного плану роботи закладу 

та  гуртожитку  на навчальний рік  на місяць за напрямками виховної роботи. Слід 

відзначити роботу коменданта гуртожитку Марина Смірнової, яка в позаурочний 

час на громадських засадах організувала роботу учнів з вишивання бісером. Також 

відзначити роботу всього колективу гуртожитку, які допомогали  учням  у виготов-

ленні костюмів для проведення концертів, бесід та інше. 

Робота з батьками 

Протягом навчального року проводились загальні збори батьківської громади 

закладу, навчальних груп. Під час зборів висвітлювалися різні теми та обговорюва-

лися важливі питання. Соціально – психологічна  служба  готувала тематичні висту-

пи: «Булінг», «Насильство в родині. Відповідальність» та ряд інших тем. Проводи-

лись індивідуальні зустрічі з батьками, надавались консультації та поради щодо ви-

ховання їх дітей. 

Учнівське самоврядування 

Робота учнівського самоврядування нашого навчального закладу організована і 

діє згідно нормативно правової бази та загального плану роботи центру. Згідно пла-

ну роботи Учнівської ради проводились засідання та здійснювалось планування та 

корегування роботи. 

У січні відбулось чергове  засідання учнівської ради закладу на якому Голова 

учнівського самоврядування центру звітував про роботу за 3 роки, склав повнова-

ження так як він є випускником. Учнівське самоврядування навчальних груп прове-

ли конкурс та обрали нового Голови учнівської ради центру (учениця гр. КС – 319 

Катерина Ільїнська).  

Протягом навчального року учнівське самоврядування брало активну участь у 

роботі закладу.  Плідно працювали всі комісії. Були ініціаторами багатьох заходів. 

Робота стипендіальної комісії 

На початку навчального року наказом директора було організовано роботу сти-

пендіальної комісії. Засідання проводились систематично, розглядались різноплано-

ві  питання: 

- Увага успішності та підтримка  учнів з малозабезпечених родин або у зв’язку 

зі скрутним становищем в родині.  

За минулий навчальний рік було виплачено матеріальної допомоги на суму 

26 558 грн. 

Робота в умовах карантину 

Коли було оголошено про карантин і педагогічний колектив перейшов на дис-

танційне навчання, виховна робота не зупинилась, класні керівники та майстри ви-

робничого навчання створили «вайбер групи» в яких продовжили спілкування з уч-

нями. Учні брали участь у віртуальних екскурсіях, подорожах, переглядали художні 

та документальні фільми які передбачені планом заходів закладу. 

Класні керівники та майстри виробничого навчання намагались частіше спілку-

ватись як з учнями так і викладачами, контролювати оцінки учнів з предметів. В разі 

необхідності майстри в/н та класні керівники проводили бесіди як з учнями так і їх 
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батьками. В умовах карантину налагоджено дистанційне навчання за допомогою 

«Google Classroom,  Zoom». 

Згідно з планами виховної роботи в навчальних групах класні керівники прово-

дили дистанційні виховні години, віртуальні екскурсії та інше.  

Робота соціально – психологічної служби здійснювалась за напрямками: 

-   Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розви-

тку учнів ліцею, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелекту-

альних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов 

для саморозвитку, самовиховання; 

-  профілактика та корекція відхилень у психофізичному розвитку учнів; 

-  забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально – ви-

ховного процесу на основі його соціально – педагогічного вивчення; 

-  сприяння виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу; 

-  координація діяльності  та взаємодія усіх суб`єктів соціального виховання; 

-  соціально – педагогічний супровід учнів ліцею; 

- співпраця зі службами та громадськими організаціями: 

 • службою у справах сім`ї, молоді і спорту; 

 • службою у справах дітей Ізюмської міської  ради; 

 • Ізюмським районним управлінням кримінальної міліції у справах дітей в 

Харківській області; 

 • Ізюмською міською лікарнею. 

Усі заплановані діагностики, анкетування були виконані згідно плану роботи. А 

саме: 

• Анкетування I – IV  курсів на виявлення міжособистісних відносин у колек-

тиві. 

• Проведення індивідуальних консультацій з майстрами виробничого навчання,  

класними керівниками та батьками. 

• Анкетування учнів I курсу на виявлення типу темпераменту за методикою Ай-

зенка з метою вивчення індивідуальних особливостей. 

Діагностування показало, що серед учнів 47 % - екстраверти, а 53 % -  

інтроверти; учні, що мають підвищений нейротизм – 60,7 %.  

Практичним психологом та соціальним педагогом для педагогічних 

працівників, класних керівників закладу рекомендовано враховувати сумісність 

темпераментів учнів на заняттях та в позакласній роботі, зокрема під час впро-

вадження креативних методів навчання та формування групових форм начальної 

діяльності. 

Практичним психологом та соціальним педагогом проведено тестування учнів І 

та ІІ курсів за методикою Басса - Дарки.  

За результатами тестувань виявлено: 

 рівень агресивності в учнів II курсу знизився в порівнянні з минулим роком. 

 серед учнів І курсу найбільше проявляється вербальна агресія та підозрілість. 

Аналіз наведених даних свідчить про те, що у підлітків І курсу переважають фі-

зичні форми агресивності. Особливо швидкими темпами з віком росте негативізм. У 

міру дорослішання у учнів ІІ курсу все сильніше виявляється вербальна агресія. 
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Учні вікової категорії І та ІІ курсу закладу особливо залежні від конкретного 

мікросередовища, агресивна поведінка являє собою своєрідний захисний механізм 

від стресових для підлітка ситуацій. 

• Анкетування учнів I курсу на виявлення обдарованості і поповненню банку 

даних. 

• Анкетування учнів IV курсу на виявлення мотивації навчання у  ВНЗ за мето-

дикою Т.Н Ільїна. 

• Анкетування учнів I курсу на виявлення соціально – психологічної адаптації 

за методикою  К. Роджерса і  Р. Даймонда. 

Проведено тестування учнів І курсу на рівень соціально – психологічної адап-

тації за методикою К. Роджерса та Р. Даймонда.  

Висновок: проведене тестування виявило, що учні І курсу ДНЗ «Ізюмський 

регіональний центр професійної освіти»  

 швидко адаптувалися до навчання в навчальному закладі, комфортніше ві-

дчувають себе ніж у школі; 

 мають більше можливостей до комунікативних взаємовідносин з одноліт-

ками та педагогічним колективом; 

 виявляють бажання до самореалізації в учнівському середовищі, незважа-

ючи на рівень навчальних досягнень та ступінь вихованості; 

 уроки виробничого навчання з обраних професій сприяють соціалізації уч-

нів за обраним фаховим напрямком. 

З метою корекції соціально – психологічної адаптації учнів, розвитку їх ко-

мунікативних компетенцій, соціалізації у новому навчальному середовищі та 

сприянню прагнення порозумітись з іншими людьми, розвитку позитивних на-

вичок внутрішнього самоконтролю та самовиховання в ДНЗ «Ізюмський центр 

професійної освіти» психологічною службою впроваджено цикл практичних за-

нять з учнями «Я сам формую себе як особистість» та семінар «Невербальне спі-

лкування». 

 

За допомогою анкетування та тестування учнів і педагогічних працівників 

соціально – психологічна служба пропонує:  

• Склад активів груп.  

• Сумісність майстрів виробничого навчання та кураторів груп. 

• Залучення дітей, які здібні до управлінської діяльності. 

• Список обдарованих дітей. 

• Обговорення з методистом питань, які виносяться на дні знань. 

• Складання з заступником директора з навчально–виховної роботи річного 

плану роботи штабу  з профілактики правопорушень. 

З метою педагогічного дослідження роботи майстрів виробничого навчання, 

педагогів і класних керівників проводився моніторинг учасників навчально–

виховного процесу. 

Посилена робота з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до роботи  в 

предметних гуртках та секціях, спортивних секціях та кружках художньої са-

модіяльності. Педпрацівникам надані поради що до роботи з ними.  

Соціально – психологічною службою після кожного обстеження робилися 

аналітичні звіти та протоколи. Майстрам виробничого навчання та класним керівни-
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кам, в кожному конкретному випадку проводилися консультації та  надавалися по-

ради з визначеним контингентом учнів. Для керівництва груп були проведені  малі 

педагогічні консиліуми на яких вирішилися питання: 

• роботи з дітьми різних типів темпераменту;  

• обговорено склад активів груп;  

• надано інформацію про соціальний статус учнів в групі ; 

• обговорено стан агресії учнів груп, взаємовідносини у родині; 

• надані поради щодо проведення батьківських зборів та матеріалів  для їх про-

ведення. 

Велике значення має інформація про психологічне самопочуття та стан здо-

ров`я учасників навчально–виховного процесу у рамках проекту «Школи сприяння 

здоров`ю». Проводився  цикл бесід з елементами тренінгу: 

• «Алкоголь та здоров`я жінки. Алкоголь та ВІЛ – інфікування» – 171чол.,  

• «Наркотики. Ризик інфікування.» - 148 чол.,   

• «Нічна прогулянка. Насильство: Фізичне насильство. Психологічне насиль-

ство. Сексуальне насильство. Економічне насильство» – 219 чол. 

• До Всесвітнього Дня боротьби зі СНідом  проводився квест «Шкідливим 

звичкам – НІ!» 

• В групах проводились бесіди про здоровий спосіб життя класними керівника-

ми протягом року.  

• Інформаційні листи випускались на теми: «ВІЛ та СНІД – загроза людству», 

«Палити чи ні»,  «Пиріжкова дієта». 

Було надано психологом:  

• групових консультацій 

Охоплено учнів – 219, педагогічних працівників – 51, батьків –196; 

• індивідуальних консультацій: 

 охоплено учнів – 57,  педагогічних працівників – 30, батьків – 24. 

Соціально – психологічна служба приділяла увагу роботі з учнями, які опини-

лися в складних життєвих умовах.  

Соціально-психологічною службою проведені бесіди з учнями груп  I – IV 

курсів на актуальні теми:  

• рекомендації обережного поводження з вибухонебезпечними предметами 

•  правила поводження під час грози; 

• рекомендації поведінки при харчовому отруєнні;  

• про шкідливість наркотиків на організм людини;  

• надані поради як не потрапити у сексуальне рабство. 

     Проведено тиждень «Стоп, булінг»: 

 Виступи в групах 1-4 курсів: бесіди з елементами тренінгу; 

 Виступи на батьківських зборах: 

          Для учнів  проведено виховний захід «Відверта розмова про статеве вихо-

вання та наслідки ранніх статевих стосунків», яким було охоплено учнів всіх навча-

льних груп. 

На високому рівні підготовленні семінари для педагогів: 

 Виховний захід «Всесвітній день боротьби з домашнім насиллям відносно жі-

нок».  
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 Виховний захід з презентацією «Правильне харчування – здоровий спосіб 

життя». 

 Усний журнал «Психологія навколо нас. Чи знаєте ви себе?» 

 Квест «Здоров’я – мудрих гонорар». 

 Конкурс стіннівок «Бути здоровим модно». 

 Виготовлено  інформаційні матеріали до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІ-

Дом. 

До дня закоханих проведено захід «Коса -  дівоча краса». 

Протягом року проведено психолого-педагогічні семінари для педагогів: 

 Профілактика булінгу в освітньому середовищі. Важкі діти. Агресивність. 

 Збереження та зміцнення психологічного здоров’я педагогічних працівників. 

 Стресостійкість – складова професійної компетентності педагога. Конфлікт у 

педагогічній взаємодії. Шляхи вирішення конфлікту. 

 Як розвивати творчість вчителя. Ефективність уроку: взаємодія учителя і уч-

ня. 

Під час карантину  на сайті центру було висвітлено: 

 8 кроків до емоційної стійкості; 

 рекомендації учням від соціально – психологічної служби на період дистан-

ційного навчання; 

 як не піддаватись корона вірусній паніці; 

 рекомендації для батьків що до профілактики захворювання на корона вірус; 

 поради соціально – психологічної служби що до підготовки до ДПА та ЗНО. 

  Як результат досягли покращення зворотного зв'язку  в системі учень – 

учень, учень-педагог, класний керівник – батьки. Поради соціально – психологічної 

служби допомогли дітям зняти напругу , яка виникла в перші дні карантину, та не 

піддаватись паніці. 

Але незважаючи на постійну сплановану  роботу маємо проблемні зони:  

• Проблеми у взаємовідносинах  - «батьки і куратори груп». Часто відсутній 

зворотній зв`язок, необхідно батьківські збори готувати заздалегідь, залучаючи 

батьківський комітет, інформувати про план проведення, повідомляти батьків про 

участь дитини у заходах. Руйнувати застарілі стереотипи про батьківські збори. 

Необхідно використовувати нові інноваційні технології при проведенні зборів. Вар-

то відмітити підготовку та проведення батьківських зборів: Е. Шереметом, 

О.Ковалевською, Н.Черкашиною, Н.Онопрієнко, С. Святенком, Ю.Зібицьким, 

С.Сухомлином, Н.Ошурко, які використовують презентації, моніторинги успішності  

при проведенні зборів та інше.  

- З метою покращення роботи з учнями, які стоять на внутрішньому обліку та 

на обліку у міліції, посилити роботу громадських вихователів з навчально–виховної 

роботи; 

- Роботу по боротьбі з курінням необхідно продовжувати, для цього по групам 

планується проведення бесід з елементами тренінгу, демонстрації фільмів, випуск 

листівок, проведення диспутів, вікторин. 

- Нажаль, існує проблема взаємовідносин учні – викладачі, на днях знань необ-

хідно більше приділяти увагу педагогічним ситуаціям та способам виходу з них. Пе-

дагогічним працівникам треба більше уваги приділяти новинкам літератури з питань 

виховання та спілкування. 
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Виступи практичного психолога та соціального педагога були спрямовані на 

висвітлення питань здорового способу життя, питань профілактики суїцидальної по-

ведінки і насильства в учнівському середовищі, питань толерантного і ефективного 

спілкування з дорослими і однолітками, питань профілактики агресивної поведінки і 

комп’ютерної залежності, володіння навичками емоційної саморегуляції, створення 

сприятливого психологічного клімату в колективі однолітків.  

        Всі учні, викладачі, майстри виробничого навчання, працівники центру є 

читачами бібліотеки. Їх кількість налічує 601 чол. 

       Фонд бібліотеки налічує  37011 примірників на загальну суму  361677 грн. 

Комплектування бібліотечного фонду здійснюється  за рахунок бюджетних, по-

забюджетних та спонсорських коштів. 

За 2019 р.  надійшло до бібліотеки  2412 примірників  на загальну суму 

93611грн.  

Вибуло - 1263 примірника  на загальну суму 7592 грн.  

Забезпеченість підручниками з предметів загальноосвітньої підготовки  (рівень 

стандарту) в 2019-2020 н.р. станом на 20.04.2020 дорівнює 72,33% Для учнів 10 кла-

су  середній відсоток забезпеченості становить 89 %,  для  учнів 11 класу  середній 

відсоток забезпеченості становить 55,66 %.  

        Забезпеченість підручниками  з предметів професійної підготовки в 2019-

2020 н.р. станом на 20.04.2020 дорівнює   65,77%. 

       Аудіовізуальні документи та електронні видання налічують  20 примірни-

ків.  

       В своїй роботі викладачі та майстри виробничого навчання використовують  

компакт - диски з журналів: «Шкільний бібліотеко - інформаційний центр, Додаток  

до «Все для вчителя»,  Додаток до «Позакласний час, «Офіційний вісник України 

«Центр оцінки та інформації»». Їх кількість складає 159 примірників. 

       Для забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні 

програмних знань учнів необхідно придбати підручники  

 з предметів загальноосвітньої підготовки (рівень стандарту):  

- для учнів 10 класу 132 підручника  на суму 5280 грн. 

- для учнів 11 класу 1472 підручника  на суму 58880 грн. 

- з предметів професійної підготовки, українською мовою навчання  

1655 підручників на суму 66200 грн. 

      Усього: 3259 підручників на загальну суму 130360 грн. 

      На «Веб – сторінці бібліотеки» та на сторінці «Дистанційне навчання»  роз-

міщено посилання на перелік підручників для учнів 10 та 11 класів,  та підручників з 

професійної підготовки, за якими навчаються учні нашого центру. 

       Продовжується робота щодо забезпечення ДНЗ «Ізюмський регіональний 

центр професійної освіти» підручниками із предметів загальноосвітньої та про-

фесійної (за професіями ) підготовки у 2020/2021 н.р. 

       Для розширення світогляду читачів необхідно зробити замовлення  на при-

дбання художньої  та науково – популярної літератури. 

      Бібліотека регулярно здійснює передплату на періодичні видання, які налі-

чують 34 найменування. Із них фахових - 7,  громадсько – політичних - 9, науково – 

популярних – 1, освіта та педагогічні науки – 17 видань.  
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      Бібліотека має алфавітний та систематичний каталоги, які сприяють більш 

швидкому та ефективному обслуговуванню читачів.  

      В бібліотеці проведено обстеження стану бібліотечного фонду (обсяг, зміст, 

структура, розміщення, розстановка, поповнення тощо). 

      Бібліотекарями постійно велась робота з таблицями зіставлення індексів 

ББК і УДК, систематизується  бібліотечний фонд по системі Універсальної десятко-

вої класифікації ( УДК), редагуються систематичний та абетковий каталоги по сис-

темі УДК, оформлені поличкові роздільники по системі УДК. 

      Велася знайомство  з сайтами закладів ПТО, електронними бібліотеками, 

освітніми платформами, віртуальними подорожами.                 

      Поповнювались  картотеки: «Над чим працюють методичні комісії», 

«Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля», «Інформаційні технології в навчальному 

процесі». 

      Бібліотекою плануються і проводяться  масові заходи, які найбільш повно 

сприяють розвитку творчих здібностей учнів та виховують у них потребу у читанні і 

отриманні нової  інформації.  

       Головними напрямами в освітній, виховній, інформаційній роботі бібліоте-

ки є патріотичне, правове, естетичне виховання, популяризація  української мови і 

літератури , світової літератури, утвердження здорового способу життя, пропаганда 

суспільно-політичної літератури. 

       Впродовж навчального року бібліотекарями були проведені наступні захо-

ди: 

       1.Патріотичне виховання: 

- години пам’яті: «Пам’яті Володі Трофімова» (присвячена подвигу Героя   Ра-

дянського Союзу В.В.Трофімова), «Минуле стукає в наші серця»  

(до 75-ї річниці визволення України від фашистських загарбників), «Уклін  жи-

вим, загиблим слава!» (до 77 річниці з Дня визволення м. Ізюм від нацизму), «Чор-

нобиль – чорний біль нашої Землі» ( до 34-ї річниці з Дня Чорнобильської трагедії); 

-уроки – реквієм: «Дух народу не збороти» ( до Дня Соборності України та 

пам’яті Героїв Крут), «Україна пам’ятає - світ визнає» (до Дня пам'яті жертв голо-

доморів 1932-1933 рр); 

- участь у всеукраїнських флешмобах: до Дня пам’яті та примирення, до Дня 

вишиванки «Код Єдності»; 

- книжково-ілюстративні виставки літератури : «Моя країна – Соборна Україна» 

(до Дня Соборності України), «Пам'яті жертв Голокосту» (до Міжнародного дня  

пам'яті жертв Голокосту), «Пам'яті Героїв Крут» (до річниці вшанування подвигу 

Героїв Крут), «Ізюм: твоє ім’я – то символ перемоги» (до 77-річчя визволення м. 

Ізюм від нацизму), «Афганістан – ти серця мого біль» (до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав); «Небесна Сотня - то в серцях вогонь», «До 

Дня молоді»,  

«6 грудня – День Збройних сил України» (до Дня Збройних сил України), «Ря-

туючи життя» (до Дня вшанування учасників ліквідації  на Чорнобильській АЕС), 

«Голодомор в Україні 1932-1933 років», «Великий князь Київський» (до 845-річниці  

від дня народження Святослава Ігоровича (бл.1174-1211) Великого князя Київсько-

го), «Ми будуємо Україну європейську демократичну країну» ( до Дня знань), 

«Пам’ять повертає у минуле» (до 74-річчя підписання Акту про беззастережну капі-



20 

 

туляцію Японії. Закінчення Другої світової війни), «Партизанськими стежками» (до 

Дня партизанської слави), « Козацька слава в серцях у нас» (до Дня захисника Укра-

їни та Дня українського козацтва), «Тільки пам'ять не старіє» (до Дня визволення 

України від фашистських загарбників); 

- віртуальні книжкові виставки  до Дня пам’яті та примирення: «І пам'ять про 

війну нам книга оживляє», «І житимуть у пам’яті народу його вірні доньки і сини»; 

- інформаційні години: «Пам'яті Героїв Крут» (до річниці вшанування подвигу 

Героїв Крут), «Єдиний рятівник нації» (до 150-річчя від дня народження М.К.Ганді 

(1869-1948), індійського патріота та громадянина); 

- бібліографічний огляд літератури «Війна не оминула Ізюмщину»; 

- поповнювались тематичні папки:«Ізюмщина в роки Другої Світової війни» (до 

77 річниці з Дня визволення м. Ізюм від нацизму), «Афганістан», «Небесна Сотня - 

то в серцях вогонь»; 

- участь у міському мітингу, присвяченому 75-й річниці визволення України від 

нацизму; 

- тематичні папки: «21 листопада – День гідності та свободи»,«Свічка не згас-

не…» (до Дня пам’яті жертв голодоморів ). 

        2. Правове виховання :  

- книжково-ілюстративні виставки літератури: «Жити за Основним Законом 

країни» (до Дня Конституції України); «Діти – наше майбутнє» (до Міжнародного 

дня захисту дітей), «Діти мають право» (до Міжнародного дня захисту прав люди-

ни), «21 листопада – День гідності та свободи»; 

- інформаційні години: «Визначний учений-фольклорист» (до 140-річчя від дня 

народження Климента Васильовича Квітки (1880-1953)), українського етнографа, 

фольклориста, музикознавця, правознавця); 

- година спілкування «Закони і права в твоєму житті» (до Дня прав людини).       

    3. Утвердження здорового способу життя: 

- інформаційна година «Здоров’я продовжує життя» (до Всесвітнього дня здо-

ров’я); 

- книжково-ілюстративні  виставки літератури: « Наше здоров’я - в наших ру-

ках », «О, спорт – ти мир!» (до Дня фізичної культури і спорту), «СНІД – знак біди» 

(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), до Міжнародного дня боротьби зі злов-

живанням наркотиками та їх незаконним розповсюдженням, до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища; 

- бібліографічний огляд літератури  «Бути здоровим - модно». 

         4. Популяризація української мови та літератури : 

- конкурс читців поезій Т.Г.Шевченка «Кобзар – не просто книга, а      енцикло-

педія життя»; 

- літературна  вікторина «Шлях до Тараса»; 

- бібліотечний урок  «До мови серцем доторкнись» (до Дня української писем-

ності та мови); 

- інформаційна година «Тяжіння правди» (до 85 річчя від дня народження 

В.А.Симоненка (1935-1963), українського поета); 

- книжково - ілюстративні виставки: «Чарівник сміху» (до 130-річчя  від дня 

народження Остапа Вишні (1889-1956), українського письменника, гумориста, пере-

кладача), «О слово рідне, хто без тебе я!» (до Дня української писемності та мови 
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),«Тяжіння правди» (до 85 річчя від дня народження В.А.Симоненка (1935-1963), 

українського поета), «Ти могутня, рідна мово!» (до Міжнародного дня рідної мо-

ви),«Корифей драматургії» (до 250-річчя від дня народження І.П.Котляревського 

(1769-1838), українського письменника, поета, драматурга, громадського діяча), 

«Син своєї доби» (до 125-річчя від дня народження О.П. Довженка (1894-1956), 

українського режисера, письменника); 

- інформаційні години: «Співець радощів і смутку» (до 105-річниці від дня 

народження П.Ю.Ключини (1914-1972), українського лірика, байкаря, перекладача), 

«Педагог, психолог, учений» (до 135-річчя від дня народження Я.Я. Яреми (1884-

1964)); 

- бібліографічний огляд літератури «Наш літературний край»; 

- поповнені картотеки та тематичні  папки: «Світова велич Кобзаря», «Життя і 

творчий шлях Лесі Українки», «9 листопада – День української писемності та мови», 

«Берегиня української літератури» (до 90-річчя від дня народження Ліни Василівни 

Костенко (нар.1930)); 

- постійно оформлюються цикли літературних викладок до ювілейних та 

пам´ятних дат. 

        5. Популяризація світової літератури : 

- книжково-ілюстративна  виставка літератури:  «Принц парадоксу» (до 165- рі-

чниці від дня народження Оскара Уайльда (1854-1900), англійського письменника); 

- інформаційні години : «Наш сучасник» (до 215- річчя від дня народження Вік-

тора Гюго);  

- постійно оформлюються цикли літературних викладок до ювілейних та 

пам´ятних дат. 

6.  Естетичне виховання:                    

- урок ввічливості «Збережемо в собі людину»; 

- інформаційна  година «Видатний художник Ізюмщини»  

(до 165- річниці від дня народження С.І.Васильківського(1854-1917), українсь-

кого живописця); 

- книжково-ілюстративні  виставки літератури: «Видатний художник Ізюмщи-

ни», До свята Нового року. 

        7.  Пропаганда суспільно-політичної літератури: 

- науково-популярна вікторина «Чи знаєш ти Євросоюз?»; 

- книжково-ілюстративна  виставка літератури «Європа – це ми»; 

- інформаційні години: «Тріумф і трагедія піонера авіабудування» (до 130-річчя 

від дня народження К.О.Калініна (1889-1938) видатного авіаінженера), «Будівничий 

незалежної України» (до 160-річчя  від дня народження К.А.Левицького (1859 -

1941), видатного українського державного і громадського діяча Галичини ХІХ – 

першої половини ХХ ст.). 

        Вся робота бібліотеки узгоджена з планом роботи центру і ведеться  згідно 

річного плану роботи бібліотеки та плану роботи на місяць. 

        Постійно оновлюється куточок «Календар знаменних та пам´ятних дат», 

проводяться години цікавих повідомлень до Міжнародних дат, поповнюються тема-

тичні папки з краєзнавства, проводяться бібліографічні огляди літератури. 
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      Інформаційна робота в бібліотеці ведеться з урахуванням нових освітніх те-

хнологій, вікових та індивідуальних потреб читачів, що дає можливість організувати 

індивідуальну, групову, самостійну та творчу діяльність учнів.    

Масова робота бібліотеки систематично висвітлюється на сайті нашого закладу.  

      В цьому навчальному році бібліотека прийняла  участь у проведенні облас-

ного огляду бібліотечної роботи серед закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти Харківської області. Всі матеріали в повному обсязі були представлені на 

огляд журі, було відремонтовано фойє бібліотеки, читальний зал, абонемент, прид-

бані нові меблі, нові підручники. За підсумками журі  наша бібліотека отримала  8 

місце. 

     Для покращення роботи бібліотеки, більш швидкого та ефективного обслу-

говування читачів  планується придбати для бібліотеки новий комп’ютер та мульти-

медійну дошку. 

Навчальна робота 

  Згідно листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Хар-

ківській області №01-260 від 27.08.2019 «Про вхідне діагностування навчальних 

досягнень учнів І курсу ПТНЗ Харківської області з предметів загальноосвіт-

ньої підготовки у 2019/2020 навчальному році» було проведено вхідне діагносту-

вання з базових предметів, яке спрямована на виявлення прогалини у знаннях, умін-

нях учнів, з’ясування їх причин. 

 

        Роботи виконували: 

- з української мови і літератури –117 учень (97%). 

- з математики   – 74  учнів (61 %); 

- з фізики     –  79 учня (89 %); 

- з хімії        –   74 учня (84 %); 

- з історії України  – 90 (74%). 

          З перевірною роботою «на вході» справилися : 

з хімії: 

на І рівні справились 15 учнів (20%),  

на І-ІІ рівнях – 1 учень (1%) 

на І-ІІІ рівнях – 0 учнів (0%) 

на І-ІV рівнях –0 учнів (0%). 

з української мови та літератури: 

на І рівні справились 75 учнів (64%),  

на І-ІІ рівнях – 30 учень (26%) 

на І-ІІІ рівнях – 12 учнів (10,3%) 

на І-ІV рівнях –0 учнів (0%). 

з фізики: 

на І рівні справились 75 учнів (64%),  

на І-ІІ рівнях – 30 учень (26%) 

на І-ІІІ рівнях – 12 учнів (10,3%) 

на І-ІV рівнях –0 учнів (0%). 

з математика: 

на І рівні справились 63 учнів (85%),  

на І-ІІ рівнях – 15 учень (20%) 
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на І-ІІІ рівнях – 0 учнів (0%) 

на І-ІV рівнях –0 учнів (0%). 

з історії: 

на І рівні справились 5 учнів (6%),  

на І-ІІ рівнях – 0 учень (0%) 

на І-ІІІ рівнях – 0 учнів (0%) 

на І-ІV рівнях –0 учнів (0%). 

У порівнянні з минулими роками: 

№ 

з/п 

Рік Предмет Успішність 

(4-12 балів) 

Якість 

(7-12 балів) 

Початковий 

рівень знань 

(1-3 бали) 

учнів % учнів % учнів % 

1 2017 Українська 

мова та лі-

тература 

26 34 4 5 51 66 

2018 56 90,3 29 46,8 6 9,7 

2019 83 82,1 35 33,7 18 17,8 

По об-

ласті 

91 / 77 / 65% 15 / 19 / 12,8% 37 / 27 / 35% 

2 2017 Алгебра 15 21 4 5 58 79 

2018 9 15,5 0 0 49 84,5 

2019 36 36 1 1 64 64 

По об-

ласті 

38 / 37 / 44% 7 / 4 / 6% 62 / 63 / 56% 

3 2017 Геометрія 14 18 6 8 63 82 

2018 9 15,5 0 0 49 84,5 

2019 34 34 0 0 66 66 

По об-

ласті 

34 / 36 / 37% 5 / 4 /3% 66 / 61 / 63% 

4 2017 Фізика 

 

15 21 0 0 62 81 

2018 20 35,7 0 0 36 64,3 

2019 30 30 0 0 70 70 

По об-

ласті 

40 / 38 / 36% 5 / 4 / 4% 60 / 59 / 91% 

5 2017 Хімія 4 5 0 0 74 95 

2018 15 25,9 0 0 43 74,1 

2019 73 78,5 20 21,5 27 29 

По об-

ласті 

32 / 38 / 40% 4 / 5 / 4% 68 / 62 / 60% 

За результатами аналізу підсумків вхідного діагностування учнів І курсу мож-

на зробити висновок, що учнями програмний матеріал на базовому рівні був майже 

не засвоєний. Заступник директор з НР Валентина Чупова  спланувала додаткові 

консультації для вирівнювання знань учнів, на яких  були  виявленні прогалини у 

знаннях, уміннях учнів. 

Серйозним випробуванням  для нас став період учнів та працівників на каран-

тині,в зв'язку з поширенням короновірусної хвороби(COVID – 19). 
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У зв'язку з тяжкою епідеміологічною ситуацією всі навчальні заклади,і наш у 

тому числі,з 12 березня 2020 року змущені були призупинити навчальний процес і 

закритись на карантин. 

Але враховуючи рекомендації МОН України,відображені у листі № 1/9 213 від 

16.04.2020 ми організували освітній процес в умовах дистанційного навчан-

ня,надали учням вільний доступ до навчальних матеріалів та завдань. Для фор-

мування змісту навчальних матеріалів викладачі врахували навчальні плани та про-

грами вивчення загальноосвітніх та професійних дисциплін і мали на меті уникнен-

ня перевантаження учнів. 

Викладачі підбирали цікаві,доступні,змістовані завдання,які допомагали учням 

опанувати навчальний матеріал. Для формування навчального матеріали викладачі 

використовували різні ресурси: ютуб,освітній проект «Всеосвіта», «На Урок» та 

інші.  Також педагоги вчилися складати тести у гугл формах,знімати та монтувати 

відео своїх уроків. 

Для здійснення ефективного дистанційного навчання,яке у нас ведеться ми в 

першу чергу налагодили зворотній зв'язок з учнями. Для цього використовували 

різні мережі:Viber,електронну пошту, відео –конференцій Zoom,також розробили 

систему оцінювання робіт ,які учень виконував,фотографував та надсилав виклада-

чам у  

зручний для себе спосіб. Спільними зусиллями майстрів навчальних груп, 

викладачів, учнів та батьків  намагалися зробити дистанційне навчання ефективним 

та результативним. Враховуючи інформацію МОН України лист  № 1/9 213 від 

16.04.2020 МОН «Щодо підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019-2020 навчального року», поради МОН  «Як заповнувати класний журнал після 

карантину»,положення про організацію навчально – виробничого процесу  у ПТНЗ 

всі викладачі здійснили записи у журналах обліку теоретичного навчання з 

поміткою «Дистанційне навчання». Якість та успішність учнів за період ди-

станційного навчання була перевірена виконанням  контрольних робіт  За результа-

тами аналізу підсумків цієї контрольної для    учнів І,ІІ (ІІІ) курсу можна зробити 

висновок, що учнями програмний матеріал на початковому рівні засвоєний майже 

повністю – 96%, на середньому рівні – 33%, на достатньому – 5%. 

В рамках Програми «Обдарована дитина» проведено тестування учнів центру, 

виявлено дітей, що мають певні обдарованості. А саме: 

 2019-2020 

Академічна обдарованість   

1 курс 6 

2 курс 12 

3 курс 14 

4 курс 7 

На базі ПЗСО - 

Технічна обдарованість 32 

Художня обдарованість 19 

Обдарованість у руховій сфері 10 

Разом 100 
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Наше завдання полягало в тому, щоб не тільки виявити обдарованих дітей, а і 

удосконалити систему роботи з ними. Ці дані використовуються до залучення дітей 

відповідно до їх обдарованості.   

Для цього в центрі проводились предметні тижні, олімпіади з предметів загаль-

ноосвітньої та професійно-теоретичної підготовки, конкурси професійної майстер-

ності.  

Результати проведених олімпіад показали: 

-  в  цьому році із 43 учасників  -  учнів ПТНЗ Харківській області ми маємо ре-

зультати: 

 1 рейтинг з хімії (викладач Тетяна Балугян) – учениця Літвінова Валерія (гру-

па К-318), 

 4 рейтинг з англійської мови (викладач Людмила Стовпак) – учень Малик Ма-

ксим (група КС-318), 

 6 рейтинг з біології (викладач Черкашина Н.В.) – учениця Сировацька Мари-

на(група К-317),  

 8 рейтинг з інформатики (викладач Богдан Гудков) – учень Бондаренко Олек-

сандр (група КС-318),  

 11 рейтинг з української мови (викладач Ошурко Н.О.) – учениця Орел Дар'я 

(група К-316),  

 15 рейтинг з фізики(викладач Антонова І.Б.) – учень Бурма Віталій (група М-

318), 

 18 рейтинг з історії (викладачі Віталій Носачов ) – учень Чередниченко Дмит-

ро,  (група К- 316), 

 25 рейтинг з математики (викладач Лисенко В.І.) – учень Іванов Даніїл (група 

Т-317),  

       Переможниця  ІІІ (обласних) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

навчального предмету хімія  була відзначена та  нагороджена дипломам  І ступеня. 

За результатами  участі учнів центру в обласному етапі  ІІІ етапу XX 

Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (викладач Надія Ошурко): 

- учениця третього  курсу – Марина Зажигіна (гр. К-318) отримала 2 місце;  

та ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та сту-

дентської молоді імені Тараса Шевченка (викладач Надія Ошурко): 

- учениця третього курсу - Катерина Ільїнська (гр.КС-319) отримала 6 місце 

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2019-2020 навчаль-

ному році була проведена певна робота з виявлення творчих здібностей та розвитку 

обдарованості учнів. Учні стали учасниками обласних, всеукраїнських олімпіад та 

конкурсів. Але результати, яких досягли , недостатньо високі. Погіршилися резуль-

тати у команди центру на олімпіадах з історії (викладач Віталій Носачов ) 18 рей-

тинг, з фізики(викладач Ірина Антонова ) – 15 рейтинг, з математики (викладач 

Вікторія Лисенко) – 25 рейтинг. Це свідчать про несистематичну роботу педагогіч-

ного колективу щодо роботи з обдарованою молоддю. Керівникам та головам мето-

дичних комісій  є над  чим  працювати  у наступному році. Слід зазначити, що всім 

педагогічним працівникам  необхідно якісно організувати роботу з обдарованими 

дітьми, поповнювати банк обдарованих учнів.  Необхідно розробити заходи щодо 

покращення підготовки учнів до олімпіад. 
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За результатами  обласних оглядів-конкурсів дидактичних і методичних ма-

теріалів із загальноосвітніх предметів за темою: ―Формування ключових компетент-

ностей – запорука конкурентоспроможності сучасного кваліфікованого робітника‖, 

яка проводиться у ході ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. Виставка-огляд методичних матеріалів (для І курсу) прово-

дилась у наступних номінаціях: 

- методична розробка уроку з предмета. 

Рейтинг учасників:  

- Методична розробка уроку(викладач Вікторія Лисенко ) посіла 4 місце. 

Викладач центру показала  достатній рівень наукової та теоретичної підготов-

ки, вміння творчо мислити, обґрунтовувати результати, застосовувати свої знання на 

практиці. Робота відзначилася системністю, використанням інноваційних технологій 

у своїй педагогічній діяльності. 

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів 

відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педа-

гогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих викладачів та 

майстрів у практику навчання та виховання учнів. 

Атестація  розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий еле-

мент внутрішнього контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до 

нормативних документів. Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 навчаль-

ному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педа-

гогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

№ 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 сер-

пня 2013 р. за № 1417/23949  

За перспективним графіком проходження атестації у 2019/2020  навчальному 

році атестувалися 3 викладача і майстер в/н,  та відповідно до  Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників було скориговано графік курсової пере-

підготовки. 

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документа-

ми щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами 

атестаційної комісії.  

В період атестації викладачами та майстрами були проведені відкриті уроки та 

виховні заходи. Результати атестації такі:  

 атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»: 

- Тетяна Лішина, майстер виробничого навчання 

 атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст першої категорії»: 

- Сергій Святенко, викладач; 

- Юрій Зібіцький, викладач; 

- Олексанра Владикіна, викладач правознавства. 

Результати атестації продемонстрували обізнаність викладачів та майстрів в 

питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпе-
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чення предмету, який викладається, ведення  документації, психолого-педагогічної 

та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації 

освітнього процесу. Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про пе-

дагогічну та методичну діяльність кожного педагога, що атестувався, склала прото-

коли оцінювання системи і досвіду роботи. Підсумки атестації педагогічних 

працівників у 2019/2020 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки ате-

стації педагогічних працівників у 2020 році». 

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про 

освіту», наш навчальний заклад наполегливо прагне досягти гуманістичного харак-

теру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку осо-

бистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуаль-

ність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта 

набуває особистісно орієнтованого компетентісного характеру. ЇЇ завдання – вихова-

ти творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовихо-

вання та самовдосконалення. 

Викладачі та майстри йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у прак-

тику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається 

шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології 

на уроках впроваджує все більше і більше педагогів центру. 

За звітний період забезпечено виконання плану курсової підготовки на 100% 

від запланованої кількості.  

  У період вересень – травень  2020 року підвищили кваліфікацію  на базі  

Української інженерно – педагогічної академії 5 педагогічних працівників, з них:   

Навчальний рік 
Українська інженерно – педагогічна академія 

викладачі психолог майстри 

2019 - 2020 н. р. 3 1 1 

 

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні вза-

ємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  педагогами  

шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інте-

нсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації.  

Аналіз методичної роботи 

Методична робота в навчальному закладі здійснювалася згідно з Законами 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про методи-

чну роботу. Створений єдиний план методичної роботи центру, в якому були  відо-

бражені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме: 

– удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів; 

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педа-

гогіки і психології; 

– створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій; 

– організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у розвитку пе-

дагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагаль-

ненні передового педагогічного досвіду, тощо. 

З метою вдосконалення системи навчання і виховання, обміну педагогічним і 

виробничим досвідом, а також визначення можливостей методичних комісій, педа-

гогічних працівників проводилося діагностування. Воно дало змогу раціонально 
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спланувати роботу методичних комісій та центру, правильно обрати проблему, яка 

на даному етапі є актуальною, допомагало спланувати роботу з орієнтацією на кон-

кретного працівника, на диференційований та індивідуальний підхід до вибору форм 

методичної роботи. Усі форми організації методичної роботи були підпорядковані  

навколо  методичної проблеми: «Формування професійної компетентності 

учнів шляхом впровадження сучасних технологій». 

        Свою роботу ми спланували на  5 років.  

Цей  2019 – 2020 навчальний рік був присвячений активному впровадженню ін-

новаційних освітніх технологій у практичну діяльність.  Створення банку даних пе-

редових освітніх технологій. 

Якісна методична робота повинна мати підґрунтя – положення про зміст та 

напрямки роботи усіх структурних підрозділів, а саме: педагогічної ради, методич-

ної комісії, наставництво, олімпіади, предметні тижні , конкурси професійної май-

стерності.   

Вищим колегіальним органом, який координує питання навчально-виховної та 

навчально-виробничої діяльності є  педагогічна рада.  

 Це колективна форма методичної роботи, яка  визначає основні напрямки і 

форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань 

діяльності навчального закладу. Робота педагогічної ради проводилася відповідно 

до плану, який затверджений на засіданні педагогічної ради від 29.08.2019 р., прото-

кол № 1. Засідання педагогічних рад проводилися один раз на два місяці. 

Методична  комісія - важлива структурна ланка у роботі над єдиною науково 

– методичною проблемою навчального закладу. 

У складі системи науково-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу протягом 2019-2020 р.р. працювали 11 методичних комісій: 

- викладачів предметів природничого – математичного циклу  (голова комісії 

Наталія Черкашина)  

Тема: Впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-

виховний процес як ефективний засіб формування ключових компетентностей 

учнів; 

 викладачів суспільно -  гуманітарних дисциплін (голова  комісії Світлана Ла-

заревич) 

Тема: Сучасні технологій у суспільно – гуманітарній підготовки кваліфікований 

робітників ПТНЗ; 

- викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів вироб-

ничого навчання електротехнічних професій (голова комісії Юрій Зібіцький)  

Тема:Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження су-

часних педагогічних методів на уроках теоретичного і виробничого навчання; 

-  викладачів та майстрів виробничого навчання професій громадського харчу-

вання (голова комісії Оксана Воротиленко)  

Тема:Впровадження компетентнісного підходу як засіб формування про-

фесійної підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців; 

- методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання професій 

будівельного виробництва та столярів (голова комісії Анатолій Крівцов)  

Тема: Використання інтерактивних методів навчання для розвитку професійно-

теоретичної підготовки і творчої особистості учнів 
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- методична комісія викладачів і майстрів виробничого навчання професій  то-

каря, слюсаря по ремонту автомобілів, Тракторист – машиніст сільськогосподарсь-

кого виробництва категорії А1,В1,С1 слюсар з ремонту сільськогосподарського 

устаткування категорії В,С.  ( голова комісії Сергій Святенко)  

Тема: Шляхи формування компетентного учня через підвищення інтересу до 

теоретичного і виробничого навчання 

- викладачів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» ( голова комісії 

Вікторія Сергеєва)  

Тема: Підвищення ефективності навчально – виховного процесу шляхом впро-

вадження інноваційних технологій та використання здоров'язберігаючих методів 

навчання та виховання учнів 

- викладачів комп'ютерно – економічного спрямування керівник (голова комісії  

Олена Ковалевська); 

Тема: Компетентний підхід організації навчальної діяльності учнів центру в 

умовах модернізації освітнього процесу та сучасних педагогічних технологій  

- класних керівників (голова комісії Людмила Стовпак)  

Тема: Формування особистості майбутнього кваліфікованого робітника:його 

професіоналізму,духовності,мобільності та комунікативності на основі використан-

ня сучасних форм і методів навчально – виховного процесу 

- викладачів та майстрів в/н з інноваційної діяльності 

Тема: Використання сервісів Google як засіб формування професійної компете-

нтності,стимулювання самоосвіти,самовдосконалення учнів та педагогічних праців-

ників. (голова комісії Людмила Стовпак) 

Керівники комісій планують свою роботу з урахуванням методичної проблеми 

центру і власну методичну проблему підпорядковують загальній. 

Діяльність методичних комісій зосереджувалася на розробці і схваленні робочої 

навчально-плануючої документації, вносилися корективи в робочі навчальні про-

грами. Забезпечувався взаємозв’язок загальноосвітньої, загальнопрофесійної та 

професійної підготовки учнів, оновлювалися та поповнювалися комплексно-

методичне забезпечення предметів і професій, використовувалися інноваційні педа-

гогічні та виробничі технології.  

    В рамках роботи методичних комісій з професій розглядалися  і схвалювали-

ся переліки пробних кваліфікаційних робіт, тематика дипломних (творчих) робіт, 

детальні програми практики. Слід відзначити кращу роботу методичних комісій 

суспільно-гуманітарного циклу (голова комісії Світлана Лазаревич), викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з професій «муляр», 

викладачів предметів професійно – теоретичної підготовки та майстрів виробничого 

навчання електротехнічних професій (голова комісії Юрій Зібіцький), викладачів 

предметів професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н з професій «кухар», 

«кондитер», «бармен»,  (голова комісії Оксана Воротиленко), природничо-

математичного циклу (голова комісії Наталія Черкашина).  Членами методичних 

комісій проводилися відкриті уроки та предметні тижні.  

Згідно графіків відкритих уроків та предметних тижнів у 2019/2020 навчально-

му ріці було проведено 19 відкритих уроків та позакласних заходів за інноваційними 

технологіями з використанням комп'ютерної техніки.   
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Відкриті уроки та виховні години з застосуванням нетрадиційних методів нав-

чання проведені: 

викладачами Тетяна Терновська, Світлана Лазаревич, Наталія Черкашиною, 

Надія Онопріенко, Олена Ковалевською, Юрій Зібіцьким, Сергій Святенко, май-

страми  в/н  Ірина Шеремет, Людмила Соломко, Світлана Філатова, Наталя Кова-

ленко, Сергій Сенчук, Артем Нерезенко, Галина Сикало, Світлана Мирошничеко, 

Тетяна Фартушна, Світлана Машкова.  

предметні тижні: 

- тиждень з предмету «Економіка» на тему: «Цікаве в світі економіки», під 

керівництвом Олена Ковалевська; 

- тиждень української мови та літератури на тему: «Слава Шевченкова – слава 

України», під керівництвом Надія Ошурко ; 

- тиждень з професії «Оператор ком'ютерного набору» на тему: «Вміння 

працювати з різними комп'ютерними програмами», під керівництвом Наталія Кова-

ленко,Світлана Філатової, Ірина Шеремет; 

- тиждень з історії України на тему: «Патріотичне виховання учнівської мо-

лоді», під керівництвом Віталія Носачова; 

- предметна декада з професії громадського харчування,під керівництвом Окса-

ни  Воротиленко, Тетяна Фартушна , Світлана Машкова, Олена Воротиленко ; 

Під час проведення предметних тижнів можна було спостерігати різноманітну 

палітру форм і методів навчання та виховання, що призводить до підвищення актив-

ності, прагнення до творчості як педагогічних працівників так і учнів центру. На на-

лежному рівні були проведені предметна декада з професії громадського харчування 

(майстер в/н Оксана Воротиленко). який пройшов  під гаслом: ‖Крізь призму Шев-

ченкового слова‖. Також слід відзначити добру підготовку та проведення  мовного 

тижня, який присвячений Дню української писемності та мови. (викладач Надія 

Ошурко,Тетяна Терновська).  

Предметна декада з історії (викладач Світлана Лазаревич )проводилась напри-

кінці січня, охоплюючи кілька важливих історичних дат. В рамках декади проведено 

тематичні лінійки, бесіди по групах, конкурси стіннівок. Матеріали предметних 

тижнів зберігаються і систематизуються у методичному кабінеті.  

Щомісяця проводилися: 

- інструктивно-методичні наради, на яких розглядалися питання: аналіз 

результатів проведення ІІІ (обласного) етапу учнівських олімпіад, підсумки 

вихідного діагностування, інструкційно-технологічна документація педагогічних 

працівників,про підготовку та проведення предметних тижнів,про підготовку 

дидактичних та методичних матеріалів, підготовка проектів, плануючої 

документації педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік тощо. 

В контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації, по-

стала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів шляхом впровадження 

інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність. 

Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій 

у практику дало змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера 

з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний 

процес новими формами роботи, створити інноваційні методики викладання, а та-
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кож сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізації в практичній 

діяльності. 

Педагогічні працівники працювали над розробкою і впровадженням у навчаль-

ний процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів найбільш актив-

ними у застосуванні цих засобів навчання є 

№ Назва 

Використовують 

ПІБ викладачів 
ПІБ майстрів 

в/н 

1.  Електронні навчальні підручники Тетяна Балугян  

Наталя Черкашина  

Богдан Гудков  

Юрій Зібіцький  

Анатолій Крівцов  

Олександр Соловей  

Євген Шеремет  

Наталя Ковален-

ко  

2.  Інформаційно-комунікаційні техно-

логії, мультимедійний супровід 

ЛюбовКолесник  

Олександр Філатов 

 Тетяна Балугян  

Сергій Святенко Ната-

ля Черкашина  

Богдан Гудков  

Юрій Зібіцький  

Анатолій Крівцов  

Олександр Соловей  

Валентина Чупова  

Наталя Ковален-

ко  

Оксана Вороти-

ленко  

Сергій Сухомлин  

Володимир 

Шульц  

Ігор Поздняков 

Євген Шеремет  

Ірина Шеремет  

 

3.  Інтерактивне навчання Тетяна Балугян  

Наталя Черкашина  

Богдан Гудков  

Юрій Зібіцький  

Анатолій Крівцов  

Олександр Соловей  

Любов Колесник  

Валентина Чупова  

Євген Шеремет  

Наталя Ковален-

ко  

Оксана Вороти-

ленко  

Сергій Сухомлин  

Володимир 

Шульц  

Ігор Поздняков  

4.  Модульне навчання Юрій Зібіцький   

5.  Проблемне навчання Олександр Соловей  

Наталя Черкашина  

Тетяна Балугян  

Сергій Сухомлин  

Володимир 

Шульц  

Ігор Поздняков  

6.  Проектне навчання Любов Колесник  

Наталя Черкашина  

Олександр Соловей  

Віталій Носачов  

 

7.  Інновації, пов’язані з використан-

ням сучасних виробничих техно-

логій, матеріалів 

Анатолій Крівцов  Євген Шеремет  
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На професійному рівні навчальний заклад презентував роботу  в рамках участі 

в семінарах а саме:  

 обласний масовий захід у вигляді вебінару для викладачів зарубіжної літера-

тури. Тема: «Застосування компетентнісного підходу до організації уроку(на уроці) 

через використання традиційних та інноваційних технологій». З доповіддю  «Фор-

мування ціннісних орієнтацій учнів на уроках зарубіжної літератури» виступила ви-

кладач нашого навчального закладу Світлана Лазаревич. 

  обласний масовий захід у вигляді вебінару для викладачів іноземної мови. 

Тема: «Компетентнісний підхід до навчання як фактор особистісного зростання уч-

нів ЗП(ПТ)О» З доповіддю виступила Людмила Стовпак: на тему «Використання 

інтегрованого навчання при вивченні англійської мови та формування професійної 

компетенції учнів»  

  обласна школа кращих педагогічних практик у формі вебінару для викладачів 

біології та хімії за темою: «Гейміфікація сучасної природничої освіти. Інтеграція 

навчальних і розважальних процесів в освіті». в якій взяли участь представники 25 

ЗП(ПТ)О. Наталія Черкашина, викладач хімії та біології ДНЗ «Ізюмський регіональ-

ний центр професійної освіти» презентувала досвід роботи з формування ключових 

компетенцій учнів засобами інтерактивної ігрової форми предметного та інтегрова-

ного змісту навчання.  

У березні 2020 року відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 року № 211 « 

Про запобігання поширенню короновірусу COVID – 19»,наказу МОН України від 

16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню короно-

вірусу COVID – 19», листа МОН України від 11.03.2020 р «1/9-154 «Про ухвалення 

рішення щодо запровадження карантину для всіх типів навчальних закладів освіти» 

навчальний заклад перейшов на дистанційну форму роботи: 

Основні напрямки дистанційної роботи: 

- Планування роботи за індивідуальними планами дистанційної роботи. 

- Розміщення навчальних планів дистанційно. 

- Проведення  онлайн занять . 

- Проведення онлайн – консультацій до ЗНО. 

- Самоосвітня діяльність педагогів через проходження вебінарів. 

Слід відзначити найбільш активних педагогічних працівників:  

Наталя Черкашина Вебінари: Мотивація до навчання під час карантину , Ос-

новні моменти при роботі з Gooqle Classroom. Майстер –клас. «Gooqle Class як ін-

струмент дистанційної освіти», Конференція «На урок». Панельна дискусія «При-

родничі дисципліни: навчаємо дистанційно», Всеукраїнський вебінар «Технології 

дистанційного навчання у підготовці кваліфікованих робітників нової формації»  

Світлана Лазаревич Вебінар від ІВА «Освіта України»: «Інтерактивні ігри на 

уроках літератури. learning Apps: вивчаємо біографію письменника». Вебінар від 

порталу «Всеосвіта »: «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєво-

го зворотного зв'язку»,Вебінар від журналу «Зарубіжна література в школах 

України»: «Від "А"до "Я": використання освітніх онлайн-інструментів як ефективна 

організація навчального співробітництва» , Курси підвищення кваліфікації вчителів 

зарубіжної літератури, російської мови при КВНЗ «Харківська академія неперервної 

освіти» (дистанційно-заочна форма навчання)(наказ про зарахування № 96 - к/з від 

https://vseosvita.ua/webinar/distancijne-navcanna-instrumenti-dla-otrimanna-mittevogo-zvorotnogo-zvazku-192.html
https://vseosvita.ua/webinar/distancijne-navcanna-instrumenti-dla-otrimanna-mittevogo-zvorotnogo-zvazku-192.html
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04.05.2020, змінено форму навчання на дистанційну у зв`язку з карантином), Ди-

станційно підвищила кваліфікацію під час інтернет-конференції від ТОВ «На урок»: 

«Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та прийоми» за напрямами «Наскрізні 

навички», «Інклюзивна освіта», «Психологія», «Інтегроване навчання», «Практичні 

прийоми»(тривалість 13 години / 0.43 кредиту ЄКТС) Свідоцтво № К31-6553  

Вікторія Лисенко Вебінари: «Мотивація до навчання під час карантину» . 

«Створення інтерактивних робочих аркушів на платформі Wizer.me  та Classkick». 

«Онлайн- інструменти для створення навчального відео та скринкастів». «Онлайн-

тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного нав-

чання», «Практичні аспекти дистанційного навчання кваліфікованих робітників» 

(вебінар НМЦПТО у Харківській області). «Дистанційне навчання: інструменти для 

отримання зворотнього зв’язку».«Як організувати дистанційне узагальнення знань 

та підбити підсумки навчального року» . 

Людмила Стовпак  Вебінари:  Освітнього проєкту  «На Урок»  (Тема: « Он-

лайн-тести: принципи успішної взаємодвї під час дистанційного навчання»), Тема: 

«Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час ди-

станційного навчання»,  Тема: « Інтернет – олімпіада – сучасний інструмент ди-

станційного навчання та контролю знань», Тема: «Організація позашкільних та он-

лайн-проєктів з іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн навчання»., Все-

українська інтернет-конференція «Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та 

прийоми».  

Тетяна Терновська переглянула Інтернет-конференцію «Інтернет-ресурси у 

навчальному процесі». Організатор: Освітній проект «На Урок». 9 годин. перегля-

нула Предметний  інтенсив: українська мова (Г. Сукачова, В. Пустовалова, К. Су-

ховєєнко). Організатор:  Освітній проект «На Урок». 3 години., переглянула Інтер-

нет-конференцію «Українська мова та література: ідеї та досвід викладання» (Н. Бо-

рисенко, А. Баєва, К. Суховєєнко та інші). Організатор: Освітній проект «На Урок». 

6 годин переглянула практичний інтенсив: «Викорстання інтернет - ресурсів»  (В. 

Кодола, Д. Демчук – Маригіна,         Г.Дудіч). Організатор: Освітній портал «Все-

освіта». 10 годин.  Інтернет-конференція «Мислення логічне, креативне, критичне» 

(Л. Цукор, Г.Сукачова, Т.Бондар та інші). Організатор: Освітній проект «На Урок». 

9 годин.  

Олена Ковалевська, вебінари на тему: «Формування професійних компетент-

ностей здобувачів П (ПТ) О на уроках професійно-теоретичної підготовки», «Ди-

станційне навчання. Інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку», ор-

ганізатор -  ресурс «Всеосвіта», «Педагогічні технології. Формування підприєм-

ницької компетентності учнівської молоді»  

Віталій Носачов  вебінари на тему: «Кругла методика. Віртуальний круг: фа-

силітація онлайн, «Інтернет – олімпіада – сучасний інструмент дистанційного нав-

чання та контролю знань. 

  Серед майстрів виробничого навчання - це Наталія Коваленко , Людмила 

Соломко, Ірина Шеремет, Алла Семеренко, Світлана Філатова – вебінар «Су-

часні підходи до розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти»,  «Як організувати дистанційне узагальнення знань 

та підбити підсумки навчального року», де була розкрита тема, як після проведення 

всіх онлайн-уроків та виконання завдань перевірити якість знань учнів та провести 

http://email.naurok.com.ua/c/eJxVj9GOhCAMRb9G3jCACvjAw8zu-huTjjBK1DJBcKNfv2yyL5s0uW1yb09rjZKdVh3xRjDBWCcY73jT6JrXTN8VE1-fH7ehV3xoq5Yh5BiWegxbnYHMRjf9aMWr5F7ctqwbNUjVWMmlto63kqxmTum9V82tEkOpfwvK_O2eHiGW7oSFhjgB-isfkDy1fk-Aoz_R0XzBBCs6xBPohYA0AX17-_TFWHTP2-IpwjHOxRamQAslk2j2w6UVEHivpFCMlx-mDfz6ewFJ5g__iG4qtFiwAR8OrbNkDRP11vwAiQBfPA
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVj9GOhCAMRb9G3jCACvjAw8zu-huTjjBK1DJBcKNfv2yyL5s0uW1yb09rjZKdVh3xRjDBWCcY73jT6JrXTN8VE1-fH7ehV3xoq5Yh5BiWegxbnYHMRjf9aMWr5F7ctqwbNUjVWMmlto63kqxmTum9V82tEkOpfwvK_O2eHiGW7oSFhjgB-isfkDy1fk-Aoz_R0XzBBCs6xBPohYA0AX17-_TFWHTP2-IpwjHOxRamQAslk2j2w6UVEHivpFCMlx-mDfz6ewFJ5g__iG4qtFiwAR8OrbNkDRP11vwAiQBfPA
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підсумкове оцінювання, говорили про формати для проведення успішного узагаль-

нення знань. 

Крім того, всі педагогічні працівники були ознайомлені з наступними норма-

тивними документами: 

 Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 

2019-2020 навчального року (Лист МОН № 1/9-213 від 16.04.20 року), 

 Щодо організованого завершення навчального року в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти у період карантину (Лист МОН № 1/9-200 від 08.04.20 

року),  

 МОН про питання впровадження закону про середню освіту 

 Про результативність методичної роботи над єдиною проблемою свідчать: 

 участь педагогів та учнів в усіх запропонованих заходах; 

 проведення масових  заходів на базі центру; 

 покращення якісного складу педагогічних працівників; 

 підвищення якості знань і умінь учнів; 

 рейтинг навчального закладу. 

В цілому діяльність методичної служби центру була спрямована на підвищення 

якості навчального процесу через професійний ріст педагогічних працівників, шля-

хом впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій.  

Пропозиції щодо вдосконалення методичної роботи: 

1. Практикувати випуск навчальних посібників, методичних розробок з досвіду 

роботи. 

3. Залучати педагогів до участі в творчих конкурсах та видавничої  діяльності.   

4. Висвітлювати в педагогічних та місцевих періодичних виданнях навчально-

виховну діяльність педагогічного колективу та творчих педагогів.  

Аналіз кадрового забезпечення та атестації педагогічних працівників. 

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки. 

Керівний та педагогічний склад центру сформований згідно з штатним  розпи-

сом. У 2019-2020 навчальному році загальна чисельність працівників закладу стано-

вить: 129 осіб, з них 76 педагогічних працівників, середній стаж роботи яких скла-

дає 16 років. 

На початок 2019/2020 навчального року в центрі працювало 24 викладачі. З них 

кваліфікацію «спеціаліст  І та II категорії» мають 16 осіб (66,7%),  «спеціаліст вищої 

категорії»  -  8 осіб (33,3 %). В центрі працює 30 майстрів виробничого навчання, з 

них мають 12 розряд  -  4 особи (13,3%), 13 розряд  -  8 осіб (26,6%), 14 розряд  -  18 

осіб (60%). 3 працівники центру (4,5 %) мають педагогічне звання.  

З метою підтримування високого рівня кваліфікації педагогічних працівників 

запроваджуються програми стажування.   

Розподіл навчального навантаження між педагогічними працівниками проведе-

но відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом 

центру. 

Фінансування навчального закладу 
Зведений кошторис за звітний період становить 21 682 662 грн., у тому числі 

загальний фонд – 20 037 563 грн., спеціальний фонд – 1 645 099 грн. 
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За звітній період фонд заробітної плати склав 11 722 948.  Кошторис  доходів  

та  видатків  виконано повністю, без порушень та затримок.  

Заохочено працівників на суму 826 429  грн., а саме: 

-  виплачена грошова винагорода в сумі  287 103 грн.; 

-  дев’ятьох осіб  заохочено  ювілейною  премією  на  суму 15 524  грн.; 

- матеріальна допомога виплачена на суму  523 802 грн. 

Стипендіальний фонд за звітний період склав 2 194 704 грн. За звітний період 

оздоровлено 4 учні з числа дітей-сиріт на загальну суму 20 160 грн. 

В  звітний період укладені господарські та інші  угоди з підприємствами та 

установами, що дало можливість отримати послуги енергопостачальних та  кому-

нальних  організацій   на  суму  2 067 880  грн.;  придбані  предмети  і матеріали на 

суму  762 363 грн., здійснено передплату періодичних видань на загальну суму 

41486 грн.; придбано медикаменти на суму 8600 грн.; отримати  наступні  послуги: 

доступу   до  мережі Internet та обслуговування WEB–порталу на суму 36608 грн., 

отримання  рекламних  послуг  на  суму  7200 грн., телекомунікаційні послуги на 

суму 3952 грн., послуги  з  єдиної  державної  електронної  бази  з  питань освіти на 

суму 9219 грн., програмне забезпечення МЕDOK на суму 1700 грн.; обслуговування 

бухгалтерської програми на суму 32620 грн., послуги з вивезення ТПВ на суму 

13017 грн., перед рейсові та після рейсові медичні огляди водія 6414 грн., отримано 

послуги у сфері професійної освіти на суму 3035 грн. проведено роботи з вогнеза-

хисного обробляння дерев’яних конструкцій горищного перекриття гуртожитку на 

суму 16366 грн., отримані послуги з обслуговування вогнегасників на суму 4663, 

застраховано транспортні засоби на суму 938 грн., послуги з технічного випробу-

вання системи теплопостачання на суму 555 грн., розроблено енергетичний паспорт 

на суму 6000 грн., архітектурні, інженерні та геодезичні послуги на суму 12000 грн., 

супровід підручників на суму 12684 грн., проведено технічний огляд аварійних 

будівель на суму 5969 грн., виконано поточні ремонти на загальну суму 573 031 грн; 

придбано обладнання для кабінету хімії та математики на суму 799 845 грн.; закуп-

лено  продуктів  харчування  на  суму 101 456 грн.,  для харчування учнів пільгового 

контингенту.  

Педагогічним  працівникам  виплачується  в  повному  обсязі  матеріальна до-

помога на оздоровлення та щорічна грошова винагорода згідно ст. 57 Закону 

України  «Про  освіту».  Іншим  працівникам  матеріальна  допомога виплачувалася  

за  рахунок  економії  фонду  заробітної  плати  в  межах затверджених лімітів.  

Державне  майно  використовується  відповідно  до  законодавства.  

Керівництвом  центру  розроблені  заходи  щодо  скорочення  витрат  на кому-

нальні  послуги,  недопущення  кредиторської  і  дебіторської  заборгованості. 

Кошторис доходів та видатків виконано без порушень. 

Податки,  збори  та  обов’язкові  платежі  до  бюджету  сплачувались  своєчасно 

і в повному обсязі згідно кошторису доходів та видатків. 

Обслуговування і використання бюджетних коштів здійснювалось через органи  

Державного  казначейства  з  дотриманням  Порядку  використання бюджетних  

коштів  в  органах Державного казначейства України  ті  інших нормативно-

правових актів. Розрахунки в іноземній валюті відсутні. 
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Протягом звітного періоду адміністрацією центру своєчасно здавалися звіти,  

виконувалися  доручення  Департаменту  науки  і  освіти,   надавалася інформація  

на  запити  контролюючих  органів.  Порушень  при  здачі  звітності не встановлено.  

В центрі адміністрацією постійно ведеться робота щодо залучення позабюд-

жетних коштів. Кошти, які надходять як благодійні внески, використовуються 

відповідно до Положення про порядок отримання та розподілу благодійної допомо-

ги в ДНЗ «Ізюмський РЦПО».  

Використання позабюджетних надходжень відповідає статутній діяльності нав-

чального закладу. 

Завдяки спільним зусиллям благодійників ми намагаємося при невеликих 

фінансових затратах підтримувати навчальний заклад в шатному вигляді, створюва-

ти належні умови для організації навчально-виховного процесу. 

Батьківський комітет два рази на рік збирається на свої засідання, на яких 

розглядає питання навчання і виховання, розвитку та поповнення матеріально-

технічної бази. 

Звітуючись сьогодні перед громадськістю, хочу подякувати всім, хто  

вніс благодійну лепту на розвиток освіти. Хочу прозвітуватись про використан-

ня благодійних внесків спонсорів та батьків за минулий навчальний рік. 

За звітний період отримано спонсорської допомоги на суму 92294 грн., з яких 78784 

грн. - у натуральному вигляді (бензин для проходження практики, протигази, 

стільці учнівські, WEB-камера, кабель, костюми для військової підготовки, міксер, 

палички для мастики, пристосування для кондитера, проекційний екран, проектор, 

тюнер). 

Завдання на новий 2020/2021навчальний рік 

У роботі з учнями: 

 створити позитивні психолого-педагогічні умови для оптимізації творчих можли-

востей кожного учня;  

сприяти свідомому професійному самовизначенню учнів центру; 

реалізовувати основні положення особистісно-орієнтованого підходу до навчання 

та виховання;  

здійснювати ретельну індивідуальну підготовку учнів до участі в учнівських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах.  

У роботі з батьками: 

 пошук наступності у вихованні дитини, родинних талантів, обмін досвідом сімей-

ного виховання;  

допомога батьківської громади у здійсненні профорієнтаційної роботи.  

У роботі МК та ТГ: 

 цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу над підвищенням рівня 

навчальних досягнень учнів з усіх предметів; 

 робота над удосконаленням уроку як засобу розвитку творчої особистості педагога 

та учня, самореалізації творчої особистості;  

розробка та впровадження нових педагогічних технологій, підручників, навчальних 

посібників;  

врахування викладачами та майстрами в/н принципів диференціації та індивідуалі-

зації, психолого-педагогічних особливостей учнів. 

У роботі адміністрації:  
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наближення освітнього процесу до європейських стандартів;  

управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього 

моніторингу;  

стимулювання новаторства та підтримка ініціативи педагогічних працівників;  

розробка та реалізація системи дослідження та аналізу роботи учнівського та педа-

гогічного колективів; 

 реалізація системи внутрішнього контролю на основі управлінських рішень;  

забезпечення ефективності управління науково-методичною роботою;  

створення безпечних умов з охорони праці для учнів та працівників центру.  

У навчально-виробничій роботі: 

здійснювати підготовку кваліфікованих робітників відповідно до законодавства 

питань освіти та СП(ПТ)О; 

продовжувати роботу щодо підвищення якості теоретичної та професійно-

практичної підготовки учнів; 

продовжувати роботу з соціальними партнерами та розширювати мережу 

соціального партнерства; 

забезпечити ефективну організацію, проведення та контроль навчального, вироб-

ничого процесу, виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах; 

забезпечити учнів випускних груп тристоронніми договорами про надання освітніх 

послуг у сфері ПТО між замовником робітничих кадрів, фізичною особою та про-

фесійним закладом освіти; 

сприяти забезпеченню повної зайнятості випускників 2020 року; 

забезпечити своєчасну підготовку плануючої документації теоретичної підготовки 

та комплектів навчально-методичної документації з професійно-практичної підго-

товки; 

розробити завдання та скласти графіки консультацій роботи з учнями, які мають 

заборгованості за новий навчальний рік; 

продовжити роботу по укріпленню матеріально-технічної бази майстерень, лабора-

торій, кабінетів. 

У виховній роботі:  

підвищення рівня участі учнів у виховних заходах центру, міста;  

розвиток в учнів духовності, патріотизму, виховання його на українських тра-

диціях;  

активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, формування 

громадянських і конституційних обов’язків, поваги до держаних символів України, 

національної ідеї; 

 робота з профілактики дитячої злочинності, безпритульності та правопорушень; 

 створення комплексу інтелектуальних, творчих і мотиваційних факторів у розвит-

ку деонтологічної культури майбутнього центру. 
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ІІ.  ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Відмітка 

про ви-

конан 

ня 

1. Забезпечити 100% 

Виконання регіонального та 

державного плану прийому 

учнів та в ипуску кваліфіко-

ваних робітників. 

До 

01.09.2020 

Директор 

Любов Колес-

ник, 

педагогічні пра-

цівники. 

 

2. Забезпечити 100% 

працевлаштування випускни-

ків центру. 

До 

28.08.2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, 

ст. майстер 

Олександр Філа-

тов , 

майстри в/н. 

 

3. Підготовка акту готовності  

центру до нового 2020-2021 

навчального року. 
Липень, 

серпень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей , завідувач 

господарством  

Володимир Ні-

кіфоров  

 

4. Здійснити комплектацію на-

вчального закладу педагогіч-

ними кадрами. 

До  

28 серпня 

2020 

Директор 

Любов Колес-

ник. 

 

5. Провести закріплення педа-

гогічних кадрів: майстрів в/н, 

класних керівників за навча-

льними групами, завідуючих 

кабінетами, майстернями, го-

лів методичних комісій, кері-

вників гуртків, секцій. 

До  

1 вересня 

2020 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР  

Олександр Со-

ловей 

 

6. Розподілити педагогічне на-

вантаження, підготувати на-

каз, ознайомити працівників 

навчального закладу з прави-

лами внутрішнього трудового 

розпорядку, режимом роботи. 

Вересень 

2020, 

останній 

четвер сер-

пня 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НР Валентина 

Чупова 

 

7. Скласти циклограму наказів 

на 2019-2020 навчальний рік  

по навчально – виробничій 

діяльності. 

Серпень  

2020 

Адміністрація  

 

 

8. Переглянути та поновити на-

кази  щодо організації навча-

льно-виховного процесу в 

Вересень  

2020 

Адміністрація  
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центрі 

9. Провести інструктажі  з охо-

рони праці та ОБЖ 

За положен 

ням 

Інженер з охо-

рони праці 

Володимир Су-

хоруков  

 

10. Провести інструктування ви-

кладачів та майстрів в/н з пи-

тань оформлення журналів та 

плануючої документації. 

До 

27.08.2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, 

заст. дир. з НР  

Валентина Чу-

пова 

 

11. Сформувати списки учнів но-

вого контингенту. 

Останній 

тиждень 

серпня 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР  

Олександр Со-

ловей, з НВихР 

Олег Машков 

 

12. Провести заходи з психолого-

педагогічного вивчення учнів 

І курсу. Проаналізувати сі-

мейний, соціальний стан уч-

нів нового контингенту. 

Вересень 

2020 

Соціально- пси-

хологічна служ-

ба 

 

13. Систематизувати особові 

справи учнів. 

Вересень 

2020 

Секретар навча-

льної частини 

 

 

14. Організувати проведення ме-

дичних оглядів учнів, сфор-

мувати спецгрупи для занять 

фізкультурою. 

Вересень 

2020 

Медичний пра-

цівник ТетянаБ-

рагіна , керівник 

фізичного вихо-

вання 

Андрій Колес-

ник 

 

15. Залучати соціальних партне-

рів та роботодавців щодо ук-

ладання довгострокових угод 

на підготовку робітничих ка-

дрів та працевлаштування 

випускників. 

Постійно  Заст. дир. з НВР  

Олександр Со-

ловей, 

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

16. Організувати замовлення уч-

нівських квитків та докумен-

тів для проїзду в громадсько-

му транспорті. 

Вересень 

2020 

Заст. дир.  з НВР  

Олександр Со-

ловей 

 

17. Провести батьківські збори 

для учнів І курсу. 

І тиждень 

жовтня 

Адміністрація 

майстри в/н, 

класні керівники 
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18. Провести моніторинг навча-

льних досягнень учнів на 

«вході» і «виході». 

Вересень-

жовтень 

2020, кві-

тень-

травень 

2021 

Заст. дир. з НР 

Валентина Чу-

пова, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий, викла-

дачі-

предметники 

 

19. Скласти розклад занять №№ 

1,2,  графік навчально-

виробничого процесу на 1 

семестр, 2 семестр. 

На 1 верес-

ня 2020, на 

14.01.2021, 

Коригуван 

ня відпові-

дно до ро-

бочих на-

вчальних 

планів. 

Заст. дир. НР 

Валентина Чу-

пова 

 

 

20. Провести роботу щодо скла-

дання та затвердження навча-

льно-плануючої документації 

викладачів, майстрів вироб-

ничого навчання, завідуючих 

кабінетами, керівників гурт-

ків. 

Останній 

тиждень 

серпня 

2020 

Заст. дир. з НВР  

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

з НВихР Олег 

Машков, стар-

ший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

21. Забезпечити контроль над 

навчально-виробничим і на-

вчально-виховним процеса-

ми. 

За графіком Члени адмініст-

рації 

 

22. Організувати роботу методи-

чної служби навчального за-

кладу. 

За окремим 

планом 

Директор Любов 

Колесник, мето-

дисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

23. Організувати роботу атеста-

ційної комісії. 

До 20 вере-

сня 

2020 

Директор 

Любов Колесник 

 

24. Організувати роботу прийма-

льної комісії. 

Листопад 

2020 

Директор 

Любов Колесник 

 

25. Скласти графік підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників на рік. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей 
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26. Забезпечити організоване за-

кінчення навчального року, 

проведення державної підсу-

мкової атестації, державної 

кваліфікаційної атестації 

За робочи-

ми навча-

льними 

планами, за 

графіком 

навчальної 

виробничої 

практики 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, з НР 

Валентина Чу-

пова, старший 

майстер 

Олександр Філа-

тов 

 

27. Підготувати матеріали до 

плану роботи на наступний 

навчальний рік. 

Квітень 

2021 

Робоча (творча) 

група з розробки 

плану 

 

28. Розробити план навчально - ви-

робничої діяльності. 

На початок 

кожного се-

местру 

Ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

29. Укласти договір з базовими під-

приємствами на 2019-2020 н.р. 

на проходження виробничої 

практики та проведення перед-

випускної практики, вивчати 

ринок праці. 

 

Вересень - 

жовтень 

2020  

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, 

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

30. Розробити  та затвердити перс-

пективний план оснащення та 

роботи кабінетів, майстерень, 

лабораторій  на 2019-2020 на-

вчальний рік. 

До 

20. 09. 2020 

Завідуючі кабіне-

тами, майстерня-

ми, лабораторіями  

 

31. Розробити  та затвердити По-

ложення про проведення внут-

рішніх  конкурсів центру: 

«Краща група року», «Кращий 

учень року». 

 

До 

01.10.2020 

заст. дир. з НВихР 

Олег Машков,  

 

 

32. Організувати  роботу предме-

тних гуртків, , методичних 

об’єднань, секцій, гуртків ху-

дожньої самодіяльностіспор-

тивних секцій. 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. дир. з 

НВихР  

Олег Машков, 

заст. дир. з НР  

Валентина Чупо-

ва, методисти 

 

33. Організувати  роботу батьків-

ського комітету. 

Протягом 

вересня 

2020 

Заст. дир. з 

НВихР  

Олег Машков 

 

34. Продовжити роботу над 

впровадженням програми 

"Обдаровані діти. Творчий 

розвиток особистості" 

Протягом  

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

заст. дир. з НВихР 

 



42 

 

Олег Машков,  

заст. дир. з НР 

Валентина Чупо-

ва, методисти  

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

35. Провести огляд роботи пред-

метних кабінетів, майстерень 

та лабораторій. 

Січень -

березень  

2021  

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, заст. дир. з 

НР  

Валентина Чупо-

ва, методисти  

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

36. Підготовка та участь у облас-

ному огляді художньої само-

діяльності. 

Березень  

2021  

Директор Любов 

Колесник 

 

37. Підготовка та участь у облас-

ному огляді технічної твор-

чості. 

Березень  

2021 

Директор  

Любов Колесник 

 

38. Підготовка учнів до конкур-

сів професійної майстерності 

в межах центру та області. 

Жовтень –

грудень 

2020,   

січень- кві-

тень  2021  

Заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, заст. 

дир. з НР Вален-

тина Чупова, ви-

кладачі, майстри 

в/н., ст. майстер 

Олександр Філа-

тов 

 

39. Підготувати матеріали та взя-

ти участь у обласної виставці 

– огляді методичних розро-

бок нетрадиційних уроків те-

оретичного і виробничого 

навчання. 

Квітень 

2021 

Заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, заст. 

дир. з НР Вален-

тина Чупова, ви-

кладачі, майстри 

в/н., ст. майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

40. Забезпечити впровадження  

інформаційно-

комунікаційних  в навчально-

виховний процес з метою пі-

двищення ефективності та 

 

Протягом 

року 

Педагогічні пра-

цівники. 
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якості навчання та виховання 

учнів. 

41. Забезпечити функціонування 

сайту центра та систематичне 

оновлення інформації на сай-

ті. 

Постійно Педагогічні пра-

цівники. 

 

42. Провести День відкритих 

дверей для учнів 9, 11класів 

шкіл міста та району. 

Березень  

2021 

Директор Любов 

Колесник 

 

43. Формувати   інноваційну   

культуру   та   підвищувати 

комунікаційну культуру пе-

дагогічних працівників 

Постійно Адміністрація 

центра, голови 

МК 

 

44. Створити дієву систему 

профорієнтаційної   роботи. 

З вересня 

2020 

Адміністрація 

центра 

 

45. Проводити    координацію    

методичного    супроводу 

атестації педагогічних пра-

цівників. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, заст. 

дир. з НР Вален-

тина Чупова, 

методистиТетя-

на Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

48. Проводити     роботу     з     розг-

ляду     заяв,     листів     та звер-

нень громадян щодо надання 

архівних довідок. 

Протягом 

року 

Інспектор з 

кадрів Юлія Бу-

лавенко , 

секретар навча-

льної частини  

секретар- друка-

рка  

 

49. Забезпечити виконання  Пос-

танови  КМУ  №784  від  

27.08.2010 щодо    впрова-

дження    Порядку    працев-

лаштування випускників   

ПТНЗ,   підготовка   яких   

проводилася за державним 

замовленням. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

50. Забезпечити виконання Пос-

танови КМУ від 27.08.2010р. 

№770 «Про внесення змін до 

Порядку надання робочих 

місць для проходження  уч-

нями, слухачами ПТНЗ виро-

бничого навчання та вироб-

Протягом 

року 

Адміністрація  
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ничої практики». 

51. Проводити моніторинг ринку 

праці щодо визначення попи-

ту на підготовку кваліфікова-

них робітників для форму-

вання обсягів регіонального 

замовлення. 

Протягом 

року 

Адміністрація  

52. Розробити та затвердити 

комплекс заходів щодо про-

ведення у 2020/2021 навчаль-

ному році Року математичної 

освіти. 

Протягом 

року 

заст. дир. з НР 

Валентина Чу-

пова, 

методистиТетя-

на Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий, 

викладачі мате-

матики 
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ІІІ.   ТЕОРЕТИЧНА  ПІДГОТОВКА 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін ви-

конання 
Відповідальні 

Відмітка 

про ви-

конан 

ня 

1. Розробити та затвердити на-

вчально-плануючу докумен-

тацію: 

 поурочно-тематичні 

плани; 

 графіки проведення ла-

бораторно-практичних робіт 

(ЛПР); 

 графіки проведення 

державної підсумкової атес-

тації і державної кваліфіка-

ційної атестації (ДПА, ДКА); 

 переліки пробних ква-

ліфікаційних робіт. 

До 1 верес-

ня 2020,  

за 10 днів 

до проведен 

ня ЛПР, 

ДПА, ДКА 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, 

з НР  

Валентина Чу-

пова, 

 викладачі пре-

дметів 

 

2. Забезпечити неухильне до-

тримання порядку проведен-

ня ДПА, ДКА учнів. 

За графіком Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, 

з НР  

Валентина Чу-

пова 

 

3. Провести вивчення пізнава-

льних інтересів та нахилів 

учнів для реалізації принципу 

диференціації та індивідуалі-

зації навчання:  

-  Вивчити пропозиції учнів 

щодо покращення їх подаль-

шого навчання. 

 

До 15 вере-

сня 

2020 

Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, 

з НР  

Валентина Чу-

пова, 

психолог 

Неля Носачова, 

викладачі 

 

4. Провести олімпіади з пред-

метів  загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної під-

готовки: 

«Охорона праці»; 

«Спецтехнологія. 

До 1 

лютого 

2021 

Заст. дир. з  

НР Валентина 

Чупова, з НВР 

Олександр Со-

ловей, викладачі  

 

 

5. Удосконалити  дидактичні 

матеріали з предметів загаль-

До 15  

лютого 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-
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ноосвітньої та професійно-

теоретичної підготовки з ура-

хуванням вимог державних 

стандартів професійно-

технічної освіти. 

2021 ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

викладачі пред-

метів ЗОП та 

ПТП 

7. Скласти графік проведення 

предметних тижнів. 

Серпень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

8. Проаналізувати стан забезпе-

чення підручниками та на-

вчальними посібниками, від-

повідність їх навчальним 

планам і програмам, мови їх 

видання. 

Вересень 

2020 

Заст. Директора 

з НР Валентина 

Чупова, 

методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий, 

 зав. Бібліотеки 

Віта Якімова 

 

9. Забезпечити своєчасне і чітке 

ведення журналів теоретич-

ного навчання і виробничого 

навчання відповідно до ін-

струкції ведення журналів. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

ст. майстер  

Олександр Фі-

латов 

 

10. Розробити та затвердити у 

встановленому порядку екза-

менаційні білети, переліки 

тем письмових екзаменацій-

них робіт. 

За півроку 

до прове-

дення екза-

менів 

Голови мето-

дичних комісій, 

викладачі 

 

11. Проводити роботу з вивчення 

та поширення передового пе-

дагогічного досвіду. 

Протягом 

року 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий,викладачі 

 

12. Забезпечити участь учнів в 

обласних олімпіадах з пред-

метів загальноосвітньої під-

готовки. 

Лютий 

2021 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий,викладачі 

 

13. Підготувати необхідні мате-

ріали до атестації педагогіч-

них працівників центру. 

За окремим 

планом 

Директор 

Любов Колес-

ник, секретар 

атестаційної ко-

місії 

 

14. Проводити роботу з компле-

ксного методичного забезпе-

чення навчального процесу. 

Квітень 

2021,  

постійно 

Завідуючі кабі-

нетами, методи-

сти Тетяна Балу-

 



47 

 

Провести огляд-конкурс на 

кращий навчальний кабінет. 

гян,Сергій Ко-

роткий 

15. Створити умови для впрова-

дження у навчальний процес 

елементів модульно-

рейтингової системи. 

Протягом 

року 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий,викладачі 

 

16. Переглянути, внести зміни і 

доповнення до паспортів 

комплексного методичного 

забезпечення предмета та ро-

зглянути їх на засіданні ме-

тодичної комісії. 

Початок 

вересня 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий,голови ме-

тодичних комі-

сій, викладачі 

 

17. Забезпечити умови для реалі-

зації Закону України «Про 

засади державної мовної 

політики». 

Постійно Педагогічний 

колектив 

 

18. Провести огляд-конкурс на 

кращу матеріально-технічну 

базу та роботу кабінетів, май-

стерень, лабораторій. 

Березень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

ст. майстер  

Олександр Фі-

латов,голови ме-

тодичних комі-

сій, завідуючі 

кабінетами 

 

19. Забезпечити умови для ефек-

тивного використання про-

гресивних форм і методів на-

вчання, проведення нестан-

дартних уроків. 

Постійно Голови мето-

дичних комісій, 

викладачі 

 

20. Проводити моніторинг на-

вчальних досягнень учнів. 

Постійно Голови мето-

дичних комісій, 

викладачі 

 

21. Проводити індивідуальну ро-

боту з талановитими учнями 

та учнями, які мають прога-

лини в знаннях. 

Постійно Викладачі, кла-

сні керівники 

 

22. Створити у кожному кабіне-

ті, майстерні і лабораторії 

гуртки технічної творчості, 

скласти план роботи гуртків. 

Вересень 

2020 

Голови мето-

дичних комісій, 

завідуючі кабі-

нетами та лабо-

раторіями 

 

23. Створити у кожному кабінеті 

інформаційні стенди та щомі-

сяця випускати інформаційні 

Вересень 

2020 

Завідуючі кабі-

нетами 
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бюлетені про сучасні досяг-

нення науки і техніки. 

24. Провести виставку робіт 

предметно-технічних гуртків 

і кабінетів. 

Березень -

квітень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

ст. майстер  

Олександр Фі-

латов, завідуючі 

кабінетами 

 

25. Проводити інструктивно-

методичні наради з педагогі-

чними працівниками. 

Щомісяця Директор 

Любов Колес-

ник, заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, з НР 

Валентина Чу-

пова,  

з НВихР  

Олег Машков, 

старший майс-

тер 

Олександр Фі-

латов ,  

методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

26. Скласти графік проведення 

консультацій для педагогіч-

них працівників на навчаль-

ний рік. 

Вересень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Ко-

роткий 

 

27. Здійснити заходи щодо вдос-

коналення паспорту комплек-

сно-методичного забезпечен-

ня з предметів: 

 історія України; 

 всесвітня історія; 

 математика; 

 захист Вітчизни; 

 правознавство; 

 електротехніка; 

 читання креслень; 

 матеріалознавство; 

 електроматеріалознавс-

тво; 

 допуски, посадки та те-

До 15 

 вересня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

викладачі 
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хнічні виміри; 

 охорона праці. 

28. Організувати участь учнів у 

конкурсі з української мови 

ім. П.Яцика. 

Листопад 

2020 

Заст. дир. з НР 

Валентина Чу-

пова, 

викладач  

Надія Ошурко  

 

 

IV.  ПРОФЕСІЙНА –ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

№ 

 з/п 
Заходи 

Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні 

Відмітка 

про ви-

конан 

ня 

1. Провести інструктивно-

методичні наради майстрів 

виробничого навчання з пи-

тань організації навчально-

виробничого процесу в 

центрі у цьому навчальному 

році. 

Серпень-

вересень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

2. Забезпечити розробку та по-

годження переліку навчаль-

но-виробничих робіт з про-

фесії на навчальний рік та 

плани навчально-виробничої 

діяльності на півріччя. 

До 05 ве-

ресня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

3. Проаналізувати ринок праці 

та створити базу даних підп-

риємств, організацій та уста-

нов, які нададуть робочі міс-

ця для проходження вироб-

ничої практики учнів у на-

вчальному році. 

До 01 ве-

ресня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

4. Провести аналіз працевлаш-

тування випускників 2019 

року. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

5. Перевірка     планів     вироб-

ничого     навчання     груп, 

планів    навчально-

виробничої     діяльності,     

планів уроків  відповідно  до  

Положення  про  організацію 

Вересень Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 
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навчально-виробничого    

процесу    у    ПТНЗ    (наказ 

від 30.05.2006р. №419) 

6. Надання звітності до Депар-

таменту науки і освіти ХО-

ДА: 

- Звіт про навчально-

виробничу діяльність. 

до ВРЕР: 

- Про втрату контингенту. 

Щокварта 

льно 

Заступник дирек-

тора з НВР 

Олександр Соло-

вей 

 

7. Неуклінне  виконання  поса-

дових  інструкцій   щодо пи-

тань охорони праці та безпе-

ки життєдіяльності учнів. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов, майстри в/н, 

голови МК 

 

8. З   метою   підвищення   ін-

тересу   учнів    до    обраної 

професії,      удосконалення      

набутих      професійних 

умінь і навичок переглянути 

положення і завдання конку-

рсів професійної майстернос-

ті. 

Жовтень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов, методист и 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий, голови МК 

 

9. Розробити графік контролю 

адміністрації центра за про-

ходженням учнями виробни-

чого навчання та виробничої 

практики. 

До 10  

вересня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

10. Здійснити заходи щодо укла-

дання договорів з підприємс-

твами, організаціями та уста-

новами для проходження уч-

нями виробничого навчання 

та виробничої практики. 

До  

01 жовтня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

11. Забезпечити контроль вико-

нання інструкцій з ведення 

журналу обліку виробничого 

навчання учнів професійно-

технічних навчальних закла-

дів (наказ Міністерства осві-

ти і науки України від 26 січ-

ня 2011 р. № 59). 

Постійно Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 
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12. Проаналізувати запити учнів 

до їх можливостей та поба-

жань щодо укладання багато-

сторонніх договорів для про-

ходження виробничого на-

вчання та виробничої практи-

ки. 

До 01 

 жовтня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

13. Створити бази даних прохо-

дження учнями виробничої 

практики на підприємствах, в 

організаціях та установах. 

До 01 гру-

дня 

2020 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов 

 

14. Здійснити заходи щодо ви-

значення варіативного ком-

поненту професійно-

практичної підготовки, спря-

мованих на оновлення змісту 

програм відповідно до впро-

вадження у виробництво чи 

сферу послуг нової техніки, 

технологій, матеріалів, оснас-

тки, організації праці тощо. 

До 05 ве-

ресня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

15. Здійснити заходи щодо онов-

лення комплексних кваліфі-

каційних завдань з професій-

но-практичної підготовки для 

поетапної та державної ква-

ліфікаційної атестації учнів. 

До 15  

вересня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

16. Забезпечити участь майстрів 

виробничого навчання в об-

ласних семінарах-

практикумах та школах пози-

тивного педагогічного досві-

ду. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

17. Забезпечити проведення вну-

рішніх конкурсів фахової 

майстерності та підготовку 

учнів до обласних . 

Грудень 

2020-

квітень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

18. Здійснити заходи щодо вдос-

коналення паспорту комплек-

сно-методичного забезпечен-

ня виробничого навчання з 

професій: 

 столяр; 

 слюсар з ремонту елек-

До 15 ве-

ресня 

2020 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов , майстри ви-

робничого на-

вчання 
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троустаткування; 

 кухар, кондитер; 

 офіціант, бармен. 

19. Здійснити заходи щодо по-

повнення навчально-

виробничого процесу засоба-

ми навчання (обладнанням, 

інструментом, устаткуван-

ням, макетами тощо)  з про-

фесій: 

 слюсар з ремонту авто-

мобілів; 

 слюсар з ремонту елек-

троустаткування; 

 електрогазозварник. 

До 15 

 грудня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

20. Організувати роботу щодо 

розробки технологічних кар-

ток, алгоритмів, опорних 

конспектів, карт-опитування 

тощо з професій: 

 столяр; 

 слюсар з ремонту авто-

мобілів; 

 зварювального напрям-

ку; 

 офіціант , бармен. 

До 01 гру-

дня 

2020 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти  

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий,майстри ви-

робничого на-

вчання 

 

21. Організувати роботу гуртків 

технічної та прикладної твор-

чості учнів з усіх професій. 

До 15 ве-

ресня 

2020 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, майстри ви-

робничого на-

вчання 

 

22. Продовжити роботу щодо 

комплектації майстерень (на-

вчальних приміщень) інстру-

ментом, пристосуванням, зра-

зками деталей, макетами, му-

ляжами тощо. 

Протягом 

року 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, майстри ви-

робничого на-

вчання 

 

23. Забезпечити методичні роз-

робки нестандартних уроків 

виробничого навчання (ділові 

ігри, майстер-класи, уроки-

презентації) з професій: 

 муляр; 

 штукатур; 

До 15 гру-

дня 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий майстри в/н 
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 кухар; 

 кондитер; 

 конторський службо-

вець; 

 слюсар з ремонту елек-

троустаткування; 

 зварник; 

 слюсар з ремонту авто-

мобілів, токар. 

Євген Шеремет  

Віра Дуднік  

Андрій Гордієнко  

Тетяна Фартушна  

Наталія Ковален-

ко  

 

Сергій Приходь-

ко 

Сергій Сухомлін 

24. Організувати та провести ві-

дкриті уроки виробничого 

навчання з застосуванням ін-

формаційно-комунікаційних 

технологій з професій: 

 муляр; 

 штукатур; 

 кухар, кондитер; 

 офіціант, бармен; 

 конторський службо-

вець; 

 слюсар з ремонту елек-

троустаткування; 

 зварник; 

 токар. 

Жовтень 

2020 – 

травень 

2021 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий, 

 

майстри в/н: 

Евген Шеремет 

Алла Семеренко 

Ольга Жданюко-

ва 

Світлана Мірош-

ниченко 

Наталія Ковален-

ко 

Сергій Приходь-

ко 

Володимир 

Шульц 

 

25. Організувати проведення ви-

ставки робіт прикладної та 

технічної творчості учнів. 

Березень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,з НВихР 

Олег Машков, 

старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий 

 

26. Взяти участь у проведенні 

виставок-оглядів інформа-

ційно-методичного забезпе-

чення самостійної навчально-

пізнавальної діяльності учнів 

та розвитку їх творчих здіб-

До  

01 лютого  

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, 

старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 
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ностей у рамках обласних 

конкурсів професійної майс-

терності  у 2020/2021 н.р. 

Підготувати відповідні 

дидактичні та методичні ма-

теріали майстрів 

виробничого навчання. 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий 

майстри в/н 

27. Здійснити моніторинг навча-

льних досягнень учнів випус-

кних груп з виробничого на-

вчання та виробничої практи-

ки за період навчання. 

До 01 чер-

вня 

2021 

Старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий 

 

28. Створити базу даних працев-

лаштування випускників. 

До 1 вере-

сня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей,  

ст. майстер  

Олександр Філа-

тов 

 

29. Підготувати відео фрагменти 

уроків виробничого навчання 

«Урок майстра» з кожної 

професії. 

До 

01.01.2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, 

старший майстер 

Олександр Філа-

тов, методисти 

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий 

майстри в/н 

 

30. Здійснювати    контроль    та    

перевірку    виробничої прак-

тики учнів. 

Згідно 

графіків 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, 

старший майстер 

Олександр Філа-

тов, майстри в/н 

 

31. Організувати проведення         

поетапної          атестації          

учнів          та підготовка не-

обхідної документації. 

Відповід-

но навчаль 

них планів 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, 

старший майстер 

Олександр Філа-

тов,майстри  

 

32. Забезпечити визначення     

обсягів     державного    замо-

влення     на професійне    на-

вчання    з    урахуванням    

реальних    і перспективних 

До 1 жов-

тня 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, 

старший майстер 

Олександр Філа-
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потреб ринку праці. тов 
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V.   ВИХОВНА РОБОТА 

Головна виховна мета центру: Забезпечити ефективність триєдиного принци-

пу виховання висококваліфікованого професіонала та громадянина України  через 

тісну співпрацю педагогічного колективу, громадськості та батьків. Формування 

всебічно розвиненої, високо освіченої, соціально-активної особистості, здатної до 

самовдосконалення та самореалізації, виховання  в неї почуття відповідальності, ви-

сокої духовності. 

Завдання, над якими буде працювати  педагогічний колектив у 2020-2021 на-

вчальному році: 

 Формування громадянина, патріота, будівника незалежної Української держа-

ви. 

 Формування правової культури учнів, формування в них готовності дотриму-

ватись законів України. 

 Утвердження серед учнів загального духу гуманізму. 

 Формування в учнів толерантного ставлення до оточуючого світу. 

 Зміцнення зв’язку педагогічного колективу  з батьківською громад кістю. 

 Робота по залученню учнів до діяльності органів учнівського самоврядування. 

 Запровадження інтерактивних технологій у виховний процес. 

 Психолого – педагогічний супровід учнів із соціально – неспроможних сімей. 

 Формування в учнів відповідального ставлення  до свого здоров’я та оточую-

чого середовища. 

 Профілактика насильства в сімї, булінгу та кібербулінгу серед учнів. 

 

№ 

з/

п 

Заходи Термін 

виконан-

ня 

Відповідальні Відмі-

тка 

про 

вико-

нання 

1. Організаційна робота 

1. Сформувати склад Штабу про-

філактики правопорушень. 

До 10 ве-

ресня 2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков 

 

2. Організувати  роботу гуртків, 

секцій, клубів тощо, залучити 

учнів до участі в них. 
Вересень 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков, ке-

рівники гуртків та 

секцій 

 

3. Поглиблена індивідуальна діагнос-

тика з метою виявлення причин 

дезадаптації, виявлення типу   важ-

ковиховуваності   і психологічних 

особливостей учнів. 

 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Соціально-

психологічна слу-

жба, кл. керівники,  

майстри в/н 
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4. Провести вибори батьківського 

комітету. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков 

 

5. Провести перевибори до орга-

нів учнівського самовря-

дування. 
До 21 жов-

тня 2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков, го-

лова учнівської 

ради, ради гурто-

житку  

 

6. Організувати проведення  кон-

курс на кращу навчальну групу. 
Протягом 

навчаль-

ного року 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков, кл. 

керівники, майстри 

в/н, учн.рада 

 

7. Забезпечити відзначення юві-

лейних дат, випуск  

стіннівок. 

Згідно гра-

фіку 

Кл. керівники, майс-

три в/н 

 

8. Оформити постійно діючу кни-

жкову виставку  

«Увага!Новинка!». 

Вересень Зав. бібліотеки Віта 

Якімова, бібліотекар 

Ірина Бондаренко 

 

9. Оформити і постйно поповню-

вати тематичні папки на тему: 

- «Літературна спадщина гума-

ніста, мислителя та педагога 

Василя Сухомлинського» ; 

-  «Зі святом вас, викладачі!»; 

- «9 листопада – День українсь-

кої писемності та мови»; 

- «Ізюмщина в роки  Другої  

світової  війні»; 

-«Леся Українка: доля,культура, 

епоха» (до 150-річчя від дня на-

родження) ; 

- «Небесна сотня  - то в серцях 

вогонь» ; 

- «Афганістан»; 

- «Ізюмчани – Герої Радянсько-

го Союзу» ; 

- «Європа – це ми»; 

- «Наш літературний край»; 

- «Про нас пишуть». 

 

 

Вересень 

 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Лютий 

 

Постійно 

 

Постійно 

Постійно 

 

Постійно 

Постійно 

Постійно 

 

 

Зав. бібліотеки Віта 

Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко 

 

8. Забезпечити поповнення експо-

зиції музею історії центру но-

вими матеріалами. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Викладач історії 

Віталій Носачов, 

гурток «Пошук», 

учнівська рада.  

 

9.  Провести організаційне засі-

дання Штабу профілактики 

правопорушень. 

До 

30.09.2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков 

 

10. Забезпечити проведення загаль- 2-3 рази на Заст. дир. з НВихР  
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них батьківські зборів центру. рік Олег Машков 

11. Скласти соціальний паспорт 

центру. Оновлення електронних 

баз даних «Діти-сироти», «Інва-

ліди», «Багатодітні». 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков, 

соціально-

психологічна слу-

жба 

 

12. Створити  банк даних творчо-

обдарованих дітей центру. Вересень 

2020 

Соціально психо-

логічна служба, 

кл.керівники. май-

стри в/н 

 

13. Провести тиждень педагогічної 

майстерності класного керівни-

ка. 

Лютий-

березень  

2021 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков, го-

лова МК 

 

14. Провести інструктивно-

методичну нараду методичної 

комісії класних керівників по 

підведенню підсумків роботи за 

2020-2021 н.р та планування 

роботи на наступний навчаль-

ний рік. 

серпень  

2020 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков,  

голова комісії Лю-

дмила Стовпак 

 

 

15. 

Забезпечити умови для 

змістовного дозвілля та 

зайнятості молоді в 

позаурочний час, попередження 

і профілактика злочинності 

серед підлітків. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Педагогічний ко-

лектив.  

 

 

2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками ви-

ховання 

2.1. Громадянське національно – патріотичне виховання 

1. - Урочиста лінійка до Свята 

знань і початку нового 

навчального року 

01 вересня 

2020 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков, 

учнівська рада 

 

2. Провести  День знань та пер-

ший урок на тему :  

«Мир за ради миру» 

01 вересня 

2020 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков, 

учнівська рада 

 

3. Провести виховні години:  

Веселий початок: що робити на 

перших уроках вересня, щоб 

крига скресла: 

1. « Вгадай хто» 

2. «Пізнати одне одного без 

слів» 

3. «Номерний знак учня» 
 

вересень 

2020 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков, 

викладачі 
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4. Організувати вивчення учнями 

«Правил внутрішнього розпоря-

дку», Правил поведінки учнів 

центру». 

Вересень 

2020 

Кл. керівники, 

майстри в/н 

 

5. Ознайомити учнів з історією 

народних свят і обрядів (свято 

Миколая, Андріївські вечорни-

ці, конкурс стіннівок, ве-

ликодніх писанок тощо). 

 

За окремим 

графіком 

Викладачі україн-

ської літератури 

та мови 

 

6. 

 

Ознайомити учнів з символікою 

та історією центру. 

Вересень 

2020 

Класні керівни-

ки, викладач істо-

рії  Віталій Носа-

чов 

 

 

 

7. Провести захід до  Дня україн-

ської писемності та мови. 

 

До 09 лис-

топада 

2020 

Викладачі україн-

ської літератури 

та мови. 

 

8. Підготувати та провести вихов-

ні заходи до Дня пам’яті жертв 

голодоморів в Україні 1932-

1933 років. (виховні години, 

уроки пам’яті, години - рекві-

єм). 

До 26 лис-

топада 

2020 

Викладач історії 

Віталій Носачов, 

зав. бібліотеки 

Віта Якімова, біб-

ліотекар Ірина 

Бондаренко 

 

9. Провести виховні години, уроки 

громадянськості, усні журнали 

до Дня Соборності та Свободи 

України, до Дня пам’яті героїв 

Крут.  

До 22 січня 

2021 

Класні керівни-

ки, викладач істо-

рії  Віталій Носа-

чов, 

зав. бібліотеки 

Віта Якімова, біб-

ліотекар Ірина 

Бондаренко 

 

 

10. Провести урок мужності, прис-

вячений пам’яті Володі Трофі-

мова. 

До 19 січня 

2021 

Зав. бібліотеки 

Віта Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко 

 

11. Провести екскурсії до музею 

присвячені 77-й річниці подви-

гу  Володимира Васильовича  

Трофімова. 

Січень  

2020 

Класні керівни-

ки, майстри в/н, 

зав. бібліотеки 

Віта Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко 

 

 

12. Провести годину пам’яті до ро- Лютий Викладач історії  
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ковин загибелі Героїв Небесної 

Сотні 

2020 Віталій Носачов, 

зав. бібліотеки 

Віта Якімова,  

бібліотекар  

Ірина Бондаренко, 

 класні керівники, 

майстри в/н. 

 

13. Провести заходи до   Міжнаро-

дного дня рідної мови. 

Лютий 

2020 

Викладач  

укр. мови  

Надія Ошурко, 

Тетяна Тернов-

ська 

зав. бібліотеки 

Віта Якімова,  

бібліотекар  

Ірина Бондаренко 

 

 

2.2 Військово-патріотичне виховання 

1. Провести екскурсії до музею 

історії центру для груп учнів І 

курсу та груп на базі ПЗСО. 

Вересень – 

жовтень 

2020 

Зав. бібліотеки Віта 

Якімова, бібліотекар 

Ірина Бондаренко, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

2. Провести години пам'яті до 76 

річниці визволенняУкраїни від 

нацизму у Європі. 

До 28 жов-

тня 2020 

Викладач історії Ві-

талій Носачов, 

 зав. бібліотеки Віта 

Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко, 

 класні керівники, 

майстри в/н. 

 

 

3. Провести місячник військово-

патріотичної та оборонно-

масової роботи до річниці 

Збройних Сил України. 

25.11- 

04.12.2020 

Викладач предмета 

«Захист Вітчизни» 

та «Фізичної куль-

тури та здоров’я»  

 

4. Провести військово-спортивну 

гру «Козацькі розваги». 

До 

04.12.2020 

Викладачі предметів 

«Захист Вітчизни» 

та «Фізичної куль-

тури та здоров’я»  

 

5. Провести зустріч з ветеранам 

Другої світової війни, воїнами 

АТО. 

До 

04.12.2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков 
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6. Організувати і провести зустріч 

з працівниками військкомату. 

До 

04.12.2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков 

 

7. Організувати покладання квітів 

до пам'ятників полеглим вої-

нам. 

04.12.2020 Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков, уч-

нівська рада 

 

8. Провести тематичний вечір до 

77 - ї річниці визволення міста 

Ізюм від нацизму. 

Лютий 

2020 

Викладач історії Ві-

талій Носачов,  

зав. бібліотеки Віта 

Якімова, 

 бібліотекар Ірина 

Бондаренко,  

класні керівники, 

майстри в/н. 

 

 

 

9. Провести цикл бесід і виховних 

годин: «Почесно - бути  

патріотом», «Незалежність моєї 

Держави», «Твій подвиг, солда-

те, пам'ятають нащадки» тощо. 

Листопад 

2020 

Викладач історії, кл. 

керівники, майстри 

в/н 

 

10 Провести літературно – музичні 

вечори до 76 – ї річниці Пере-

моги над нацизмом у Європі та 

76-й річниці завершення Другої 

світової війни. 

Травень 

2020 

Заст. дир. з НВихР  

Олег Машков, 

 керівники худ. са-

модіяльності, 

 зав. бібліотеки Віта 

Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко,  

класні керівники, 

майстри в/н. 

 

 

11. До Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні 

провести урок - реквієм "Вічна 

пам’ять героям‖. 

Червень  

2021 

Викладач історії Ві-

талій Носачов, біб-

ліотекрі 

 

12. Організувати перегляд 

відеофільмів про Другу світову 

війну.  

 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Кл. керівники, майс-

три в/н. 

 

11. Відкрита виховна година до 

Дня пам`яті воїнів - інтернаціо-

налістів: 

- зустріч з воїнами - афганцями; 

- поповнення тематичної папки 

«Афганістан»; 

- книжково - ілюстративна ви-

До  

14 лютого 

2021 

Кл. керівники,  

майстри в/н, 

зав. бібліотеки Віта 

Якімова,  

бібліотекар Ірина 

Бондаренко 
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ставка "Афганістан – ти серця 

мого біль ". 

2.3.Морально-правове виховання 

1. Провести виховні години: «Про 

зовнішність, мову та духовну 

культуру», «Моральний ідеал 

людини, його роль у житті мо-

лоді», «Утверджуй у собі люди-

ну». Круглий стіл «Мистецтво 

спілкування» тощо. 

Протягом 

року 

Кл. керівники,  

майстри в/н, психо-

лог 

 

2. Провести анкетування «націона-

льна свідомість учнів». 

Вересень 

2020 

Соціально-

психологічна служ-

ба,  

кл. керівники,  

майстри в/н 

 

3. Провести дискусію «Я пишаюсь 

– я українець». 

Грудень 

2020 

Класні керівники, 

майстри в/н 
 

5. Тренінгові вправи : 

тренінг «Стреси в нашому жит-

ті. Як від них захиститись?». 

Березень 

2021 

Практичний пси-

холог  

Неля Носачова 

 

6 Провести уроки ввічливості: 

- про культуру поведінки; 

- про норми етикету. 

 

Березень 

Квітень 

2021 

Зав. бібліотеки Віта 

Якімова, бібліотекар 

Ірина Бондаренко, 

практичний психо-

лог  

Неля Носачова 

 

 

6. Провести бесіди в навчальних 

групах «Дотримання правил 

внутрішнього розпорядку – 

обов’язок кожного». 

Жовтень  

2020 

Викладач правоз-

навства, 

кл. керівники, 

майстри в/н 

 

7. Ознайомити учнів із Статутом 

центру, з правилами внутріш-

нього розпорядку, правами та 

обов`язками учнів. 

Вересень  

2020 

Кл. керівники, 

 майстри в/н 

 

8. Провести бібліотечний урок до 

Всеукраїнського дня бібліотек. 

До 30 ве-

ресня 

2020 

Зав. бібліотеки Віта 

Якімова, бібліотекар 

Ірина Бондаренко 

 

 

9. Робота правового гуртку  

«Феміда». 

Протягом 

року 

Викладач правоз-

навства 

 

10. Ділова гра  

«Неагресивна відповідь в конф-

ліктній ситуації». 

 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог  

Неля Носачова, 

соціальний педагог  

майстри в/н, 
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кл.керівники 

11. Виступ на методичном 

об`єднанні класних керівників 

на тему: Попередження випад-

ків насильства та жорстокого 

поводження з дітьми, булінгу. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог  

Неля Носачова, 

соціальний педагог  

майстри в/н, 

кл.керівники 

 

12. 

Антиалкогольна, антинаркоти-

чна пропаганда й боротьба з 

іншими шкідливими звичками. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог  

Неля Носачова, 

соціальний педагог  

майстри в/н, 

кл.керівники 

 

2.4.Превентивне виховання 

1. Організувати роботу Штабу 

профілактики правопорушень. 

Протягом 

року – 

шомісяч-

но. 

Заст. дир. з  НВихР  

Олег Машков 

 

2. Розробити спільні  заходи з ор-

ганами та службами, які пра-

цюють з неповнолітніми. 

До 20 

вересня 

2020 

 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков, 

 

3. Провести зустрічі з працівни-

ками поліції, суду, прокуратури, 

державної автомобільної інспе-

кції тощо. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР  

Олег Машков 

 

4. Продовжувати ведення карто-

теки (обліку учнів з асоціаль-

ною поведінкою). 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР  

Олег Машков 

 

5. Організувати зустрічі з лікаря-

ми різних фахів. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР  

Олег Машков 

 

7. Провести бесіди і виховні годи-

ни: «Проблеми сучасної моло-

ді»,  «Здоровий спосіб життя. 

Хто «за?» тощо. 

Протягом 

року 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н, викла-

дач правознавства 

 

8. Організувати  змістовне дозвіл-

ля під час зимових канікул. 

До 25 гру-

дня 

2020 

Заст. дир. з  НВихР  

Олег Машков 

 

9. Провести лекції на теми: 

«Попередження суїциду». «За-

побігання торгівлі людьми», 

«Булінг». 

Протягом 

1 семестру 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

11. До Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом провести: 

- тиждень антиалкогольної 

Грудень 

2020 

Соціально-

психологічна служ-

ба, викладач правоз-
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та антинаркотичної пропаганди; 

- виступ агітбригади «Мо-

лодь за здоровий спосіб життя»; 

- виховна година «Знати, 

щоб жити»; 

- усний журнал «СНІД  та 

його профілактика». 

навства, бібліотекарі 

13. Проводити заняття "Універси-

тету правових знань". 

Щомісяч 

но  

Викладач правоз-

навства 

 

14. Щомісячно проводити збори у 

групі. Обговорювати з учнями 

питання укріплення дисциплі-

ни, випадки порушення правил 

поведінки, аморальних вчинків. 

Протягом 

року 

 кл. керівники, майс-

три в/н 

 

2.5. Художньо-естетичне виховання 

1. Провести анкетування учнів з 

метою виявлення уподобань, 

інтересів, смаків. 

Вересень 

2020 

Соціально- психоло-

гічна служба 

 

2. Укомплектувати гуртки худож-

ньої самодіяльності, технічної 

та художньої творчості. 

До 20 ве-

ресня 2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самодіяль-

ності 

 

3. Провести віртуальну подорож 

до 166-ї річниці від дня наро-

дження С.І.Васильківського 

(1854-1917), ізюмського худож-

ника. 

Жовтень  

2020 

Зав. бібліотеки Віта 

Якімова, 

 бібліотекар 

 Ірина Бондаренко 

 

4. Провести І – й тур огляд-

конкурс художньої самодіяль-

ності груп. 

Листопад-

грудень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самодіяль-

ності 

 

5. Підготувати  і провести урочис-

тий концерт, присвячений річ-

ниці Збройних Сил України. 

До 

05грудня 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самодіяль-

ності 

 

6. Провести конкурс новорічних 

газет, букетів, композицій. 

Грудень  

2020 

Учнівська рада  

7. Підготувати  і провести новорі-

чний вечір. 

До 30 гру-

дня 2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самодіяль-

ності 

 

8. Провести виховний захід «День До 14 лю- Заст. дир. з  НВихР  
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закоханих» (до Дня Святого 

Валентина). 

того 

2021 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самодіяль-

ності 

9. Підготувати  та провести кон-

церт до Дня захисника Вітчиз-

ни. 

10 жовтня 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, уч-

нівська рада, 

кер.худ. самодіял. 

 

10. Підготувати  і провести кон-

церт, присвячений Дню 8 Бере-

зня. 

До 8 бере-

зня 

2021 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, уч-

нівська рада, 

кер.худ. самодіял. 

 

11. Провести урок самовиховання 

«Невербальне спілкування». 

Січень 

2020 

Соціально- психоло-

гічна служба 

 

12. Підготувати  та провести свято 

випускників. 

Січень, 

червень 

2021 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, уч-

нівська рада, кер. 

худ. самодіял. 

 

2.6.Трудове виховання 

1. Організувати чергування в ка-

бінетах, майстернях. 

Протягом 

року 

Кл. керівники,  

майстри в/н 
 

2. Провести анкетування учнів 

професійної орієнтації учнівсь-

кої молоді : виявлення нахилу 

до різних сфер діяльності (ме-

тодика Л.Йовайши).. 

Протягом 

року 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

3. Провести цикл бесід та вихов-

них годин: «Праця - основа 

життя», «Трудові права непов-

нолітніх». 

Протягом 

року 

Викладач правоз-

навства 

 

4. Організувати зустріч з праців-

никами міського та обласного 

центру зайнятості з метою ін-

формування випускників про 

стан ринку праці. Участь в Яр-

марку професій. 

Згідно 

графіку  

МРЦЗ 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соловей,  

з НВихР  

Олег Машков  

 

 

5. Проведення конкурсу    проф-

орієнтаційного напрямку «Робі-

тнича професія» – реклама про-

фесій. 

Листопад-

грудень 

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соловей,  

з НВихР  

Олег Машков, 

голови метод. комі-

сій  

 

6. Проведення тижня профорієн-

тації, Дня відкритих дверей, зу-

стрічей з учнями шкіл. 

Березень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соловей,  

з НВихР  

Олег Машков,  
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ст. майстер  

Олександр Філатов , 

учнівська рада. 

7. Підтримувати дисципліну й по-

рядок в центрі, прищеплення 

поважного становлення до пра-

ці. 

Постійно  Майстри  в/н, 

кл.керівники 

 

8. Організувати прибирання закрі-

пленої за групою території, про-

ведення благодійних суботни-

ків. «Смітникам — Ні! Чистоті 

— Так!». 

Протягом  

року 

Майстри  в/н, 

кл.керівники 

 

9 Проводити десанти з прибиран-

ня території центру, підготовки 

центру до осінньо-зимового, 

весняно-літнього сезонів. 

Постійно  Майстри  в/н, 

кл.керівники 

 

2.7.Екологічне виховання 

1. Провести озеленення території 

навчального закладу. 

Жовтень 

2020, бере-

зень-

квітень 

2021 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, ст. 

майстер  

Олександр Філатов, 

учнівська рада, май-

стри в/н,  

кл. керівники 

 

2. Провести години пам'яті до Дня 

Чорнобильскої трагедії 

Квітень  

2021 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, уч-

нівська рада, керів-

ники 

худ.самодіяльності,б

ібліотекарі 

 

3. Організувати конкурс газет на 

екологічну тематику. 

Квітень  

2021 

Учнівська рада, ви-

кладачі біології 

 

4. Провести  цикл бесід та вихов-

них годин: «Природа, екологія і 

ми», «Що таке екологія?», «Зе-

мля і ми», «Захистимо довкіл-

ля» . 

Протягом 

2 семестру 

2021 

Викладач біології 

Черкашина Н.В., зав. 

бібліотеки  

Віта Якімова, бібліо-

текар  

Ірина Бондаренко 

 

3.Індивідуальна робота з учнями 

1. Організувати вивчення індиві-

дуальних особливостей учнів 

(анкети, тести, особові справи). 

Вересень 

2020 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

2. Здійснити оформлення соціаль-

них паспортів груп, навчально-

го закладу. 

Вересень-

жовтень 

2020 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 
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майстри в/н 

3. Організувати систематичний 

контроль відвідування занять 

учнями. 

Постійно  Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

4. Організувати виявлення і допо-

могу неблагополучним сім'ям. 

Постійно  Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

5. Провести вивчення соціального 

оточення учнів, умов прожи-

вання учнів на квартирах, мік-

роклімату в сім'ях. 

Вересень-

жовтень 

2020 

Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

6. Організація педагогічного пат-

ронажу за дітьми-сиротами та 

дітьми, які залишились без пік-

лування батьків 

Постійно  Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

7. Проводити індивідуальну робо-

ту з учнями, схильними до пра-

вопорушень. 

Постійно  Соціально-

психологічна служ-

ба, кл. керівники, 

майстри в/н 

 

4.Робота з батьками (родинно-сімейне виховання) 

1. Робота батьківських комітетів у 

групах, делегування представ-

ників до батьківського комітету 

центру. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

2. Провести загальні батьківські 

збори центру. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

3. Організувати  роботу психоло-

гічної служби для батьків (кон-

сультації). 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

4. Організувати зустріч батьків з 

працівниками правоохоронних 

органів. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков 
 

5. Організувати  роботу батьківсь-

кого всеобучу (окремий план). 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, 

соціально-

психологічна служба 

 

6. Організувати постійний конт-

роль над неблагополучними сі-

м'ями. 

Протягом 

року 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков, 

соціально-

психологічна служба 

 

7. Проводити роботу з питань під-

готовки молоді до шлюбу та 

батьківства. 

Протягом 

1 семестру 

Соціально-

психологічна служба 

 

8. Організувати та провести День 

батька та День матері. 

Травень  

2021 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков, уч-

нівська рада, кер. 

худ. самодіял. 
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9. Забезпечити проведення проф-

орієнтаційних  заходів. 

Протягом 

року 

Заст. дир. 

з НВихР  

Олег Машков, 

майстри в/н, 

кл. керівники 

 

 

 

 

5. Фізична підготовка. Формування здорового способу життя 

1. Організувати роботу спортив-

них секцій, гуртків. 

До 19 ве-

ресня 

2020 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

2. Провести День фізкультури та 

спорту. 

Вересень 

2020 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

3. Створити та організувати робо-

ту спеціальної медичної групи. 

До 

16вересня 

2020 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

4. Провести змагання з футболу, 

баскетболу, настільному тенісу, 

волейболу, армрейслингу,шахів 

та шашок на першість центру. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

5. Взяти участь у міських та обла-

сних змаганнях. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

6. Провести цикл бесід та вихов-

них годин на теми: "Особиста 

гігієна та режим дня", "Наш ві-

льний час і здоровий спосіб 

життя", "Профілактика йо до 

дефіциту", "Здоров'я молоді - 

здоров'я нації", "Профілактика 

виробничого травматизму" то-

що. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Кл.керівники, майс-

три в/н 

 

7. Провести планування спортив-

них заходів і змагань на поточ-

ний навчальний рік (окремий 

план). 

До 16 ве-

ресня 

2020 

Керівник фіз. вихо-

вання  

 

 

8. Продовжувати підвищення яко-

сті уроків фізичного виховання, 

контроль за відвідуванням їх 

учнями. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Керівник фіз. вихо-

вання  

кл. керівники, майс-

три в/н 

 

10. Організувати роботу лекторію 

медичних знань «Здоров'я» 

(окремий план) 

З вересня 

2020 

Медпрацівник  

Тетяна Брагіна 

 

11. Організувати проведення трені-

нгів з метою формування нави-

чок здорового способу життя. 

Протягом 

навчаль-

ного року 

Соціально-

психологічна служба 
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6. Учнівське самоврядування 

1. Ознайомити учнів з «Положен-

ням про учнівське 

самоврядування в центрі». 

До 1 жов-

тня 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

кл. керівники,  

майстри в/н 

 

2. Провести вибори органів учнів-

ського самоврядування в гру-

пах. 

Вересень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

кл. керівники,  

майстри в/н 

 

3. Провести перевибори учнівсь-

кої ради центру. 

Жовтень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

кл. керівники,  

майстри в/н 

 

4. Забезпечити координацію робо-

ти та проведення засідань Ради 

учнівського   самоврядування. 

Затвердити план роботи на 

2019-2020 н.р. 

Протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада 

 

5. Забезпечити виготовлення стен-

ду Ради учнівського самовряду-

вання центра. 

Жовтень 

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада 

 

6. Провести Посвяту учнів у пер-

шокурсники. 

Листопад  

2020 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада,  

кер. худ. самод. 

 

7. Організувати роботу учнівської   

ради під девізом:      «Пропонуй!      

Плануй!      Організовуй! Твори! 

Виконуй!».  

Протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада 

 

8. Взяти участь у конкурсі «Краща 

навчальна група». 

Протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада 

 

9. Проводити випуск стіннівок . Протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Заст. дир. з  НВихР 

Олег Машков,  

учнівська рада 

 

10. Активізувати роботу Євроклубу 

«Мрія». 

Згідно 

окремого 

плану. 

Заст. дир. з НВихР 

Олег Машков,  

куратори євроклубу, 

учнівська рада 

 

11. Активізувати роботу волонтер-

ських учнівських загонів 

центру, які надають Другої Сві-

тової війни, доглядають за 

пам’ятниками, могилами загиб-

Протягом 

навчаль-

ного року 

Заст.дир. з НВихР 

Олег Машков, 

учнівська рада 
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лих воїнів. 

12. Провести    семінар-практикум    

«Місце    та    роль класного    кері-

вника     в                учнівському само-

врядуванні». 

Жовтень 

2020 

Голова МК 

кл. керівників  

 

 

 

 

План виховної роботи в гуртожитку  

Мета: створення умов для соціалізації учнівської молоді, що проживає гуртожитку; вихо-

вання патріота своєї Батьківщини, доброї, чуйної, чесної людини. 

 

Основні завдання виховної роботи в 2020–2021 навчальному році 

1. Формування колективу учнів, використання різнопланових форм та методів 

виховної роботи; 

2. Сприяння розвитку системи учнівського самоврядування; 

3. Залучення учнів до суспільно – корисної роботи, сприяння  їх самоутверджен-

ню та самореалізації; 

4. Постійне створення необхідних побутових умов для проживання учнів та ор-

ганізації їх дозвілля. 

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

Розділ ІІІ. Індивідуальна робота з учнями 

1 

  

Поселення учнів у гуртожиток. Знайомство з 

учнями першого курсу, вивчення їх особових 

справ, проведення роботи з позитивної адапта-

ції першокурсників у колективі. 

вересень вихователь, 

комендант 

2 

  

  

Допомога учням у створенні сприятливих по-

бутових умов: 

- забезпечення необхідним  інвентарем; 

- ознайомлення з правилами проживання та са-

нітарно-гігієнічними  вимогами. 

вересень 

  

вихователь, 

майстри в/н, 

класні керівни-

ки, 

комендант 

3 Індивідуальні бесіди: «Я – частина колективу», 

«Особиста гігієна та зовнішній вигляд», «Про 

шкідливість нікотину, наркотиків, культуру 

поведінки», «Етичне ставлення до оточуючих, 

моральність поведінки»,  „Учись володіти со-

бою‖, „Дружба між хлопцями та дівчатами‖, 

„Як уникнути конфліктів‖, „У чому запорука 

здоров’я?‖ та інші. 

протягом   

року 

вихователь, 

майстри в/н, 

класні керівник, 

психолог 
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4 Залучення учнів, учнів схильних до правопо-

рушень до роботи у гуртках, секціях, у цікаві 

справи гуртожитку . 

протягом   

року 

вихователь, ко-

мендант, майст-

ри в/н, класні 

керівники 

5 Оформити кімнату для самопідготовки. до 

16.09.2020 

вихователь, ко-

мендант 

 
 

Розділ IV. Організація колективу  

1 Збори проживаючих у гуртожитку. 

Вибори ради гуртожитку, розподіл обов’язків. 

Ознайомлення  з режимом і правилами прожи-

вання. 

вересень Заст. дир. з 

НВихР, вихова-

тель, 

рада гуртожитку  

2 Організація роботи учнівського самоврядуван-

ня щодо чергування, самообслуговування в гу-

ртожитку. 

вересень 

  

вихователь, 

рада гуртожитку 

3 Організація огляду – конкурсу «Краща кімна-

та». 

вересень 

  

вихователь, 

рада гуртожитку 

4 Скласти і затвердити списки учнів, які прожи-

вають у гуртожитку та соціальний паспорт ко-

нтингенту. 

До15 верес-

ня 

вихователь, пси-

холог 

комендант 

5 Засідання ради гуртожитку  (згідно з планом 

роботи). 

1 

раз  на   мі-

сяць 

вихователь, 

рада гуртожитку 

6 Екскурсія по місту,  в краєзнавчий  музей вересень вихователь, 

рада гуртожитку 

7 Провести бесіди з учнями: «Що таке «Я» ?», 

«Структура мого власного ―Я‖»; «Розвиток 

впевненості в собі», «Розвиток творчого потен-

ціалу особистості», «Знайди себе», «Широкий 

світ захоплень» 

протягом  

 року 

  

  

  

вихователі, 

психолог,  

відділ криміна-

льної поліції. 

8 Організувати роботу учнівського самовряду-

вання щодо озеленення   кімнат. 

протягом 

року 

вихователь, 

рада  гуртожитку 

9 Залучати учнів до благоустрою  території. вересень, 

 квітень, 

травень 

вихователь, ра-

да гуртожитку, 

комендант 

10 Продовжити роботу  з учнями  гуртожитку що-

до естетичного оформлення кімнат гуртожитку 

. 

протягом   

року 

вихователь, ра-

да  гуртожитку 

11 Організація роботи учнівського самоврядуван-

ня щодо чергування, самообслуговування в гу-

ртожитку. Проведення санітарних днів, «гене-

ральне» прибирання приміщень. 

остання    

середа    

місяця 

вихователь, 

комендант, 

рада гуртожитку 
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12 Організація роботи щодо підготовки до зими: 

заклеїти вікна в кімнатах та  побутових примі-

щеннях. 

жовтень вихователь, 

комендант, 

рада гуртожитку 

13 Організація роботи учнівського самоврядуван-

ня щодо проведення конкурсу «Краща кімната 

», перевірка чистоти кімнат. 

щодня вихователь, 

комендант, 

рада  гуртожитку 

14 Організація роботи щодо формування санітар-

но-гігієнічних навичок учнів. 

щодня вихователь, 

комендант, 

рада  гуртожитку 

15 Залучення органів учнівського самоврядування 

до систематичного проведення рейдів контро-

лю щодо збереження води, електроенергії. 

протягом  

 року 

вихователь, ра-

да  гуртожитку 

16 Косметичний ремонт кімнат мешканцями гур-

тожитку. 

травень - 

червень 

комендант, 

вихователь, 

рада  гуртожитку 

  

Розділ V. Розвиток  пізнавальної діяльності 
  

1 Години спілкування: «Книга у нашому житті», 

«Ми – діти світу», «Розкажи про свою улюбле-

ну справу». 

протягом 

року  

вихователь 

2 Гра: «Пізнай себе і ти пізнаєш світ» вересень   вихователь 

3 Залучати учнів до участі у гуртках художньої 

самодіяльності, технічної художньої творчості, 

спортивних секціях,  які працюють в центрі. 

вересень - 

червень 

вихователь 

4 Ділова гра: «Зустріч з новим товаришем» жовтень вихователь,  рада 

гуртожитку 

5 Провести екскурсії  по місту, до музею центру, 

бібліотеку – обговорення побаченого та почу-

того 

вересень, 

жовтень 

квітень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

6 Оформити колаж „Зроби свій вибір на користь 

здоров’ю‖. 

листопад вихователь,  рада 

гуртожитку 

7 Конкурс знавців певного предмета (брейн-ринг 

«Знавці змагаються» 

листопад вихователь, рада 

гуртожитку 

8 Літературно-музична композиція „День зако-

ханих‖. 

лютий вихователь, рада 

гуртожитку 

9 Захист фантастичних проектів: «Наш навчаль-

ний центр в майбутньому», «Професії  май-

бутнього» 

лютий  вихователь, рада 

гуртожитку 
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10 Організація і проведення заходів  до 8-

го  Березня. Вечір нерозгаданих таємниць 

 

березень вихователь, рада 

гуртожитку 

11 Брейн-ринг: «Машини нашого часу», «Літаки 

нашого часу» 

березень вихователь, рада 

гуртожитку 

12 Тематичний вечір „Дзвони пам’яті‖ до річниці 

Чорнобильської трагедії. 

квітень вихователь, рада 

гуртожитку 

13 Організація та проведення «Дня іменинника». протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

14 Участь у святі останнього дзвоника. червень вихователь, рада 

гуртожитку 

  

Розділ VI.Національно- патріотичне виховання 

  

1 Виховні години: «Національні герої України», 

«Живий подих історії», «Не розгубіть скарбів 

душі», «Україна – суверенна держава», «Похо-

дження українського народу» 

протягом 

року  

вихователь, рада 

гуртожитку 

2 Інтелектуальні ігри:  «Гетьмани України», 

«Що? Де? Коли?», «Поле чудес» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

3 Бесіди: «Походження держави і права», «Наш 

закон»; «Держава та людина»; «Право і мо-

раль»; «Ми громадяни України» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

4 Розмова-зустріч: «Дружна сім'я – першоджере-

ло людського духу, високо моральності наро-

ду» 

вересень вихователь, рада 

гуртожитку 

5 Уроки громадянськості: «Люби і знай свій рід-

ний край»,  «Рід, родина, рідня»,  «Історія укра-

їнської національної символіки» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

6 Година спілкування: «Українці – європейська 

нація» 

жовтень вихователь, рада 

гуртожитку 

7 Вікторина:  «Я і Україна», жовтень вихователь, рада 

гуртожитку 

8 Відзначення  знаменних дат історичних діячів, 

письменників, поетів України, загальнодержа-

вні свята України. 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

9 Взяти участь у заходах до 74-річниці визволен- жовтень, вихователь, ви-
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ня України від німецько-фашистських загарб-

ників та 75-річниці завершення Другої світової 

війни 

травень кладачі, рада гу-

ртожитку 

10 Провести вечір пам’яті жертв Голодомору 

„Трагічні сторінки історії‖. 

листопад вихователь, ви-

кладачі, рада гу-

ртожитку 

11 Години спілкування:  «Моральні заповіді укра-

їнців», «Звичаї і традиції в житті українців» 

вересень-

жовтень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

12 Організація екскурсій учнів по історико-

культурних, архітектурних місцях міста,  му-

зею, щодо підвищення рівня патріотичного ви-

ховання учнів 

протягом 

року 

вихователь, ви-

кладачі,  рада 

гуртожитку 

13 Провести    бесіди , присвячені  Дню соборнос-

ті України,  Героям Крут. 

січень вихователь, рада 

гуртожитку 

14 Взяти участь у проведенні Шевченківських 

днів   в центрі. 

протягом 

року 

вихователь, 

рада гуртожитку 

15 Вивчення традицій рідного краю. Тематичні 

вечори, години спілкування, інформація, теат-

ралізації до свят народного календаря: 

 - Пресвята Богородиця; 

 - Покрова; 

 - Святий Миколай; 

 - Різдво; 

 - Водохреща; 

вересень 

жовтень 

грудень 

січень 

січень 

березень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

  

Розділ VП. Ціннісно-орієнтована діяльність 

  

1 Приймати  участь у заходах: День знань, 

День  працівника освіти , День Святого Мико-

лая, Свято матері, День примирення, Свято 

останнього дзвоника. 

протягом 

року 

Вихователь, біб-

ліотекар 

2 Приймати участь у проведенні Шевченківських 

днів в училищі. 

протягом 

року 

Вихователь, біб-

ліотекар 

3 Проведення засідання круглого столу „Мора-

льна чистота стосунків між юнаком та дівчи-

ною‖. 

грудень Вихователь, рада 

гуртожитку 

  

Розділ VIII. Превентивне виховання 

  

1 Індивідуальні бесіди: «Захист від недбалого 

ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист 

від фізичного та психологічного насильства», 

протягом 

року 

вихователь, пси-

холог 
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«Право на освіту», «Право на відпочинок і 

дозвілля», «Особливості та основні риси Кон-

ституції України» 

2 Виховні години: «Закон. Знання. Відповідаль-

ність», «Всі діти мають право на любов і піклу-

вання» 

вересень, 

жовтень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

3 Усний журнал: «Світова книга прав дитини» 

(на основі статей Конвенції ООН про права ди-

тини), «День прав людини», «Правоохоронні 

органи та напрямки їх діяльності» 

жовтень, 

листопад 

вихователь, рада 

гуртожитку 

4 Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо 

свої обов’язки» 

жовтень вихователь, рада 

гуртожитку 

5 Години спілкування: «Правила та закони у 

твоєму житті», «Що таке правопорушення? Їх 

види. Відповідальність за них»; «Підліток і за-

кон», «Права, свободи та обов’язки громадян 

України», «Особливості відповідальності непо-

внолітніх», «Як ви розумієте і співвідносите 

«свобода» і «відповідальність»?». 

протягом 

року 

Вихователь, рада 

гуртожитку  

6 Індивідуальна робота з учнями схильними до 

правопорушень. 

протягом 

року 

Вихователь, кла-

сні керівники, 

майстри в/н 

7 Зустрічі з працівниками правоохоронних орга-

нів. Бесіди, лекції з учнями. 

протягом 

року 

Вихователь, за-

ст.дир. з НВихР 

8 Участь у  Тижні   права. грудень Вихователь, ви-

кладач 

  

Розділ IX. Ціннісне ставлення до праці і природи 

  

1 Години спілкування: «Я – частина природи», 

«Моє довкілля», «Потреба спілкування з при-

родою», «Я та моє місце в світі», «Людина- 

особистість духовна» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

2 Інтелектуальні ігри: «Ми в гостях у Природи», 

«Фольклор і природа», «Цікаве довкілля», 

«Місто майстрів», «Екологічний дивосвіт» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

3 Усний журнал: «Червона Книга України», 

«Екологічні проблеми нашого міста, селища» 

листопад вихователь, рада 

гуртожитку 
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4 Диспути: «Чому так сталося?», «У світі еко-

логії», «Ноосфера – що це таке?», «Що таке 

людина?» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

5  Літературні читання: ―Довкілля і поезія‖, ―По-

езія довкілля‖, ―Гармонія людини і довкілля‖ 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

6 Екологічні акції: «Зелена весна», «Чиста пла-

нета», «Парад квітів біля гуртожитку» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

7 Конкурс умільців аранжування квітів «Фантазії 

осені», «Зимові сюжети» 

жовтень, 

січень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

8 Провести бесіди з метою економії води, елект-

роенергії, бережного ставлення до майна гур-

тожитку: „Бережіть електроенергію‖; 

„Ціна краплини води‖ . 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

9 Бесіда з учнями „Моя роль у колективі‖, „Що я 

можу і хочу змінити в гуртожитку‖. 

вересень вихователь, пси-

холог 

10 Організувати роботу по прибиранню кімнат і 

перевірці чистоти. 

щодня вихователь, рада 

гуртожитку 

11 «Генеральне» прибирання. остання се-

реда місяця 

вихователь, рада 

гуртожитку, ко-

мендант 

12 Проведення конкурсу „Краща кімната ‖. протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

13 Систематичне проведення рейдів контролю 

щодо збереження води, електроенергії, майна 

гуртожитку. 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

14 Упорядкувати вуличні квітники. Висадити кві-

ти у квітнику, дерева на території  гуртожитку 

квітень-

травень 

вихователь, рада 

гуртожитку, ко-

мендант 

15 Провести косметичний ремонт кімнат. травень-

червень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

  

Розділ Х. Формування здорового способу життя. 

Моральне виховання 
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1  Години спілкування: «Формула спілку-

вання», «Що таке духовність?», «Знайти 

заняття для душі», «Мистецтво розуміти 

себе і колектив», «Добрі справи красять 

людину», «Для чого бути чесним, поряд-

ним?», «Азбука ввічливості» 

протягом 

року 

вихователь 

2 Виховні години: «Життя і здоров’я люди-

ни», « Розвиток і збереження здоров'я», 

«Права і обов'язки підлітків щодо збере-

ження і зміцнення здоров’я», «Спілкуван-

ня і здоров’я» 

протягом 

року 

вихователь 

3 Дискусії: «Що я зичу для одногрупників, 

друзів, України?», «Без кого і без чого я не 

в змозі існувати?», «Контроль і самокон-

троль. З чого вони розпочинаються?», 

«Що я думаю про себе?», «Що думають 

інші про мене?» 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 

4 Відверті розмови: «Ідеал сучасної люди-

ни», «Художній смак і мода», «Делікат-

ність і тактовність поруч зі мною». 

протягом 

року 

вихователь 

5 Усні журнали на теми: «24 березня – Все-

світній день боротьби з туберкульозом», 

«7 квітня – Всесвітній день здоров’я»; «26 

квітня – День Чорнобильської трагедії»; 

«8 травня – Всесвітній день Червоного 

Хреста та Червоного Півмісяця», «31 тра-

вня – Всесвітній день без тютюну», «1 че-

рвня – Міжнародний день захисту дітей», 

«26 червня – Всесвітній день боротьби з 

наркоманією, «1 жовтня – Міжнародний 

день громадян похилого віку», «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом»; 

протягом 

року 

вихователь 

6 Години спілкування: «Видатні постаті про 

здоров’я», «Українські приказки і при-

слів’я про здоров’я», «Правила поведінки 

на льоду», «Правила поведінки на воді» 

протягом 

року 

вихователь 

7 Відверті розмови: «Ти – талановитий», 

«Як стати відмінником», «Що сприяє по-

розумінню між людьми», «Спілкування з 

дорослими та однолітками», «Про почуття 

і співчуття» 

Протягом 

року 

вихователь 
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8 Здійснити психолого-педагогічний аналіз 

з метою виявлення учнів, схильних до 

вживання спиртних напоїв, наркотичних 

та токсичних речовин, куріння. 

до 1 жовтня вихователь, кла-

сні керівники, 

майстри в/н,  

психолог 

9 Оновити інформаційний стенд «За здоро-

вий спосіб життя». 

жовтень вихователь, 

рада гуртожитку 

10 Брати участь у заходах до Дня здоров’я. один  раз  у 

 квартал 

вихователь, 

рада гуртожитку, 

11 Організація заходів з охорони жит-

тя  та  здоров’я учнів. 

Провести бесіди з учнями:  «Спортивні 

ігри та їх оздоровлювальний потенціал»,  

«Алкоголь та його вплив на здоров’я»,  

«Безпечне довкілля і служби захисту насе-

лення», «Спілкування і здоров’я»; «Загар-

тування. Його значення для здоров’я»; 

«Організація життєвого ритму. Розпоря-

док дня підлітків», «Сон і здоров’я», «Ак-

тивний відпочинок та його види», «Впра-

ви і процедури для збереження і зміцнення 

здоров’я», «Загартування. Його значення 

для здоров’я», «Правила поведінки біля 

водоймищ в осінньо-зимовий період‖ 

протягом 

року 

вихователь, 

рада гуртожитку, 

класні  керівни-

ки , 

майстри в/н, 

медичний пра-

цівник 

12 Організувати шашковий, 

ві  та  тенісний турніри. 

вересень 

  

  

Вихователь, ви-

кладачі,  рада 

гуртожитку 

13 Індивідуальна бесіда „Вільний час простір 

для розвитку здібностей‖. 

протя-

гом   року 

Вихователь , 

рада  гуртожитку 

  

Розділ ХІ. Робота  з  батьками, громадськістю та 

молодіжними службами міста. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

  

1 Презентація: «Традиції моєї родини» жовтень вихователь 

2 Складання «Дерева роду» листопад, 

березень 

вихователь, рада 

гуртожитку 

3 Бесіди: «Ними пишається рідний край», 

«Хто піклується про нашу «малу» Батькі-

вщину» 

протягом 

року 

вихователь 

4 Вікторини знавців народної мудрості, 

прикмет: «З бабусиної скрині», «Дідусеві 

протягом 

року 

вихователь, рада 

гуртожитку 
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загадки», «Розкажи молодшому брату (се-

стрі)» 

5 Вернісаж: «Історія мого роду» грудень вихователь, рада 

гуртожитку 

6 Фотовиставка «У колі сім’ї», «Зустріч по-

колінь» 

січень вихователь, рада 

гуртожитку 

7 Конкурс юних господинь березень вихователь, рада 

гуртожитку 

8 Відзначення Дня матері травень вихователь, рада 

гуртожитку 

9 Заочна мандрівка «Географічна карта моєї 

родини» 

квітень, 

травень 

вихователь 

10 Конкурс сімейних літописів «Не зламайте 

дерево роду» 

травень  вихователь, рада 

гуртожитку 

11  Вечір  «Дорогі мої батьки» червень вихователь, рада 

гуртожитку  

12 Встановлення  контакту з батьками учнів 

шляхом зустрічей, телефонних розмов, 

відвідування сімей учнів. 

протягом   

року 

вихователь, кла-

сні керівники, 

майстри в/н 

13 Консультації для батьків з питань поведі-

нки та проживання учнів у гуртожитку. 

протягом   

року 

вихователь  

14 Створити базу даних учнів що мешкають 

у гуртожитку.  

вересень вихователь, заст. 

дир. з НВихР 

15 Залучення учнів пільгових категорій до 

організації дозвілля. 

протягом 

року 

вихователь  

16 Виставка технічної та декоративно – при-

кладної творчості мешканців гуртожитку. 

березень вихователь, 

Рада гуртожитку 

17 Зустрічі з працівниками міського центру 

соціальних служб, служби у справах непо-

внолітніх з метою вирішення проблем, які 

виникають у сім’ях. 

протягом 

року 

Заст. дир. з 

НВихР, вихова-

тель, психолог, 

працівники 

служб міста 

18 Періодичне опитування батьків, їхня оцін-

ка діяльності колективу гуртожитку з пи-

тань виховання та організації умов прожи-

вання. Пропозиції щодо вдосконалення 

виховного процесу. 

раз на се-

местр 

вихователь, кла-

сні керівники, 

майстри в/н 
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VI.  ФІЗИЧНА  ПІДГОТОВКА 

№  

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Відмітка 

про вико-

нання 

І. Організаційно навчальна робота 

1. Спланувати навчальний 

процес з фізичної культури 

(навчальний план, графік 

навчального процесу, ро-

бочий план). 

Вересень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

2. Провести вибори фізоргів 

груп. 

Вересень-

жовтень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

3. Організувати і провести 

звітно-виборчі збори коле-

ктиву фізичної культури 

(КФК). 

Протягом 

року 

Рада КФК  

4. Проводити щомісячно за-

сідання ради КФК з орга-

нізаційних питань. 

Щомісячно Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

5. Організувати заняття для 

підвищення практичних 

навичок у проведенні фіз-

культпауз, хвилин майст-

рів виробничого навчання, 

класних керівників. 

Протягом 

року 

Рада КФК  

6. Оновити інструктивні, ін-

формаційні стенди, фотос-

тенди. 

Протягом 

року 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

7. Провести спортивні вечо-

ри, зустрічі з відомими 

спортсменами тощо. 

Протягом 

року 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

8. Провести Олімпійський 

урок на тему «Від Олімпії 

до наших днів» 

вересень викладач ф/к  

ІІ. Методична робота 

1. Взяти участь у роботі об-

ласних семінарів-

практикумів, шкіл передо-

вого педагогічного досві-

ду. 

Згідно 

з планом 

роботи 

НМЦ ПТО 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

2. Взяти участь у роботі ме-

тодичної комісії ПТНЗ. 

Методичні розробки уро-

ків та позакласних заходів. 

Згідно 

з планом 

роботи 

НМЦ ПТО 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

ІІІ. Фізкультурно-масова робота 
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1. Організувати роботу спор-

тивних гуртків та секцій. 

Протягом 

року 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

2. Розробити Положення про 

змагання і календарний 

план проведення спартакі-

ади серед учнів ПТНЗ. 

Вересень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

3. Сформувати збірні коман-

ди центру з різних видів 

спорту та брати участь у 

обласних змаганнях  

«Спорт протягом життя». 

Вересень – 

жовтень 

2020 

Рада КФК  

4. Провести предметний ти-

ждень «Фізична культура і 

здоров'я». 

Грудень 

2020 

Рада КФК  

ІV. Фізкультурно-оздоровча робота 

1. Створити групи оздоровчої 

спрямованості. 

Вересень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

2. Провести дні здоров'я. Жовтень 

2020- бере-

зень 2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

3. Організувати роботу з уч-

нями, віднесеними за ста-

ном здоров'я до спеціаль-

ної медичної групи. 

Жовтень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

4. Забезпечити проведення 

поглибленого медичного 

огляду. 

Вересень – 

жовтень 

2020 

Рада КФК  

5. Організувати проведення 

профілактичних бесід «За 

здоровий спосіб життя». 

Щомісяця Рада КФК  

6. Забезпечити проведення 

оздоровчих заходів у ре-

жимі навчального дня. 

Щодня Рада КФК  

7. Підготувати та провести зма-

гання, присвячені до Дня фі-

зкультурника. 

Вересень 

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

8. Провести спортивні змагання 

з міні - футболу на першість 

центру. 

Жовтень  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

10. Підготувати команди та при-

йняті участь у обласних зма-

ганнях серед учнів ПТНЗ з 

л/а кросу та легкої атлетики. 

Вересень –

жовтень  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

11. Провести спортивні змагання Жовтень Керівник фізич-  
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«Козацькі розваги», присвя-

чені Дню Українського коза-

цтва. 

2020 ного виховання 

викладачі 

12. Підготувати та провести то-

вариські зустрічі  з волейбо-

лу, баскетболу серед команд 

центру та міських шкіл. 

Листопад  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

13. Провести змагання з настіль-

ного тенісу  на першість 

центру. 

Грудень  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

14. Підготувати команди та при-

йнятті участь у обласних 

змаганнях серед учнів ПТНЗ 

з настільного тенісу. 

Грудень  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

15. Провести змагання «Козацькі 

розваги» до Дня Української 

армії». 

Грудень  

2020 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

16. Провести змагання з армспо-

рту  на першість центру. 

Січень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

17. Провести змагання з шашок 

та шахів на першість центру. 

Лютий   

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

18. Взяти участь в проведенні 

обласних змагань з волейбо-

лу (юнаки, дівчата). 

Березень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

19. Організувати тренування з 

плавання учнів. 

Лютий  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

20. Взяти участь в проведенні 

обласних змагань з плавання 

. 

Квітень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

21. Підготувати та провести зма-

гання на Кубок ім. М.А. Сла-

буна та М.В. Зінченка  з во-

лейболу. 

Березень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

22. Підготувати та провести зма-

гання з цивільної оборони. 

Квітень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

23. Підготувати команди та при-

йнятті участь у обласних 

змаганнях серед учнів ПТНЗ 

з туризму. 

Згідно по-

ложення, 

травень  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

24. Взяти участь в проведенні 

обласних змагань зі стрітбо-

лу  

Лютий  

2021 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 
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V. Фінансово-господарська діяльність 

1. Підтримувати стан матері-

ально-спортивної бази в 

належному стані. 

Щодня Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 

 

2. Придбати необхідний 

спортивний інвентар. 

За кошто-

рисом 

Керівник фізич-

ного виховання 

викладачі 
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VІІ.   КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

Ізюмського регіонального 

центру професійної освіти 

 

_____________ Л.В. Колесник 

                

ПЛАН 

КОНТРОЛЬНО –АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАЦІЇ ІЗЮМСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Види контро-

лю 

Термін про-

ведення 

Відповідаль-

ні за прове-

дення конт-

ролю 

Форми аналізу 

результатів ко-

нтролю 

Відмітка 

про ви-

конан 

ня 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Навчально –виховний процес.  

1. Перевірка готовності навчальних 

приміщень, бібліотеки до нового 

навчального року. Стан техніки безпеки 

та протипожежної безпеки в центрі. 

Рейд- 

перевірка 

 До 

01.09.2020 

Директор, за-

ступники 

директора з 

НВР,НР, 

завгосп, 

Нарада при ди-

ректорі 
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інженер з 

охорони праці 

2. Комплектування закладу освіти педаго-

гічними кадрами. 

Фронтальний  До 

01.09.2020 

Інспектор 

відділу кадрів 

Нарада при ди-

ректорі 

 

3. Стан забезпечення підручниками, збе-

реження та зміцнення                     бібліо-

течного фонду. 

Фронтальний  До 

15.09.2020 

Бібліотекарі  Нарада при ди-

ректорі 

 

4. Аналіз рівня організованості початку 

навчального року. Підготовка і прове-

дення Дня знань . 

Фронтальний Серпень  

2020 

Директор, за-

ступники 

директора з 

НВР, НР, 

НВихР, мето-

дисти, 

старший май-

стер 

Нарада при 

директорі 

 

5. Аналіз діяльності педагогічного колек-

тиву центру за 2018 - 2019 навчальний 

рік, основні завдання на 2019-2020 на-

вчальний рік. 

Фронтальний Серпень  

2020 

Директор, 

заступники 

директора, 

методисти 

Педагогічна 

рада 

 

6. Тестування та діагностування рівня роз-

витку учнів 1-го курсу. 

Тематично- 

фронтальний 

Вересень 

2020 

 

Заступник 

директора з 

ВР, 

класні керів-

ники, 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Списки учнів 

соціальної гру-

пи, 

списки учнів 

девіантної пове-

дінки, списки 

обдарованих уч-

нів, здібних до 
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творчої роботи 

7. Зрізи знань першокурсників з базових 

загальноосвітніх предметів. 

Контрольні 

роботи 

Вересень 

2020, 

згідно 

 з графіком 

Методисти Інструктивно- 

методична нара-

да 

 

8. Діагностування знань учнів випускних 

груп з професійно-теоретичної підготов-

ки. 

Директорські ко-

нтрольні роботи 

Грудень  

2020 

Директор, ме-

тодисти 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

9. Діагностування професійних умінь і на-

вичок  учнів перших і других курсів. 

Перевірочні 

контрольні 

роботи 

Грудень 

2020 

 

Директор, за-

ступник ди-

ректора з 

НВР, старший 

майстер 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

10. Стан атестації учнів за І семестр, органі-

зація доатестації. 

Узагальнюючий Січень  

2021 

 

методисти Інструктивно-

методична нара-

да 

 

11. Аналіз показників стану здоров’я  учнів  

1-го курсу. Можливі заходи до їх поліп-

шення. Організація спеціальних фізич-

них груп. 

Персональний Вересень 

2020 

(ІVтижден

ь) 

Керівник з 

фізичного ви-

ховання, 

медсестра 

Довідка, 

інструктивно - 

методична нара-

да 
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2 Управлінська діяльність.  Робота з кадрами. 

 

 

1. Перевірка якості та затвердження пла-

нуючої документації викладачів, майс-

трів в/н, керівників гуртків на 2020-

2021 навчальний рік, перспективних 

планів розвитку кабінетів і майстерень. 

 

Персональний Вересень 

2020 

 

Заступники 

директора 

з   НВР, ВР, 

старший май-

стер, методи-

сти 

Інструктивно - 

методична нара-

да 

 

2. Аналіз оформлення і ведення облікової 

документації (журнали теоретичного 

навчання і журнали виробничого на-

вчання). 

Персональний Щомісяця Заступники 

директора з 

НВР, методи-

сти , 

старший май-

стер 

Інструктивно- 

методична нара-

да, 

накази по центру 

за кожний се-

местр 

 

3. Перевірка журналів теоретичного на-

вчання і журналів виробничого на-

вчання. 

Персональний Щомісяця 

2 рази  

на семестр 

Директор, за-

ступники ди-

ректора  

з НВР, мето-

дисти,  

старший май-

стер 

Інструктивно-

методичні нара-

ди. Накази по 

центру 

 

4. Огляд-конкурс навчальних кабінетів і 

майстерень за темою: ―Дидактичні ма-

теріали з ознаками інноваційності, які 

сприяють вдосконаленню навчально-

виховного процесу‖. 

Фронтально- 

узагальнюючий 

Грудень 

2020 

 

Заступники 

директора 

з    НВР, ме-

тодисти, ста-

рший майстер 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

5. Аналіз роботи методичних комісій у Узагальнюючий Січень  Заступники Методичне  
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першому семестрі поточного навчаль-

ного року. 

 2021 

(ІІ тиждень) 

директора  

з НВР,  мето-

дисти, стар-

ший майстер 

об’єднання 

6. Аналіз роботи методичних комісій ро-

боти методичного кабінету за II се-

местр поточного навчального року. 

Узагальнюючий Травень  

  2021 

 

Заступники 

директора  

з НВР, мето-

дисти 

 

Методичне 

об’єднання 

 

7. Рівень викладання предметів профе-

сійно-теоретичної підготовки. 

Персональний 

узагальнюючий 

Листопад  

2020 

методист Педагогічна 

нарада 

 

8. Діагностика професійної компетентно-

сті педагогічних працівників. 

Фронтально- 

узагальнюючий 

Жовтень  

2020 

Директор, 

заступники 

директора з 

НР,ВР,НВР, 

методистb 

Методичне 

об’еднання 

викладачів, 

майстрів 

 

9. Вивчення творчих лабораторій викла-

дачів вищої категорії. 

Персональний Протягом  

навчального 

року 

Заступник 

директора 

з  НР, мето-

дистb 

Семінар- 

диспут 

 

10. Аналіз наявності системи в підвищенні 

кваліфікації педагогічних працівників. 

Фронтально- 

узагальнюючий 

 

Жовтень 

2020 

 

Директор, 

методист, ін-

спектор відді-

лу кадрів 

 

Інструктивно- 

методична нара-

да 

 

11. Аналіз виконання педагогами і учнями 

правил внутрішнього розпорядку по 

Фронтально- 

узагальнюючий 

Листопад 

2020 

Директор Нарада при ди-

ректорі, інспек-
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центру. (ІV тиждень) тор відділу кад-

рів 

12. Аналіз роботи педагогів, які атесту-

ються в поточному навчальному році. 

Персональний Щомісяця Члени атеста-

ційної комісії 

Інструктивно-

методичні нара-

ди 

 

13. Аналіз роботи щодо реалізації рішень 

педрад за поточний рік. 

Узагальнюю 

чий 

Червень  

 2021 

Голова пед-

ради (дирек-

тор) 

Педрада  

14. Аналіз роботи щодо проведення обліку 

працевлаштування випускників 

 До 

10.09.2020 

Заступник 

директора  

з ВР 

Інструктивно-

методичні нара-

ди 

 

3 Теоретична та професійно – практична підготовка 

 

 

1. Рівень організації і проведення вироб-

ничого навчання. 

Персональний 

узагальнюючий 

Червень   

2021  

 

Заступник 

директора  

з НВР,  

старший май-

стер 

Педагогічна 

нарада 

 

2. Моніторингові процедури щодо органі-

зації виробничої практики та її прове-

дення. 

Комплексно-

узагальнюючий 

Березень  

2021 

 

Заступник 

директора  

з НВР, 

старший май-

стер 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

3. Моніторинг організації і проведення пе-

редвипускної виробничої практики. 

Тематичний, 

персональний 

Квітень, 

червень 

2021 

Заступник 

директора 

 з НВР,  

ст . майстер 

Нарада при ди-

ректорі 
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4. Моніторинг підготовчої роботи викла-

дачів і майстрів в/н до державної атеста-

ції учнів. 

Персональний Грудень 

2020 

Лютий 

2021 

Заступники 

директора  

з  НВР, мето-

дисти 

Інструктивно-

методична нара-

ди 

 

5. Моніторинг підготовки екзаменаційного 

матеріалу, передекзаменаційного повто-

рення. 

Персональний Лютий 

2021 

Методисти  Інструктивно-

методична нара-

да 

 

6. Аналіз рівня кваліфікації випускників та 

рівня їх навчальних досягнень. 

Випускні ква-

ліфікаційні ро-

боти 

Червень  

2021 

(ІУ тиждень) 

Директор, за-

ступник ди-

ректора з НВР 

Нарада при ди-

ректорі 

 

7. Відвідування уроків теоретичного на-

вчання і уроків виробничого навчання. 

Персональний Протягом 

навчального 

року 

Директор, за-

ступники ди-

ректора з 

НВР,  стар-

ший майстер, 

методисти 

Інструктивно-

методичні нара-

ди 

 

8. Моніторингові процедури щодо підви-

щення якості викладання предметів за-

гальнотехнічної і загальноосвітньої під-

готовки. 

Персональний 

комплексно-

узагальнюючий 

Лютий 

 2021 

 

Заступники 

директора  

з НВР, з НР, 

методист 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

9. Аналіз роботи викладачів спецпредметів 

щодо педагогічного стимулювання учнів  

в процесі навчання, розвитку творчих 

здібностей. 

Фронтально-

узагальнюючий 

Жовтень  – 

листопад  

2020 

Заступники 

директора  

з НВР, з НР, 

методисти  

Педагогічна ра-

да 

 

10. Моніторинг якості викладання і навчан-

ня. Порівняльний аналіз результатів ко-

нтрольних робіт з базових загальноосві-

Зрізи знань Червень   

2021 

Заступники 

директора  

з НР, методи-

педагогічна 

нарада 
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тніх предметів на початку навчання 

першокурсників і наприкінці навчально-

го року. 

сти 

11. Аналіз результативності участі центру  

в обласних олімпіадах і конкурсах про-

фесійної майстерності. 

Узагальнюю 

чий 

Травень  - 

червень 

2021 

Директор Інструктивно-

методична нара-

да 

 

12. Моніторинг виконання навчальних пла-

нів і програм, планових тематичних і 

підсумкових атестацій, лабораторно-

практичних робіт, результатів атестації 

учнів. 

Персональний Червень   

  2021 

 

Заступники 

директора  

з НВР, з НР, 

методисти 

Інструктивно-

методична нара-

да 

 

13. Моніторингові процедури організовано-

го закінчення навчального року, прове-

дення державної підсумкової атестації, 

організації ремонтних робіт. 

Узагальнюю 

чий 

Травень, 

червень 

2021 

Директор, за-

ступники ди-

ректора  

з НВР, з НР, 

методисти 

Нарада при ди-

ректорі, інструк-

тивно-методичні 

наради 

 

4 
Соціальний захист.  Охорона праці. 

 

 

1 Перевірка дотримання санітарно - гігіє-

нічних норм у всіх приміщеннях  центру 

в організації навчально-виховного про-

цесу. 

Персональний До  01.09. 

2020 

Інженер з 

охорони праці 

Нарада при ди-

ректорі, інструк-

тивно-методичні 

наради 

 

2 Перевірка наявності інструкцій з техніки 

безпеки в навчальних кабінетах, майсте-

рнях, спортивному залі. 

Персональний До  19.08. 

2020 

 

3 Перевірка забезпеченості центру засо-

бами протипожежної   безпеки. 

Персональний До  08.08. 

2020 
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4 Перевірка стану техніки безпеки в усіх 

приміщеннях центру. 

Персональний До  01.09. 

2020 

 

5 Місячник контролю з охорони праці  

в центрі. 

Фронтально- 

узагальнюючий 

Січень 

2021 

Старший 

майстер, 

інженер з 

охорони праці 

Наказ по центру  

6 Контроль за проходженням медичної 

комісії працівниками  центру  та медич-

ними оглядами учнів. 

 

 До  

01.09.2020 

Медсестра    

7 Перевірка стану виконання Т/Б і саніта-

рного режиму в навчальному процесі. 

Тематичний  
протягом  

року 

Інженер з 

охорони пра-

ці, завгосп 

Нарада при ди-

ректорі, накази 

по центру 

 

5 Виховна робота 

 

 

1 Стан організації харчування учнів, учнів 

– сиріт . 

 

 

Узагальнюю-

чий 

Вересень 

2020 

Директор, 

медсестра, 

заступник ди-

ректора з ВР 

Нарада при ди-

ректорі 

 

2 Аналіз організації виховного процесу в 

навчальних групах, адаптації першокур-

сників в центрі і в гуртожитку. 

Фронтально 

узагальнюючий 

Вересень 

2020 р. 

(ІVтиждень), 

лютий 2021р 

(ІV тиждень) 

 

Заступник 

директора з 

ВР 

Методичне 

об’єднання кла-

сних керівників  

і вихователів.  

 

3 Аналіз профілактичної роботи в навча-

льних групах з незадовільним станом 

Узагальнюю-

чий 

Жовтень 

2020 р.  

Заступник 

директора  

Штаб попере-

дження право-
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відвідування занять. 

 

 

(ІУ тиждень) з  ВР, методи-

сти, НВР, со-

ціальний пе-

дагог, психо-

лог  

порушень 

4 Стан побутово-житлових умов та стан 

виховної роботи в гуртожитку взагалі та 

особливо дітей сиріт і напівсиріт. 

Персонально-

узагальнюючий 

   Жовтень  

    2020 р.  

(Ш тиж-

день), 

    березень  

     2021 р. 

Директор, 

заступник ди-

ректора з ВР, 

вихователі , 

соціальний 

педагог 

Нарада при ди-

ректорі 

 

5 Моніторинг відвідування учнями вихов-

них годин в групах 1 курсу. 

Персональний 

   Жовтень       

    2020 р. 

 

Заступник 

директора 

з ВР 

Методичне 

об’єднання  

кл. керівників  

і вихователів  

 

6 Відвідування виховних годин. Протягом 

навчального 

року 

Заступник 

директора  

з ВР 

Інструктивно-

методичні нара-

ди 

 

7 Аналіз стану відвідування учнями за-

нять. 

Персональний Щомісяця Директор, за-

ст.. директора  

з ВР,   

старший май-

стер 

Нарада при ди-

ректорі 

 

8 Аналіз профілактичної виховної роботи 

в групах Ш курсу. 

Узагальнюю-

чий 

Листопад 

2020 р.  

(ІІІ тиждень) 

Заступник 

директора 

з    ВР 

Штаб попере-

дження право-

порушень 

 

9 Місячник правового виховання в центрі, Фронтально- березень Заступник педагогічна на-  
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в т.ч. контроль виховної роботи в навча-

льних групах з правового виховання. 

узагальнюючий 2021 р. директора  

з ВР 

рада 

10 Аналіз виховної роботи в  центрі майст-

рів і класних керівників по позитивним 

результатам групової та індивідуальної 

виховної роботи з учнями  

Фронтально-

узагальнюючий 

лютий - бе-

резень  

2021 р. 

 

Заступник 

директора  

з ВР 

Педагогічна ра-

да 

 

11 Аналіз профорієнтаційної роботи викла-

дачів і майстрів в\н. 

Персональний вересень 

2020 р. 

Заступники 

директора  

з НВР, ВР, 

методисти, 

старший май-

стер 

Нарада при ди-

ректорі 

 

12 Моніторинг профорієнтаційної роботи 

центру щодо набору учнів на наступний 

навчальний рік. 

Тематичний, 

персональний 

вересень 

2020 р. 

Директор, 

старший май-

стер 

Нарада при ди-

ректорі 

 

6 
 

Фінансово-господарська діяльність 

  

1 Аналіз використання бюджетних коштів.  Узагальнюю-

чий 

Листопад 

2020 р.  

 

Директор, 

головний бух-

галтер 

Нарада при ди-

ректорі 

 

2 Аналіз надходження і використання по-

забюджетних коштів. 

Узагальнюю-

чий 

Січень, 

червень 2021 

р. 

Директор, го-

ловний бух-

галтер 

Нарада при ди-

ректорі 

 

 

Тематичний контроль 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний Термін Види контролю Методи конт-

ролю 

Форми об-

говорення 
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1. Стан роботи в центрі ї із 

застосування ефективних 

форм методичної роботи 

з метою підвищення пе-

дагогічної майстерності 

педагогічних працівників. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

з НВихР Олег 

Машков 

Жовтень 

2020 

Персональний, 

комплексний, 

узагальнюючий 

Бесіди, плану-

ючі документи 

Педрада 

2. Дотримання безпечних 

умов навчання і вихован-

ня учнів, охорона їх здо-

ров'я на уроках і в позау-

рочний час. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НВихР  

Олег Машков, 

ст. майстер  

Олександр Фі-

латов  

Листопад 

2020 

Комплексно-

узагальнюючий 

Перевірка до-

кументів, огляд 

робочих місць 

Педрада, наказ 

3. Підсумки проведення ви-

робничої практики учня-

ми. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, старший 

майстер Олек-

сандр Філатов, 

майстри вироб-

ничого навчання 

Жовтень 

2020 

Комплексно-

узагальнюючий 

Співбесіди, пе-

ревірка  

документів 

Інструктивно-

методична на-

рада, засідання 

методичних 

комісій 

4. Аналіз якості знань учнів 

за результатами контро-

льних робіт за неповну 

середню школу 

 

Заст. дир. з НР 

Валентина Чу-

пова 

Жовтень 

2020 

Предметно-

узагальнюючий 

Проведення і 

аналіз контро-

льних робіт 

Педради, наказ 

5. Діяльність навчального 

господарства центру 

Директор Лю-

бов Колесник, 

завідуючий гос-

подарством 

Володимир Ні-

кіфоров 

Грудень 

2020 

Комплексно-

узагальнюючий 

Комплексна 

перевірка 

Педрада, наказ 
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6. Стан фізичної підготовки 

учнів, шляхи покращення 

здоров'я і фізичної підго-

товки учнів з метою під-

готовки до служби в ря-

дах Збройних Сил Украї-

ни. 

Керівник фізич-

ного виховання 

Листопад 

2020 

Комплексно-

узагальнюючий 

Відвідування 

занять, гуртків, 

секцій 

Нарада при ди-

ректорові, на-

каз 

7. Здійснення професійної 

спрямованості викладан-

ня загальноосвітніх дис-

циплін. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова 

Грудень 

2020 

Предметно-

узагальнюючий 

Відвідування 

уроків, переві-

рка документів 

Засідання ме-

тодичних комі-

сій, наказ 

8. Аналіз якості знань учнів 

за результатами дирек-

торських контрольних 

робіт за І-е та ІІ-е півріч-

чя  

2020-2021 н.р. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, з НР Ва-

лентина Чупова 

Кінець I та кі-

нець 

II півріччя 

Предметно-

узагальнюючий 

Проведення і 

аналіз контро-

льних робіт 

Педрада, наказ 

 

Фронтальний контроль 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний Термін Види контролю Методи конт-

ролю 

Форми обгово-

рення 

1. Контроль за виконанням 

навчальних планів і про-

грам. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, з НР Вален-

тина Чупова 

Постійно Персональний Відвідування 

уроків,  

співбесіди 

Засідання ме-

тодичних ко-

місій, нарада 

2. Аналіз роботи педагогі-

чних працівників для ро-

зробки єдиних критеріїв 

оцінки знань, умінь і на-

вичок учнів та їх реалі-

зації. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, з НР Вален-

тина Чупова 

Постійно Персональний, 

предметно-

узагальнюючий 

Відвідування 

уроків,  

співбесіди 

Засідання ме-

тодичних ко-

місій, нарада 
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3. Організація і ефектив-

ність роботи методичної 

служби центру. 

Директор Колес-

ник  Л.В., заст. 

дир. з НВР Олек-

сандр Соловей, з 

НР Валентина 

Чупова 

Постійно Персональний, 

предметно-

узагальнюючий 

Інструктивно-

методичні  

наради 

Рішення, наказ 

4. Аналіз стану і перспек-

тиви розвитку навчаль-

но-методичної бази для 

кожної професії. 

Директор Колес-

ник  Л.В., заст. 

дир. з НВР Олек-

сандр Соловей, з 

НР Валентина 

Чупова 

Постійно Комплексний, 

узагальнюючий 

Огляд  

кабінетів, май-

стерень 

Нарада при 

директорові, 

наказ 

5. Якість ведення журналів 

обліку теоретичних за-

нять та виробничого на-

вчання, ведення учнями 

зошитів та конспектів. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, з НР Вален-

тина Чупова 

1 раз на  

місяць 

Персональний, 

класно - 

узагальнюючий 

Перевірка жур-

налів;  

зошитів,  

конспектів 

Наказ 

6. Стан плануючої та облі-

кової документації, ста-

тистичних даних, звітів 

педагогічних пра-

цівників. 

Заступники дире-

ктора 

Олександр Соло-

вей, Валентина 

Чупова, Олег 

Машков 

1 раз в мі-

сяць 

Персональний Співбесіда Наказ 

7. Проведення викладачами 

консультацій, додатко-

вих занять із невстигаю-

чими учнями. 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Соло-

вей, з НР Вален-

тина Чупова 

1 раз на тиж-

день 

Персональний Відвідування, 

консультації 

Нарада при ди-

ректорові, наказ 
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Графік внутрішнього контролю центра 

№ 

п/п 

Зміст контролю  Термін перевірки (місяць) 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Виконання навчальних планів і програм, індиві-

дуальних планів викладачів і майстрів виробни-

чого навчання. 

    +     + 

2. Контроль за здійсненням розпорядку: 

- навчання; 

- праці; 

- відпочинку. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

3. Контроль за документацією викладачів, станом 

ведення журналів: 

а) теоретичного навчання; 

б) виробничого навчання. 

 

 

+ 

  

 

 

+ 

  

 

+ 

  

 

 

+ 

  

 

+ 

 

 

 

+ 

4. Відвідування і аналіз уроків: 

- теоретичного навчання; 

- виробничого навчання; 

- позанавчальних виховних заходів. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

5. Контроль за станом навчально-матеріальної бази 

виробничого навчання. 

  +   +   + + 

6. Контроль за організацією уроків: 

- виробничого навчання; 

- теоретичного навчання. 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

7. Якість викладання предметів: 

 

+ + + + + + + + + + 

8. Контроль за якістю знань, умінь і навичок учнів 

в групах: 

- першого курсу; 

- другого курсу; 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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- третього курсу. 

9. Робота методичних комісій.   + 

 

  + 

 

   + 

 

10. Контроль за роботою завідуючих кабінетів щодо 

вдосконалення і систематизації навчально-

методичного забезпечення. 

 + 

 

 + 

 

    + 

 

 

11. Контроль за проведенням: 

- консультацій; 

- індивідуальних занять; 

- гуртків; 

- спортивних секцій. 

  

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

12. Стан матеріально-технічної бази з: 

- загальноосвітніх предметів; 

- предметів професійно-теоретичної підго-

товки; 

- виробничого навчання. 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

13. Тематичні перевірки в групах: 

- першого курсу; 

- другого курсу; 

- третього курсу. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

14. Контроль за реалізацією професійної спрямова-

ності викладачів загальноосвітніх дисциплін. 

+  +  +  +  +  

15. Контроль за виховною роботою: 

- класних керівників; 

- майстрів виробничого навчання; 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

16. Контроль за станом техніки безпеки та охорони 

праці. 

  +    +   + 

17. Контроль за здійсненням навчального режиму і 

організацією чергування в центрі. 

+ + + + + + + + + + 

18. Контроль за проведенням батьківських зборів, 

засідань батьківського комітету. 

+     +     
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Графік відвідування уроків викладачів в 1 семестрі 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Прізвище викладача Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Антонова І.Б.                 

2. Ошурко Н.О.                 

4. Богдан Гудков                              

5. Черніков І.В.                 

6. Віталій Носачов                 

7. Черкашина Н.В.                 

8. Зібицький Ю.Є.                        

9. Крівцов А.П.                             

10. Онопрієнко Н.Н.                      

11. Людмила Стовпак                 

12. Святенко С.О.                           

13. Сухомлин Г.С.                 

14. Ковалевська О.Л.                     

15. Сергєєва В.Л.                 
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Графік відвідування уроків викладачів в 2 семестрі 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Прізвище виклада-

ча 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. Антонова І.Б.                     

2. Ошурко Н.О.                     

4. Богдан Гудков                                  

5. Черніков І.В.                     

6. Віталій Носачов                     

7. Черкашина Н.В.                     

8. Зібицький Ю.Є.                            

9. Крівцов А.П.                                 

11. Онопрієнко Н.Н.                          

12. Людмила Стовпак                     

13. Святенко С.О.                               

14. Сухомлин Г.С.                     

15. Ковалевська О.Л.                         

16. Сергєєва В.Л.                     
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Графік відвідування уроків виробничого навчання в 1 семестрі 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Прізвище майстра в/н Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 .   Водолазський І.В.                           
2 .   Гордіенко А.М.                 
3 .   Дудник  В.П.                 
4 .   Ольга Жданюкова                 
5 .   Машкова С.В.                 
6 .   Сергій Приходько                 
7 .   Світлана Мірошниченко                 
8 .   Алла Семеренко                 
9 .   Сухомлин С.Г.                 
1 0 .   Сировацька Н.М.                 
1 1 .   Фартушна Т.Г.                 
1 2 .   Евген Шеремет                 
1 3 .   Дудник В.Г.                 
1 4 .   Шульц В.Г.                 
1 5 .   Олександр Черкасов                 
1 6 .   Поздняков І.Н.                 
1 7 .   Наталія Коваленко                            
1 8 .   Шеремет І.М.                               
1 9 .   Воротиленко О.Л.                 
2 0 .   Лаврентьєв В.Б.                            
2 1 .   Філатова С.О.                 
2 2 .   Сикало Г.О.                                  
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Графік відвідування уроків виробничого навчання в 2 семестрі 2020-2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Прізвище майстра 

в/н 

Січень Лютий   Березень Квітень Травень Червень 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
1. Водолазський І.В.                               

2. Гордіенко А.М.                     

3. Дудник  В.П.                     

4. Ольга Жданюкова                     

5. Машкова С.В.                     

6. Сергій Приходько                     

7. Світлана Мірошниченко                     

8. Алла Семеренко                     

9. Сухомлин С.Г.                     

10. Сировацька Н.М.                     

11. Фартушна Т.Г.                     

12. Евген Шеремет                     

13. Дудник В.Г.                     

14. Шульц В.Г.                     

15. Олександр Черкасов                     

16. Поздняков І.Н.                     

17. Наталія Коваленко                                

18. Шеремет І.М.                                   

19. Воротиленко О.Л.                     

20. Лаврентьєв В.Б.                                

21. Філатова С.О.                     

22. Сикало Г.О.                                      
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                                  -     директор 

  

                                 -     заступник директора з навчально-виробничої роботи 

 

 

                                -     заступник директора з навчальної роботи 

 

 

                                -     заступник директора з навчально-виховної роботи 

 

                                             старший майстер 
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Контроль за навчально-виховним процесом 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін ви-

конання 

Відповідаль-

ний  

Відмітки 

про вико-

нання 

1. Оформити наказом по 

центру розподіл обов'язків 

між директором, заступни-

ками директора, старшим 

майстром відповідно до По-

ложення про організацію 

навчально-виробничого 

процесу у ПТНЗ з метою 

забезпечення оперативного 

контролю педагогічних пра-

цівників. 

До 

30.08.2020 

Директор 

Любов Колес-

ник 

 

2. Координувати роботу адмі-

ністрації центру  з профспі-

лковою організацією та ра-

дою ПТНЗ відповідно до 

статуту. 

Постійно Директор 

Любов Колес-

ник 

 

3. Посилити відповідальність 

педагогічних працівників за 

організацію навчально-

виховного процесу, забезпе-

чити високий рівень вимог-

ливості під час проведення 

поточного контролю, дирек-

торських контрольних робіт, 

контрольних зрізів з пред-

метів. 

Вересень, 

грудень 

2020, кві-

тень, тра-

вень 

2021 

Директор Лю-

бов Колесник, 

заступники 

Олександр Со-

ловей, Вален-

тина Чупова, 

Олег Машков 

 

4. Впровадити єдиний підхід 

до оцінки роботи педагогіч-

них кадрів, беручи за основу 

результативність діяльності, 

їх етичні та моральні якості. 

Постійно Директор Лю-

бов Колесник, 

заступники 

Олександр Со-

ловей, Вален-

тина Чупова, 

Олег Машков, 

старший майс-

тер 

Олександр Фі-

латов 

 

5. Використовувати в роботі 

різноманітні види, форми і 

методи контролю з метою 

Постійно Директор Лю-

бов Колесник, 

заступники 
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глибокого вивчення навча-

льно-виховного процесу. 

Олександр Со-

ловей, Вален-

тина Чупова, 

Олег Машков, 

старший майс-

тер 

Олександр Фі-

латов 

6. Організувати тематичний і 

фронтальний контроль, роз-

робити графік внутрішнього 

контролю центру . 

Постійно Директор Лю-

бов Колесник 
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План-графік контрольно-аналітичної діяльності Ізюмського  регіонального 

центру професійної освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного процесу 

 

№ 

з/п 

Питання, що конт-

ролюються 

Дата про-

ведення 

контролю 

Форма уза-

гальнення 

результатів 

Відповідаль 

ний 

за проведен-

ня 

контролю 

Форма 

контролю 

1. Проведення вступного 

контролю для учнів. 

Вересень нд зд ОК 

2. Проведення інструктажів 

з безпеки життєдіяльності 

з учнями. 

Протягом 

року 
нд зд ОК 

3. Проведення інструктажів 

з охорони праці з праців-

никами. 

2 рази на 

рік 

ВР соп ОК 

4. Стан дотримання норм 

безпеки життєдіяльності в 

навчальних кабінетах 

(майстернях, лабораторіях 

тощо). 

Серпень, 

січень 
нд зд ОК 

5. Забезпечення безпечних 

умов навчально-

виховного процесу на 

уроках теоретичного та 

виробничого навчання: 

Протягом 

року 
нд зд ОК 

 

 

 виробничого на-

вчання 

листопад нд зд ПЕК 

 

 

 хімії листопад нд зд ПЕК 

 

 

 фізики грудень нд зд ПЕК 

 

 

 біології грудень нд зд ПЕК 

 

 

 інформатики березень нд зд ПЕК 

 

 

 електротехніки квітень нд зд ПЕК 
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6. Дотримання правил без-

пеки під час проведення 

занять з фізичної культу-

ри і спорту на уроках та 

позакласних заходах. 

жовтень, 

квітень 
н зд ПЕК 

7. Стан викладання предме-

та «Охорона праці». 

1 раз на рік ПР зд тк 

8 Стан травматизму серед 

учнів, працівників центру. 

грудень н зд, соп ок 

9 Результати медичного 

огляду: 

    

 

 

 учнів січень п медсестра ок 

 

 

 працівників жовтень вн СОП ПЕК 

10 Стан дотримання правил 

пожежної безпеки в 

центрі. 

серпень, 

грудень 
нд СОП ок 

11 Система роботи класних 

керівників (майстрів в/н) 

щодо запобігання нещас-

ним випадкам. 

грудень-

травень 
нд зд тк 

12 Організація та проведен-

ня: 

    

 

 

 місячника безпеки 

руху 

вересень Н зд тк 

 

 

 місячника пожежної 

безпеки 

грудень    

 

 

 тижня охорони праці квітень Н зд тк 
 

 

 тижня безпеки жит-

тєдіяльності 

протягом 

року 
нд зд тк 

13 Перевірка класних жур-

налів з питання проведен-

ня інструктажів з безпеки 

життєдіяльності та бесід з 

профілактики травматиз-

му. 

протягом 

року 
нд зд тк 
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14 Результати навчання та 

перевірки знань 

працівників ПТНЗ з пи-

тань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. 

жовтень ВН соп, зд ок 

15 Організація роботи з ба-

тьками щодо запобігання 

нещасним випадкам серед 

учнів. 

березень нд зд тк 

16 Дотримання повітряно-

теплового режиму. 

листопад. 

квітень 
вн СОП пк 

17 Дотримання державних 

санітарних правил. 

квітень Н Медсестра, 

ЗД 
тк 

18 Забезпечення первинними 

засобами пожежегасіння 

та обладнанням 

вересень ВР зд ок 

19 Стан дотримання Законів 

України «Про охорону 

праці», «Про пожежну 

безпеку», «Про дорожній 

рух». 

квітень ВР д, соп ФК 

20 Створення куточків Охо-

рони праці та безпеки 

життєдіяльності у навча-

льних кабінетах (лабора-

торіях, майстернях тощо). 

вересень ІН зд ок 

Умовні позначення:  

НД - нарада при директорі; 

Н - наказ;  

П - педрада;  

ВР - виробнича нарада; 

МК – методичні комісії;  

СОП - служба охорони праці;  

Д - директор; 

ЗД - заступники директора;  

ОК - оглядовий контроль;  

ПК - попереджувальний контроль;  
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ТК - тематичний контроль;  

ПЕК - персональний контроль;  

ФК - фронтальний контроль. 



111 

 

VІІІ.    МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

Методичну роботу спрямувати на сприяння впровадженню ІКТ,   інформацій-

них   методів   та мультимедійних засобів в навчально – виховний процес. 

Працювати в поточному навчальному році над реалізацією єдиної мето-

дичної проблеми «Формування професійної компетентності учнів шляхом 

впровадження сучасних педагогічних технологій».  

Методичну роботу проводити  під  гаслом:   

«Як дітям  віддаси  усе найкраще,  той  сам  сягнеш нової висоти». 

 

Основні завдання методичної роботи: 

 організаційно-методичне забезпечення програми розвитку 

центру; 

 удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнів; 

 розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічного 

колективу, його загальної культури, створення мотивації та умов для професій-

ного вдосконалення; 

 інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем 

освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення передового педа-

гогічного та практичного досвідів; 

 організаційно-методична допомога у розвитку  педагогічної творчо-

сті, впровадженні передового педагогічного досвіду тощо;  

 створення комплексно-методичного забезпечення предметів та 

професій відповідно до державних стандартів ПТО, Положення про організацію 

НВП; 

 розробка та видання навчальних і методичних посібників, рекомен-

дацій, наочних засобів навчання,  забезпечення інтеграції навчального процесу, 

теорії та практики; 

 здійснення цілеспрямованої та якісної діяльності усіх методичних 

підрозділів. 
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ЄДИНИЙ ПЛАН 

методичної роботи  
№ Методичні Комісії Проблеми, над якими працюють методичні комісії: 

 

1. Методична комісія суспільно-гуманітарного цик-

лу 
«Сучасні технологій у суспільно – гуманітарній підготовки                                      

кваліфікованих робітників у ПТНЗ» 

 

2 Методична комісія природничо-математичного 

циклу   
«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій  

в навчально-виховний процес як ефективний засіб формування 

ключових компетентностей учнів» 

3 Методична комісія викладачів фізичної культури 

і Захисту Вітчизни 
«Підвищення ефективності навчально – виховного процесу 

шляхом впровадження інноваційних технологій та використання 

здоров'язберегаючих методів навчання та виховання учнів» 

4 Методична комісія викладачів предметів з профе-

сій «Муляр», «Штукатур», «Столяр»                   

 

«Використання інтерактивних методів навчання для розвитку 

професійно-теоретичної підготовки і майстрів в/н творчої осо-

бистості учнів»     

 

5 Методична комісія викладачів предметів профе-

сійно – теоретичної підготовки і майстрів в/н з 

професій «Токар»,»Слюсар з ремонту автомобі-

лів»    

 

 

«Шляхи формування компетентного учня через підвищення ін-

тересу до теоретичного і виробничого навчання»  

6 Методична комісія викладачів і майстрів в/н пре-

дметів професійно-теоретичної підготовки  

електротехнічних  професій 

«Формування професійної компетентності учнів шляхом впро-

вадження сучасних педагогічних методів на уроках теоретично-

го і виробничого навчання» 
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7 Методична комісія викладачів предметів і майст-

рів в/н професійно-теоретичної підготовки з про-

фесій «Кухар», «Кондитер», « Офіціант» 

 

 

«Впровадження компетентністного підходу як засоб формуван-

ня професійної підготовки майбутніх конкурентноспраможних 

фахівців» 

8 Методична комісія викладачів і майстрів в/н    

комп'ютерно – економічного спрямування:             

 

«Компетентний підхід організації навчальної діяльності учнів 

центру в умовах модернізації освітнього процесу та сучасних 

педагогічних технологій» 

9 Методична комісія викладачів і майстрів в/н               

з інноваційної діяльності:                                                    
«Використання сервісів Google як засіб формування професійної 

компетентності ,стимулювання самоосвіти , самовдосконалення 

учнів та педагогічних працівників» 

10 Методична комісія класних керівників і майстрів 

в/н 

«Формування особистості майбутнього кваліфікованого робіт-

ника:його професіоналізму,духовності,мобільності та комуніка-

тивності на основі використання сучасних форм і методів на-

вчально – виховного процесу» 

11 Методична комісія викладачів та майстрів вироб-

ничого навчання з професій: «Тракторист-

машиніст сільськогосподарського виробницт-

ва.Слюсар з ремонту сільськогосподарських ма-

шин та устаткування. Водій автотранспортних 

засобів» 

 

«Компетентний підхід організації навчальної діяльності учнів 

центру  в умовах модернізації освітнього процесу та сучасних 

педагогічних технологій» 
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Єдиний план методичної роботи ДНЗ «ІРЦПО» на 2020/2021 навчальний рік 

Науково-методична проблема: «Формування професійної компетентності учнів шляхом впровадження сучасних 

педагогічних технологій» 

№ 

з/п 

Зміст методичної роботи 

(за окремими планами роботи) 

Місяць 

сер
п

ен
ь

 

в
ер

есен
ь

 

ж
о

в
т
ен

ь
 

л
и

с
т
о

п
а

д
 

г
р

у
д

ен
ь

 

січ
ен

ь
 

л
ю

т
и

й
 

б
ер

езен
ь 

к
в

іт
е
н

ь
 

т
р

а
в

е
н

ь 

ч
е
р

в
ен

ь
 

 

1 Педагогічна рада 30.08                - 25.10 - 20.12   - 21.02   - 25.04 - 20.06  

2 Методична рада -            20.09   - 20.11   - 24.01   - 21.03   - - 20.06  

3 Інструктивно-методична нарада - 11.09 09.10 13.11 11.12 22.01 12.02 12.03 09.04 14.05 11.06  

4 Відкриті уроки - + + + + + + + + + -  

5 Школа передового педагогічного досві-

ду 

-         25.09 -   - 13.12   - -   14.03   - 14.05   06.06  

6 Служба науково-технічної та педагогі-

чної інформації 

+ + + + + + + + + + +  

7 Методичні комісії (творча група):             

8 Методична комісія суспільно-

гуманітарного циклу 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

9 Методична комісія природничо-

математичного циклу 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

10 Методична комісія викладачів фізич-

ної культури і Захисту Вітчизни 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

11 Методична комісія викладачів предме-

тів з професій «Муляр», «Штукатур», 

«Столяр 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

12 Методична комісія викладачів предме-

тів професійно – теоретичної підготов-

ки і майстрів в/н з професій «То-

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  
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кар»,»Слюсар з ремонту автомобілів» 

13 Методична комісія викладачів і майст-

рів в/н предметів професійно-

теоретичної підготовки електротехніч-

них  професій 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

14 Методична комісія викладачів предме-

тів і майстрів в/н професійно-

теоретичної підготовки з професій «Ку-

хар», «Кондитер», « Офіціант» 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

15 Методична комісія викладачів і майст-

рів в/н    комп'ютерно – економічного 

спрямування 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

16 Методична комісія викладачів і майст-

рів в/н з інноваційної діяльності 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

17 Методична комісія класних керівників 

і майстрів в/н 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

18 Методична комісія викладачів та май-

стрів виробничого навчання з профе-

сій: «Тракторист-машиніст сільського-

сподарського виробництва. Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин 

та устаткування. Водій автотранспорт-

них засобів» 

31.08 20.09 18.10 15.11 20.12 17.01 21.02 21.03 18.04 16.05 20.06  

19 Постійно-діючий психолого-

педагогічний семінар  

«Педагогічний пошук 

-                 21.09   - 16.11   - - - 15.03 - - 14.06  

20 Постійно-діючий теоретичний семінар 

«Формула успіху» 

-         - 24.10   - 18.12   -   19.02   - 19.04   30.05   -  

21 Педагогічні читання -      

 

- - 29.01 -   -   -   - - - -  
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22 Предметні (професійні) тижні +                     + + + - - + + + + -  

23 Методичний тиждень -               

 

- - - - - - - - 13.05-

17.05 

-  

24 Атестація педагогічних працівників -                  - - - - - - 21.03   - - -  

25 Групові консультації для майстрів в/н -   10.09   08.10   12.11   10.12   14.01   11.02   11.03   08.04   13.05   10.06  

26 Індивідуальні консультації для пед-

працівників 

-     24.09   22.10   26.11   24.12 28.01   25.02   25.03   22.04   27.05   24.06  
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ПЛАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 
№  

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про вико-

нання 

1. Організувати та провести 

засідання педагогічної ради 

центру (додаток № 1) 

31.08.2020 

25.10.2020 

20.12.2020 

21.02.2021 

25.04.2021 

20.06.2021 

директор 

Любов Колес-

ник 

 

2. Організувати та провести 

засідання методичної ради 

(додаток № 2) 

20.09.2020 

20.12.2020 

24.01.2021 

21.03.2021 

20.06.2021 

директор 

Любов Колес-

ник 

 

3. Провести  засідання  мето-

дичних  комісій  та  

творчої  групи  з  впрова-

дження  інноваційних  

технологій в освітній про-

цес (додаток № 3) 

Кожного мі-

сяця  

(згідно пла-

нів  

роботи МК) 

Голови МК  

4. Провести  інструктивно-

методичні  наради  з  

педагогічними працівника-

ми (додаток № 4) 

ІІ вівторок  

місяця 

Методисти  

5. Затвердити графік прове-

дення предметних тижнів 

(додаток № 5) 

За графіком Методисти,  

педпрацівники 

 

6. Організувати  роботу  пос-

тійно  діючого  

психолого-педагогічного 

семінару «Педагогічний  

пошук»  на  тему:  «Особли-

вості  організації  

психолого-педагогічного  

супроводу  освітнього  

процесу» (додаток № 6). 

19.09.2020 

15.11.2020 

18.04.2021 

19.06.2021 

Методисти  

7. Організувати  роботу  пос-

тійно  діючого  

теоретичного  семінару  

«Формула  успіху»  на  

тему:  «Інноваційна діяль-

ність педагога:від теорії до 

успіху»  (додаток  

24.10.2020 

18.12.2020 

19.02.2021 

19.04.2021 

30.05.2021 

Методисти  
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№ 7). 

8. Організувати  роботу  Шко-

ли  передового  

педагогічного  досвіду  на  

тему:  «Звичайні  форми  

роботи  –  новий  підхід:  

розвиваємо  ключові  

компетентності» (додаток 

№ 8). 

25.09.2020 

13.12.2020 

14.03.2021 

14.05.2021 

06.06.2021 

Методисти  

9. Провести педагогічні чи-

тання на тему: «Формування 

та розвиток системи компе-

тентентностей уч-

нів:стратегій,технології,перс

пективи»  

(додаток № 9) 

29.01.2021 Методисти  

11. Вивчити та узагальнювати  

досвід роботи майстра Ли-

сенко В.І. 

Протягом 

року 

Методисти  

 Організувати  робочу  (тво-

рчу)  групу  щодо  

створення  інноваційного 

освітнього проекту обласно-

го рівня у  2020-2021 

навчальних роках. 

Вересень Заступник  

директора з  

НВР 

 

12. Організувати  проведення  

індивідуальних  та  

групових консультацій для 

педпрацівників центру  

(додаток № 10). 

За окремим  

графіком 

Методисти  

13. Забезпечити умови для про-

ведення самоосвітньої  

діяльності  педагогів  

центру,  індивідуальної  

методичної роботи. 

Постійно Методисти  

14. Організувати роботу щодо 

проведення відкритих  

уроків, взаємовідвідування 

уроків  

(додаток №11). 

Постійно, 

за окремими  

графіками 

 

Заступник  

директора з  

НВР 

 

15. Забезпечити  проведення  

моніторингових  

досліджень  рівня  профе-

сійної  компетентності  

Січень  

червень 

Методисти  
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педагогічних працівників 

центру. 

16. Надати методичну та кон-

сультативну допомогу  

щодо розробки навчально-

плануючої  

документації викладачів та 

майстрів в/н. 

До  

15.09.2020 

 

Методисти, 

голови МР,  

голови МК 

 

17. Скласти  єдиний  план  ме-

тодичної  роботи  на  

2020/2021 навчальний рік 

(додаток № 12). 

До  

15.09.2020 

Методисти 

 

 

18. Організувати  і  провести  

комплекс  заходів  щодо  

діагностики НДУ з предме-

тів ЗОП та ЗПП. 

Грудень,  

червень 

 

Заступник  

директора з НВ 

 

19. Створити  умови  для  ви-

вчення  педпрацівниками  

сучасних  педагогічних  і  

виробничих  технологій,  

обладнання, техніки тощо. 

 

Постійно Адміністрація,  

методисти 

 

20. Організувати  роботу  з  об-

дарованими  учнями,  

забезпечити  участь  в  об-

ласних  олімпіадах,  

конкурсах профмайстернос-

ті. 

Протягом 

року 

(згідно плану  

роботу) 

Заступник з 

НВР, 

ст.майстер в/н 

 

21. Проводити аналіз участі 

педпрацівників центру в  

методичній роботі, розроби-

ти інформаційно-

методичний супровід цієї 

роботи. 

І та ІІ се-

местр 

Методисти  

22. Забезпечити  інформаційно-

методичний  супровід  

атестації педагогічних пра-

цівників центру. 

За планом 

роботи АК 

Голови МК,  

Методисти 

 

23. Поповнення електронного 

каталогу новими  

дидактичними (методични-

ми) матеріалами  

педпрацівників. 

Протягом 

року 

Методисти  

24. Надавати методичну допо- За Методисти  
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могу педпрацівникам в  

оволодінні практичними 

вміннями і навичками  

інноваційної діяльності. 

необхідністю 

25. Висвітлення науково-

методичної роботи на сайті  

Ізюмського РЦПО. 

Протягом 

року 

Протягом року  
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ПЛАН РОБОТИ 

МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ ЦЕНТРУ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про вико-

нання 

І. Організаційна робота 

Мета: Забезпечити належне функціонування методичного кабінету відповідно умов 

ефективної  діяльності щодо вирішення загальної методичної проблеми «Формування 

професійної компетентності учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних техно-

логій» 

1.   

    

 

Організувати роботу методичного кабі-

нетуз метою надання педагогічним 

працівникам інформаційно – методич-

ної допомоги. 

Протягом 

року 

Заступник  

директора з  

НВР,  

методисти 

 

2. Провести вихідне анкетування педпра-

цівників з метою визначення рівня 

професійної компетентності, запитів, 

потреб. 

Травень 

2019 

Методисти  

3. Скласти  план  надання  адресної  до-

помоги  за індивідуальними  запитами  

педагогів  на  основі аналізу діагности-

чних карт. 

Вересень 

2020 

Методисти  

4. Доповнювати  довідково-

інформаційний  фонд  

методичних  матеріалів,  літератури  з  

єдиної методичної теми. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

методисти 

 

5. Доповнювати картотеки: 

-  методичної літератури, періодичних 

видань з питань професійно - технічної 

освіти; 

-  передового педагогічного досвіду; 

-  педагогічних програмних засобів то-

що. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

методисти 

 

6. Зосередити в методичному кабінеті 

плануючу документацію на навчальний 

рік: 

-  план методичної роботи на 2020/2021 

н.р.; 

-  план роботи педагогічної та методич-

ної ради; 

-  плани роботи методичних комісій; 

-  плани роботи Школи передового дос-

віду, постійно діючих семінарів; 

-  план проведення ІМН; 

Вересень 

2020 

 

Заступник  

директора з  

НВР, НВихР  

методист,  

старший  

майстер в/н 
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-  плани роботи творчих груп тощо. 

7. Організувати проведення заходів щодо  

підвищення педагогічної майстерності: 

-  постійно діючих семінарів: теоретич-

ного «Формула успіху» та психолого-

педагогічного «Педагогічний пошук»; 

-  педагогічних шкіл тощо. 

За окреми-

ми  

планами 

 

Методисти,  

голова МР,  

голови МК,  

творчої  

групи 

 

8. Організувати і провести педагогічні чи-

тання на тему: «Формування та розви-

ток системи компетентностей уч-

нів:стратегії,технології,перспективи». 

29.01.2021 Методисти 

 

 

9. Надавати  індивідуальну  допомогу  ви-

кладачам  і майстрам  в/н  у  доборі  лі-

тератури  та  матеріалів для  проведен-

ня  уроків,  відкритих  уроків,  

позакласних заходів, для самоосвіти. 

Постійно   

 

Методисти,  

бібліотекар 

 

11. Спільно  з  бібліотекарем  центру  орга-

нізувати роботу служби НТПІ. 

За окремим  

планом 

 

Методисти,  

бібліотекар 

 

12. Організувати виставки нових надхо-

джень літератури, тематичних виста-

вок, виставок за підсумками роботи: 

-  кращих зразків наочних посібників 

і методичних матеріалів контрольно -

методичних засобів; 

-  кращих методичних розробок з окре-

мих тем,  

розділів програми, предмета тощо. 

За потре-

бою 

Методисти,  

голови МК,  

бібліотекар 

 

13. Взяти  участь  у  підготовці  і  прове-

денні  атестації.  

Вересень -

квітень 

 

педпрацівників. 

Голова АК,  

методисти, 

 

14. Організувати взаємовідвідування уро-

ків. 

Серпень-

вересень 

Методисти  

15. Надати  допомогу  педпрацівників  у  

роботі  щодо самоосвіти,  індивідуаль-

ній  методичній  роботі, авторам  допо-

відей,  рефератів,  методичних  

розробок. 

Постійно Методисти  

II. Аналітико-методична робота 

Мета: Спрямувати роботу з педагогічними працівниками на удосконалення педагогіч-

ної майстерності кожного викладача, майстра в/н, сучасного підходу у підготовці кон-

курентоспроможного робітника, на пошук нових форм навчання, розвитку та виховання 

особистості, використання інноваційних технологій, упровадження науково-

методичного забезпечення на основі комп’ютерних технологій. 
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1. Вивчення  наказів,  положень,  реко-

мендацій стосовно науково-

методичної роботи. 

Протягом 

року 

Методист 

голови МК 

 

2. Провести психолого-педагогічні спо-

стереження за динамікою педагогіч-

ної майстерності педпрацівників згі-

дно з діагностичними картами. 

Постійно Психолог,  

методист 

 

3. Надавати методичну допомогу у роз-

робці навчально-плануючої докумен-

тації: поурочно-тематичних планів, 

робочих програм тощо. 

Вересень 

2020 

Методист,  

голови МК 

 

4. Надати  допомогу  методичним  ко-

місіям  щодо планування і проведен-

ня засідань. 

Щомісяця Методист  

5. Організувати  наставництво  з  на-

дання  адресної допомоги педагогіч-

ним працівникам. 

Вересень 

2020 

Методист  

6. Надавати  допомогу  в  підготовці  та  

проведенні семінарів-практикумів. 

Протягом 

року 

Методист  

7. Надавати  допомогу  в  підготовці,  

проведенні  і обговоренні відкритих 

уроків. 

Протягом 

року 

Методист  

8. Створити  зразки  плануючої  доку-

ментації  для різних категорій педа-

гогів. 

Вересень 

2020 

Методист,  

голови МК 

 

9. Розробити  інформаційно-

методичний  супровід внутрішніх 

конкурсів, оглядів тощо 

За потреби Методист  

10. Надавати  консультативно-

методичну  допомогу педагогам  на-

вчального  закладу  щодо  

моніторингу: 

-  змісту навчання і виховання; 

-  рівня навчальних досягнень учнів; 

-  освітньо-кваліфікаційного рівня 

педагогічних кадрів; 

-  стану методичної роботи; 

-  інформаційного забезпечення; 

-  стану роботи з передового педаго-

гічного  

досвіду тощо. 

Протягом 

року 

Методист,  

голови МК 

 

11. Проводити моніторинг якості знань 

учнів. 

І, ІІ семестр Заступник  

директора з  
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НВР, 

методист 

12. Проведення  методичних  оператив-

них  нарад (оперативок). 

Протягом 

року 

Методист  

13. Проведення  методичної  консульта-

ції щодо атестації педагогічних пра-

цівників. 

Вересень, 

2020 

Методист  

14. Проаналізувати вхідне та вихідне ді-

агностування навчальних  досягнень  

учнів  із  загальноосвітніх  

предметів;обласних перевірних конт-

рольних робіт з предметів професій-

но – теоретичної підготовку. 

Листопад, 

квітень 

Методист  

15. Приймати  участь  у  засіданнях  ме-

тодичних комісій  та  творчих  груп  з  

метою  контролю  і надання методи-

чної допомоги в роботі комісій. 

Протягом 

року 

Методист  

16. Надавати  методичну  допомогу  що-

до  виконання навчальних програм та 

планів. 

Протягом 

року 

Заступник  

директора з  

НВР 

 

17. Забезпечити  якісну  підготовку  і  

змістовне проведення предметних 

тижнів. 

Згідно гра-

фіку 

Методист  

18. Діагностування  ефективності  мето-

дичної  роботи із науково-методичної 

проблеми. 

Травень 

2021 

Методист  

III. Вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного і виробни-

чого досвіду 

Мета: Спрямувати роботу на вивчення та широке впровадження нових виробничих і  

педагогічних   технологій навчання та виховання. 

1. Вивчити  потреби  викладачів  у  

підвищенні фахового рівня. 

Жовтень 

2020 

Методист,  

ст. майстер в/н 

 

2. Вивчити  і  систематизувати  мате-

ріали  з  досвіду роботи викладачів, 

що атестуються. 

Лютий 

2021 

Голова АК 

методист 

 

3. Систематично дбати про стимулю-

вання творчого пошуку, ініціативи 

викладачів 

Протягом  

року 

Методист  

4. Продовження роботи над створенням 

банку даних передового педагогічно-

го досвіду на основі ознайомлення з 

матеріалами, опублікованими в педа-

гогічних та методичних виданнях 

Протягом  

року 

Методист,  

бібліотекар 
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5. Популяризація  і  впровадження  в  

практику роботи   позитивного  дос-

віду  досвідчених педагогів   центру: 

Черкашина Н.В.,Лазаревич 

С.П.,Лисенко В.І. 

Протягом  

року 

Методист  

6. Вивчення досвіду роботи передових 

навчальних закладів м. Харкова та 

області 

Протягом  

року 

Методист,  

бібліотекар 

 

7. Обмін досвідом з метою професій-

ного вдосконалення, вибору опти-

мальних форм і методів роботи че-

рез: взаємодвідвідування  

викладачами та майстрами в/н уро-

ків і позакласних заходів; співбесі-

ди; дискусії; розробку рекоменда-

цій. 

Протягом 

року 

Методист,  

голова МР 

голови МК 

 

8. Провести засідання школи передо-

вого педагогічного досвіду на тему: 

«Звичайні форми роботи – новий 

підхід: розвиваємо ключові компе-

тентності» 

За планом  

ШППД 

Методист  

9. Сприяти  організації  творчих  відря-

джень педагогів з вивчення досвіду 

роботи колег 

Протягом 

року   

Методист  

IV. Зміцнення матеріально-технічної бази методичного кабінету 

1. Передплатити необхідні для навча-

льного закладу фахові журнали та 

газети. 

Листопад 

2020 

Зав. бібліотекою 

Віта Якімова 
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План 

роботи педагогічної ради ДНЗ «Ізюмського 

регіонального 

центру професійної освіти» 

на 2020/2021 навчальний рік 
№ 

з/п 

Зміст роботи Творча (робоча)  

група 

Відповідаль-

ний  

(виконавець) 

Термін Відмітка  

про  

виконан-

ня 

Засідання настановчої педагогічної ради  № І на тему: 

«Організований початок 2020/2021 навчального року» 
1. Інформація про вико-

нання рішень поперед-

нього засідання педа-

гогічної ради 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Любов Колес-

ник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олек-

сандр Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

методисти  

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Любов Ко-

лесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Вибори  секретаря  пе-

дагогічної  ради,  

затвердження регламе-

нту 

 

 

 

 

 

3. Склад педагогічної 

ради 

 

 

 

4. Про результати стану 

навчально-виховної 

роботи у 2019-2020 н.р. 

та стратегічні завдання 

на новий 2020-2021н.р. 

 

 

Серпень 2020 

(28.08.2020) 

 

5. Працевлаштування 

випускників 2020 року 

 

6. Результати роьоти 

приймальної комісії 

 

7. Погодження плану ро-

боти навчального за-

кладу на 2020-2021 н.р. 
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8. Про затвердження ре-

жиму роботи закладу. 

    

9. Про підвищення ква-

лифікації. 

    

10 Про організацію з фо-

рмування безпечно-

го,комфортного сере-

довища. 

    

11. Про орфографічний 

режим та «Про новий 

український правопис» 

    

12. Обговорення та затвер-

дження педагогічного 

навантаження на 2020 

– 2021 н.р. 

    

13. Персональні справи 

учнів. 

    

14. Достроковий випуск 

учнів. 

    

Засідання педагогічної ради № ІІ на тему 

1. Виконання  рішень  

попередньої  

педагогічної ради. 

 

Директор 

Любов Колесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олександр 

Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

методисти  

 

 

 

 

 

Директор 

Любов Ко-

лесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олек-

сандр Соло-

вей,  

НВихР -  

Олег Маш-

ков, 

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2020 

(13.10.2020) 

 

2. Про організацію дис-

танційного режиму 

роботи працівників 

центру 

 

3. Різне.  

Засідання педагогічної ради-самоаналіз № ІІІ 

1. Виконання  рішень  

попередньої  

педагогічної ради. 

 

 

 

 

Директор 

Любов Колесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олександр 

Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

 

 

 

 

Заступник  

директора з  

НВР – Олек-

сандр Соло-

вей 

 

 

 

 

Грудень 

2020 

20.02.2020 

 

2. Про організацію на-

вчального процесу з 

16.11.2020 н.р. 

 

3. Особові справи уч-

нів. 

  

4. Різне.  



128 

 

методисти 

Засідання педагогічної ради- № ІV  

 

1. Виконання  рішень  

попередньої  

педагогічної ради 

 

Директор 

Любов Колесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олександр 

Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

методисти 

 

 

Директор 

Любов Ко-

лесник 

 

Січень 

 2021 

(11.01.2021) 

 

2. Особові справи уч-

нів. 

 

3. Різне.  

Засідання педагогічної ради № V  
 

1. Виконання рішень 

попередньої  

педагогічної ради 

 

Директор 

Любов Колесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олександр 

Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

методисти 

 

Директор 

Любов Ко-

лесник 

 

 

 

Січень  2021 

(22.01.2021) 

 

2. Про організацію 

освітнього процесу 

закладу в умовах ка-

рантину з 25 січня 

2021 року 

 

3. Різне.  

Підсумкове засідання педради-самоаналіз № VІ на тему:  

«Підсумки роботи педагогічного колективу ліцею за 2020/2021 н.р. та основні завдан-

ня на новий 2021/2022 навчальний рік» 

1. Виконання  рішень  

педагогічної  ради  за  

2020/2021 навчаль-

ний рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Любов Колесник, 

заступник  

директора з  

НВР – Олександр 

Соловей,  

НВихР -  

Олег Машков, 

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Любов Ко-

лесник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2021 

(20.06.2021) 

 

2. Про  закінчення  на-

вчального  року  та  

переведення  учнів  

на  ІІ  (ІІІ)  курс  

2021/2022 н.р 

 

3. Підсумки роботи пе-

дагогічного колекти-

ву  

центру  за  2020/2021  

н.р.  та  основні  

завдання на новий 

навчальний рік 

 

4. Про орієнтовне педа-

гогічне навантаження  

педагогічних праців-

ників на 2021/2022 

н.р 

 

6. Про призначення 

академічних, соціа-

льних  
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стипендій центру. 

 

7. Різне.  

 

 

 

 

ПЛАН 

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ЦЕНТРУ 

на 2020/2021 н. р. 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про  

виконання 

І ЗАСІДАННЯ 
1. Вивчення рекомендацій 

щодо викладання предме-

тів у 2020 -2021 н.р. 

20.09.2020 Заступник  

директора з НР 
 

2. Обговорення  плану робо-

ти методичної ради. Роз-

поділ обов’язків між чле-

нами методичної ради. 

Заступник  

директора з НР 
 

3. Затвердження плану робо-

ти 

Заступник  

директора з НР 

керівники МК 

 

4. Затвердження плану про-

ведення предметних декад 

у 2020 – 2021 н.р. 

Заступник  

директора з НР 

 

 

 

5. Ознайомлення з положен-

нями науково – методич-

ної проблеми «Формуван-

ня професійної компетен-

тності учнів шляхом впро-

вадження сучасних техно-

логій». 

голова творчої групи 

методисти 
 

6. Ознайомлення з новинка-

ми науково – педагогічної, 

психологічної та методич-

ної літератури. 

бібліотекари  

ІІ ЗАСІДАННЯ 
1. Робота з обдарованими 

дітьми. 
20.12.2019 голови МК природ-

ничо- математично-

го циклу  

Вікторія Лисенко   

 

2. Обговорення і затвер-

дження списків учнів 

для участі у обласних  

олімпіадах з базових 

дисциплін. 

 Заступник  

директора з НР 

 

 

3. Курсова перепідготовка 

викладачів та майстрів 

Заступник  

директора з НР 
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протягом навчального 

року. 
методисти 

 

4. Організація взаємовід-

відування уроків. Аналіз 

особливостей сучасного 

уроку. 

 Заступник  

директора з НР 

методисти 

 

 

5. Огляд нормативних, 

директивних докумен-

тів, новинок психолого-

педагогічної літератури. 

 бібліотекар  

ІІІ ЗАСІДАННЯ 

  23.01.2021   

1. Стан навчальної діяль-

ності педагогів-

початківців, надання 

практичної допомоги 

педагогами-

наставниками. 

 Наставники 

Заступник  

директора з НР 

методисти 

 

2. Узагальнення досвіду 

викладачів, які підляга-

ють атестації на присво-

єння (відповідність) 

вищої категорії у 2020-

2021 н.р. 

 Заступник  

директора з НР 

методисти 

 

 

3. Різне.    

ІV ЗАСІДАННЯ 

  16.04.2021   
1. Про  підсумки  участі  

учнів  у  

обласних  олімпіадах  з  

загальноосвітніх предме-

тів. 

 Методисти  

2. Про  підготовку  учнів  до  

участі  у  

ДПА, ЗНО. 

 Заступник  

директора з НВР 

методисти 

 

 

3. Різне.    

V ЗАСІДАННЯ 
  20.06.2021   

1. Про  підсумки  реалізації  

методичної  

проблеми центру. 

 Заступник  

директора з НВР 
 

2. Про  підсумки  проведен-

ня  

предметних тижні 

 Заступник  

директора з НВР 

методисти 

 

 

3. Виконання  навчальних  

програм  

педагогічними  працівни-

ками  центру  

за ІІ семестр 2020/ 2021 

н.р. 

 методисти 
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4. Обмін  думками  та  про-

позиціями  

щодо  складання  річного  

плану  

роботи    та  планування  

методичної  роботи  на  

наступний  

2021/2022 н. р. 

 Керівники МК  

 

 

 

 

План проведення 

інструктивно-методичних нарад з педагогічними працівниками 

ДНЗ «Ізюмський регіональний центр професійної освіти» 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ Зміст роботи Термін  

проведення 

Відповідальний Відмітка  

про  

виконання 

І. Засідання 

1. Ознайомлення  з  листами  та  наказами  

МОНУ 

щодо викладання навчальних предметів 

у 2019/2020 н.р. 

11.09.20   

2. Підготовка,розробка та затвердження 

плануючої документації викладачів та 

майстрів в/н: 

- робочий навчальний план; 

- робоча навчальна програма; 

- план роботи кабінету; 

- план роботи гуртка; 

- паспорт кабінету; 

 

Заступник  

директора з  

НВР 

 

 

3. Ведення  журналів  теоретичного  та  

виробничого  

навчання (інструкція №59). 

 

4. Проведення вступних інструктажів з ОП 

з  

учнями центру. 

Інженер 

з ОП 

 

5. Організація і проведення вхідного  

діагностування НДУ І курсу з предметів 

ЗОП 

 

Методисти 

 

6. План роботи НЦПТО на вересень.  

7. Різне.    

ІІ. Засідання 

1. Організація  та  проведення  атестації  

пед. працівників в 2020/2021 н.р. 

 

09.10.20 

 

 

 

 

Заступник  

директора з  

НР 

 

2. Про проведення І етапу та підготовку до 

ІІІ етапу  

Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  із  

навчальних  

предметів серед учнів ЗП(ПТ)О Харків-
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ської області у 2020/2021 н.р.  

3. Про проведення ХХ  Міжнародного  

конкурсу  з української мови ім. Петра 

Яцика 

 

4. Планування виховної та профілактичної 

роботи  

викладачів і майстрів виробничого на-

вчання 

  

 

 

Заступник  

директора з  

НВихР 

 

5. Про  підготовку  до  І  туру  обласного  

смотру  

художньої  самодіяльності,  технічної  й  

декоративно-прикладної творчості. 

  

6. Про  забезпечення  підручниками,  про-

грамами,  

методичною  літературою  учнів  та  

педагогічних  

працівників центру в 2020/2021 н.р. 

 Бібліотекар  

7. План роботи НЦПТО на жовтень.  Методисти  

8. Різне.    

ІІІ. Засідання 

  13.11.20   

1. Аналіз  проведення  І  етапу   Всеукраїн-

ських  

учнівських олімпіад з загальноосвітніх 

предметів та  

підготовка до ІІІ (обласного) етапу. 

  

 

 

Заступник  

директора з  

НР 

 

 

2. Організаційно-методичні  рекомендації  

щодо  

проведення  виставки-огляду  методич-

них  і  

дидактичних матеріалів викладачів ЗОП  

у 2020/2021 

навчальному році. 

  

3. Рекомендації щодо проведення І та ІІ 

етапів VІХ Міжнародного  мовно-

літературного  конкурсу  

учнівської  та  студентської  молоді  

імені  Тараса  

Шевченка у 2020/2021 навчальному ро-

ці. 

  

4. Про  підсумки  вхідного  діагностування  

навчальних   досягнень  учнів  І  курсу  

ЗП(ПТ)О 

Харківської  області  з  предметів  зага-

льноосвітньої  

підготовки у 2020/2021 н.р. 

  

5. Про  організацію  роботи  щодо  підго-

товки  

проведення ЗНО у 2021 році 

   

6. Результати перевірки інструкційно-

технологічної документації педагогіч-

  

Заступник  
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них працівників директора з  

НВР 7. Результати  відвідування  уроків  адмі-

ністрацією  

центру за вересень-жовтень. 

  

8. План роботи НЦПТО на листопад.  Методисти  

9. Різне.         

ІV. Засідання 

  11.12.20   

1. Про  участь  педагогічних  працівників  

ліцею  у січневій  науково-методичній  

Інтернет-конференції для керівних та 

педагогічних працівників ЗП(ПТ)О 

  

 

 

Заступник  

директора з  

НР 

Методисти 

 

2. Про  підсумки  проведення  ІІІ  (облас-

ного)  етапу  

XVІІІ Міжнародного конкурсу з  укр. 

мови ім. Петра Яцика  серед  учнів  

ПТНЗ  Харківської  області  у 2020/2021 

н.р. 

  

3. Про  підсумки  проведення  ІІ  етапу  

VІХ Міжнародного  мовно-

літературного  конкурсу  

учнівської  та  студентської  молоді  ім.  

Тараса Шевченка  серед  учнів  І-ІІІ  

курсу  ЗП(ПТ)О 

Харківської області 

  

4. Моніторинг  навчальних  досягнень  

учнів  за  І  

семестр 2020/2021 н.р. 

  

Заступник  

директора з  

НВР 

 

5. Про  звітну  документацію  педагогічних  

працівників за І семестр 2020/2021 н.р. 

  

6. Аналіз  виконання  навчальних  програм  

за  І семестр 2020/2021 н.р. 

  

7. Аналіз  методичної  роботи  педагогіч-

них  

працівників центру за І семестр 

2020/2021 н.р 

  

Методисти, 

голови МК 

 

8. План роботи НЦПТО на грудень.   

9. Різне.    

V. Засідання 

1. Про проведення обласних перевірних 

контрольних робіт з предметів профе-

сійно – теоретичної підготовки. 

28.01.21  

 

 

Заступник  

директора з  

НВР 

 

2. Організаційно – методичні рекомендації 

щодо проведення III(обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед учнів 

ЗП(ПТ)О у 2020/2021н.р. 

  

3. Про підсумки навчальних досягненнь 

учнів за перший семестр 2020/2021н.р. 

Основні завдання щодо запобігання від-

ставання учнів. 
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4. Про   проведення II (обласного) етапу 

олімпіад з предмета «Охорона праці» 

серед учнів ЗП(ПТ)О Харківської облас-

ті у 2020/2021н.р. 

  

Методисти 

 

5. Про організацію та проведення конкур-

сів фахової майстерності. 

  

6. Стан ведення журналів обліку теорети-

чного і виробничого навчання. 

  

7. Про організацію профоріентаційної ро-

боти у 2021 році. 

  

8. План роботи НЦПТО на січень.   

9. Різне.    

VІ. Засідання 

1. Організація роботи з комплексного ме-

тодичного забезпечення НВП з предме-

тів та професій. 

11.02.21 Заступник  

директора з  

НВихР 

 

2. Організація та проведення ДКА,ДПА - 

2021 

 Заступник 

директора з  

НР 

 

3. Дотримання нормативних вимог до оці-

нювання учнів з предмета «Захист Віт-

чизни» 

 Методисти  

4. Про підготовку методичних розробок у 

рамках конкурсів фахової майстерності 

серед учнів ЗП(ПТ)О у 2020/2021 н.р. 

 Заступник  

директора з  

НР 

 

5. План роботи НЦПТО на лютий.  Методисти  

6. Різне.     

VІІ. Засідання 

1. Організація  та  проведення  вихідного  

діагностування  навчальних  досягнень  

учнів  ІІ-ІІІ  

курсів із базових предметів ЗОП. 

09.03.2021  

Заступник  

директора з  

НР 

 

2. Підсумки  атестації  педагогічних  пра-

цівників  в  

2020/2021 н.р. 

 

3. Аналіз  вихідного  діагностування  на-

вчальних  

досягнень учнів ІІ (ІІІ) курсу. 

 

4. Аналіз  участі педагогічних працівників 

у виставці -огляді методичних і дидак-

тичних матеріалів. 

  

Методист 

 

5. План роботи НЦПТО на березень.   

6. Різне.    

VІІ. Засідання 

1. Організація та проведення вихідного 

діагностування навчальних досягнень 

учнів II – III курсів із базових предметів 

ЗОП. 

14.04.2021 Методисти  

2. Підсумки атестації педагогічних праців-

ників у 2020/2021 н.р. 

 Заступник  

директора з  

НР 
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3. Про організаційну роботу майстрів в/н 

щодо працевлаштування випускників. 

 Заступник  

директора з  

НВР 

 

4. Про якісну підготовку до ЗНО - 2021.  Заступник  

директора 

з НВР 

 

5. Аналіз  проведення  відкритих уроків 

(виховних заходів) та предметних тиж-

нів. 

 Заступник  

директора 

з НВР 

 

6. План роботи НЦПТО на квітень.    

7. Різне.    

ІХ. Засідання 

1. Вихідна дагностика педагогічної діяль-

ності викладачів та майстрів. 

11.05.2021  

 

 

Заступник  

директора 

з НВР 

 

2. Звіт завідуючих кабінета-

ми,майстернями(лабораторіями) про 

виконання плану роботи за 2020/2021 

н.р. 

  

3. Підсумки проведення конкурсів фахової 

майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О Хар-

ківської області. 

  

4. Підсумки виставки – огляду інформа-

ційно – методичних матеріалів педагогі-

чних працівників ПТП та ППП. 

  

Методист, 

голови МК 

 

5. Аналіз вихідного діагностування навча-

льних досягнень учнів II(III) курсу. 

   

6. Аналіз проведення обласних перевірних 

контрольних робіт з предметів ПТП. 

   

7. Про дотримання нормативних вимог 

оцінювання учнів з інформатики. 

   

 План роботи НМЦПТО на травень    

8. Різне.    

Х. Засідання 

1. Аналіз навчальних досягнень учнів та 

виконання  

навчальних планів та програм за ІІ се-

местр  

2020/2021 н.р. 

 Заступник  

директора  

з НВР 

 

2. Про підсумки перевірки готовності на-

вчальних  

кабінетів та майстерень до нового на-

вчального року. 

 

 

 

 

 

 

09.06.21 

 

3. Звітна документація педпрацівників за 

2020/2021  

н.р. та підготовка проектів плануючої 

документації  

на 2021/2022 навчальний рік. 

 

4. Аналіз методичної роботи педпрацівни-

ків за  

2020/2021 н.р. та основні завдання на 

2021/2022 н.р. 

Методист,  

голови МК 
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5. Дотримання виконання навчальних но-

рмативів з  

фізичної культури. 

Заступник  

директора  

з НВР 

 

6. Різне.   

 

 

 

 

Індивідуальна методична робота 

 

Заходи щодо організації самоосвітньої діяльності педагогічних праців-

ників центру: 

 Планування самоосвітньої діяльності викладачами та майстрами 

виробничого навчання з обраної теми.  

 Практичне використання методичних досліджень певної проблеми 

та теоретичне обґрунтування ефективності застосування відповідних прийомів 

та методів роботи.  

 Вивчення, застосування та розповсюдження досвіду роботи з метою 

оптимізації та удосконалення навчально-виховного процесу.  

 Виступи творчих груп педагогів на конференціях, педагогічних чи-

таннях, засіданнях методичних комісій з питань висвітлення методичних дослі-

джень актуальних психолого-педагогічних питань та загально-методичної про-

блеми училища.  

 Організація відкритих методичних заходів з метою обміну досвідом 

роботи, ефективності практичного застосування відповідних інноваційних, ін-

терактивних, методологічних прийомів застосування.  

 Аналіз та систематизація методичних матеріалів. Підведення підсу-

мків самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.  
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Структура роботи творчої групи педагогів 

 

Наша справа – вчити, вчитись і 

самовдосконалюватись і лиш тоді  

знання стануть здобутком вихованців.  

Я.А. Коменський 

 

Мета діяльності творчої групи 

педагогів 

 

Спрямування методичної роботи 

на реалізацію творчого потенціалу пе-

дагогічних працівників, пошук ефек-

тивних шляхів застосування результа-

тів наукових досліджень. Впрова-

дження в практику досягнень педаго-

гічної науки, формування творчого 

потенціалу педагогічного колективу. 

Принципи діяльності творчої 

групи педагогів 

 

Діяльність творчої групи базується 

на принципах науковості, спостережли-

вості, систематизації і послідовного 

зв’язку теорії з практикою, аналізу, син-

тезу і узагальнення.  

Склад творчої групи педагогів 

 

До складу творчої групи педаго-

гів входять: досвідчені, творчі, ініціа-

тивні педагоги, яких об’єднує спільна 

мета – впровадження у практику дося-

гнень педагогічної науки.  

Творча група педагогів акумулює 

певну інформацію педагогічних дос-

ліджень з метою обміну досвідом ро-

боти.  

Члени творчої групи педагогів 

беруть участь в організації і прове-

денні нетрадиційних рад, проблемних 

семінарів, науково-методичних кон-

ференцій.  

Схема роботи творчої 

групи педагогів 

 

І. Підготовчий етап. 

Визначення тематики самоосвіт-

ньої діяльності педагогів.  

Вивчення науково-методичної літе-

ратури.  

ІІ. Основний етап. 

Тематична чистина. 

Поповнення теоретичної бази да-

них.  

Розробка моделей, схем, рекомен-

дацій, порад щодо впровадження досяг-

нень науки в практику.  

Практикум. 

Відпрацювання теоретичного ма-

теріалу.  

Апробація рекомендацій, прийомів, 

методів роботи.  
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Психологічна підтримка практику-

му. 

Відпрацювання умов, за яких мож-

лива реалізація рекомендацій.  

ІІ. Підсумковий етап. 

Визначення результативності.  

методичні рекомендації. 

Аналіз результативності практичного 

втілення педагогічних досліджень.  
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Напрямки роботи 

Школи молодого спеціаліста: 

 
 стимулювання сумлінної результативної праці; 

 розвиток творчих здібностей молодого викладача та майстра;  

 підвищення рівня професійної майстерності шляхом запровадження 

нових ідей, інформаційних технологій. 

 

Мета діяльності Школи: 

 

 -  надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв’язанні 

першочергових проблем, подоланні труднощів, з якими зустрічаються молоді 

викладачі та майстри в/н, з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання 

плідно працювати. 

 

Завдання Школи: 

 
 ознайомлення із специфікою роботи в центрі, нормативно-

навчальною документацією; 

 набуття молодими викладачами практичних навичок, необхідних 

для педагогічної роботи; 

 формування вмінь застосовувати теоретичні знання у практичній 

діяльності; 

 сприяння оволодінню інноваційними навчальними технологіями та 

їх впровадженню в практику; 

 вивчення  молодими педагогами передового педагогічного досвіду; 

 ознайомлення із психолого-педагогічними особливостями роботи зі 

здібними та обдарованими учнями. 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

ПРОБЛЕМА: професійна адаптація молодих викладачів та майстрів в/н, фор-

мування їх професійних умінь, підготовка до інноваційної діяльності; методич-

на допомога з питань теорії та практики викладання. 

ЗАВДАННЯ: формування професійних умінь педагогічних працівників. 

1 рік 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні  

1 1. Плануюча документація педагогічно-

го працівника 

2. Загальні вимоги до уроку.  Класифі-

кація типів  уроків 

3. Методика проведення лабораторно-

практичних робіт 

4. Оцінювання навчальних досягнень 

учнів  

Вересень 

2018 

Заст.директора з 

НВР 

Олександр Соло-

вей 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

2 1.  Форми контролю навчальних до-

сягнень учнів 

2.  Алгоритм підготовки майстра ви-

робничого навчання до занять. 

3.  Розгляд орієнтованої схеми аналі-

зу уроку 

4.  Технологія визначення завдання 

уроку: навчальної, розвивальної, ви-

ховної 

Жовтень 

2018 

Заст.директора з 

НВР 

Олександр Соло-

вей 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

3 1.  Розробка, зміст та методика прове-

дення олімпіад, конкурсів проф-

майстерності  

2. Індивідуальний та диференційова-

ний підхід до учнів 

3.  Методика організації поза навчаль-

ної роботи з учнями. 

Листопад 

2018 

Директор  

Заст.директора з 

ВР 

Олег Машков 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

4. 1. Організація роботи з обдаровани-

ми учнями 

2. Організація  роботи з невстигаю-

чими учнями 

3. Організація самостійної роботи 

учнів на уроках 

Лютий 

2019 

Методисти  

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

5. 1. Самоаналіз професійних умінь мо-

лодими спеціалістами  

2. Аналіз взаємовідвідування занять 

Березень 

2019 

Заст.директора з 

НВР 

Олександр Соло-

вей 

file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Основними%20навчально.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Основними%20навчально.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ВИМОГИ%20ДО%20СУЧАСНОГО%20УРОКУ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ВИМОГИ%20ДО%20СУЧАСНОГО%20УРОКУ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/лабораторна%20робота.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/лабораторна%20робота.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Критерії%20оцінювання%20навчальних%20досягнень%20учнів%20за%2012.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Критерії%20оцінювання%20навчальних%20досягнень%20учнів%20за%2012.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ФОРМИ%20КОНТРОЛЮ%20НАВЧАЛЬНИХ%20ДОСЯГНЕНЬ%20УЧНІВ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ФОРМИ%20КОНТРОЛЮ%20НАВЧАЛЬНИХ%20ДОСЯГНЕНЬ%20УЧНІВ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Алгоритм%20підготовки%20майстра%20виробничого%20навчання%20до%20занять.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Алгоритм%20підготовки%20майстра%20виробничого%20навчання%20до%20занять.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/АНАЛІЗ%20УРОКУ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/АНАЛІЗ%20УРОКУ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Сучасне%20формулювання%20мети%20уроку.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Сучасне%20формулювання%20мети%20уроку.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Сучасне%20формулювання%20мети%20уроку.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Сутність%20і%20шляхи%20реалізації%20принципів%20індивідуалізації%20і%20диференціації%20навчання.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Сутність%20і%20шляхи%20реалізації%20принципів%20індивідуалізації%20і%20диференціації%20навчання.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Позанавчальна%20робота%20в%20закладах%20освіти.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Позанавчальна%20робота%20в%20закладах%20освіти.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Проблема%20навчання%20найбільш%20підготовлених%20учнів.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Проблема%20навчання%20найбільш%20підготовлених%20учнів.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Робота%20з%20відстаючими%20учнями.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Робота%20з%20відстаючими%20учнями.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Самостійна%20робота%20учнів.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Самостійна%20робота%20учнів.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/САМОАНАЛІЗ%20УРОКУ.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/САМОАНАЛІЗ%20УРОКУ.doc
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Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

6.    1. Рекомендації щодо проведення 

державної підсумкової атестації та 

поетапної атестації.  

   2. Діагностування та анкетування 

молодих викладачів та майстрів в/н 

з метою виявлення результативнос-

ті роботи ШМВ. 

Квітень 

2019 

Заст.директора з 

НВР 

Олександр Соло-

вей 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

7. Підсумкове засідання молодих виклада-

чів та майстрів в/н з питань результатив-

ності роботи ШМП 

Травень  Заст.директора з 

НВР 

Олександр Соло-

вей 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

2 рік 

Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності учителя,   самов-

досконалення педагогів з урахуванням сучасного рівня розвитку 

психолого-педагогічної науки. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні  

1 1. Вибір ефективних форм та методів 

навчання відповідно до типу уроку 

2. Розгляд схеми психолого – педаго-

гічного аналізу уроку 

Вересень 

2019 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

2 1. Використання міжпредметних зв'я-

зків на уроках 

2. Дидактичний та роздатковий мате-

ріал на уроках. 

3. Методичні рекомендації з розробки 

різнорівневих тестових завдань  

Жовтень 

2019 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Порядок%20проведення%20державної%20підсумкової%20атестації%20із%20загальноосвітніх%20предметів%20%20та%20кваліфікаційної%20атестації.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Порядок%20проведення%20державної%20підсумкової%20атестації%20із%20загальноосвітніх%20предметів%20%20та%20кваліфікаційної%20атестації.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Порядок%20проведення%20державної%20підсумкової%20атестації%20із%20загальноосвітніх%20предметів%20%20та%20кваліфікаційної%20атестації.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/анкета.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/анкета.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/анкета.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/анкета.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Методи%20форми%20прийоми.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Методи%20форми%20прийоми.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ОРІЄНТОВНА%20СХЕМА%20психолого%20педагогічного%20аналізу%20уроку.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/ОРІЄНТОВНА%20СХЕМА%20психолого%20педагогічного%20аналізу%20уроку.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Методичні%20рекомендації%20розробка%20різнорівневих%20тестів.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Методичні%20рекомендації%20розробка%20різнорівневих%20тестів.doc
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3 1. Мотивація навчальної діяльності 

2. Урок у системі особистісно-

орієнтованого підходу до навчання 

3. Нетрадиційні форми проведення 

уроків. 

Листопад 

2019 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

4. 1. Організація процесу навчання. Ди-

сципліна в групі. 

2. Форми та методи роботи з батька-

ми. Проведення батьківських збо-

рів. 

Лютий 

2020 

Заст.директора 

з ВР 

Олег Машков 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

5. 1. Впровадження та використання пе-

редового педагогічного досвіду  

2. Працюємо над учительськими по-

милками. 

 

Березень 

2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

6 1. Практикум «Вирішення конфлікт-

них ситуацій в навчальному проце-

сі. Привіт! Я – конфлікт». 

 

Квітень 

2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Заст.директора 

з ВР 

Олег Машков 

Методисти,  

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

психолог 

7.  Творчий звіт молодих викладачів та май-

стрів в/н з питань результатів стажування 

Травень  

        2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Мотивація%20навчальної%20діяльності.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/УРОК%20У%20СИСТЕМІ%20ОСОБИСТІСНО.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/УРОК%20У%20СИСТЕМІ%20ОСОБИСТІСНО.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Нетрадицiйнi%20форми%20проведения%20урокiв.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Нетрадицiйнi%20форми%20проведения%20урокiв.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/дисципліна%20в%20класі.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/дисципліна%20в%20класі.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Співпраця%20з%20батьками-ділова%20і%20щира.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Співпраця%20з%20батьками-ділова%20і%20щира.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Співпраця%20з%20батьками-ділова%20і%20щира.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/mt_1.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/mt_1.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Недоліки%20та%20помилки.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Недоліки%20та%20помилки.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Привіт%20я%20конфлікт.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Привіт%20я%20конфлікт.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Привіт%20я%20конфлікт.doc
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3 рік 

Завдання: розгляд актуальних питань професійної діяльності учителя, впрова-

дження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес, са-

мовдосконалення педагогів з урахуванням сучасного рівня розвитку 

психолого-педагогічної науки. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні  

1 1. Система роботи викладача зі ство-

рення та оновлення комплексного 

методичного забезпечення предметів 

2. Система роботи майстра виробничо-

го навчання з оновлення і поповнен-

ня комплексного методичного забез-

печення професії 

Вересень 

2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

2 1. Тренінг «Сучасні педагогічні техно-

логії» 

   2. Система уроків за модульно-

рейтинговою технологією. 

Жовтень 

2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

3 1. Підготовка методичних розробок 

уроків теоретичної та професійно-

практичної підготовки. 

 

Листопад 

2020 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

4. 1. Керування творчою роботою учнів у 

процесі навчання.  

2. Керування написанням учнями нау-

Лютий 

2021 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/інтерактивні%20технології.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/інтерактивні%20технології.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/модульно-рейтингові%20технології.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/модульно-рейтингові%20технології.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/складання%20методичних%20розробок.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/складання%20методичних%20розробок.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/складання%20методичних%20розробок.doc
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ково-дослідницької роботи ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

5. 1. Психолого-педагогічна характеристи-

ка класу як групи  

Березень 

2021 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балугян 

Сергій Корот-

кий 

Психолог  

6. 1.Робота викладача з питань підвищення 

фахової майстерності. Самоосвіта. 

2. Атестація педагогічних працівників. 

 

Квітень 

2021 

Заст.директора 

з НВР 

Олександр Со-

ловей 

Методисти 

Тетяна Балу-

гян, 

Сергій Корот-

кий 

 

  

file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Психолого%20педагогічна%20характеристика.doc
file:///C:/Users/AsRock/AppData/Local/Temp/Психолого%20педагогічна%20характеристика.doc
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ПЛАН РОБОТИ 

ШКОЛИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Тема: «Звичайні форми роботи – новий підхід: розвиваємо ключові  

компетентності» 

 

Мета  роботи:  узагальнення, систематизація та адаптація передового педагогі-

чного досвіду  для  впровадження  у  навчально-виховний  процес  закладу;  

поширення передового  педагогічного  досвіду  серед  педагогів  ліцею;  підго-

товка   методичних рекомендацій   щодо   видання  власних  методичних  посі-

бників,  буклетів  досвіду роботи. 

 
№ 

з/п 
Тематика засідань 

Термін, форма 

виконання 

Відпові- 

дальний 

При

м. 

I 
І заняття. Тема: Організаційне за-

безпечення діяльності творчої групи. 

Вересень -  

жовтень 

  

1 

Завдання школи ЕПД на 2020-2021 

навчальний рік. Розгляд і затвердження 

плану роботи ЕПД на 2020/2021 н. р.  

Інформація Тетяна Терновсь-

ка 

 

2 

Ознайомлення з науковою та методич-

ною літературою з питань формування 

професійної компетентності учнів 

шляхом впровадження сучасних педа-

гогічних технологій 

Обмін інфор-

мацією 

Тетяна Терновсь-

ка, члени школи 

ЕПД 

 

3 

 

Професійна компетентність педагога – 

важлива складова якісної освіти 

Доповідь  Вікторія Лисенко   

4 

Методичні рекомендації щодо ство-

рення навчальної мультимедійної про-

дукції  

 

Круглий стіл Богдан Гудков  

Члени школи 

ЕПД  

 

II 

ІІ заняття. Підвищення ефективності 

уроку на основі сучасних засобів 

навчання 

Листопад – 

грудень 

  

1 

Впровадження ЕПД на тему: «Інтегро-

вані уроки як метод формування клю-

чових компетентностей учнів у про-

цесі викладання зарубіжної літерату-

ри»  

Повідомлення,  

колегіальне 

обговорення 

Світлана Лазаре-

вич , члени шко-

ли ЕПД 

 

2 
Підвищення ефективності уроку 

при використанні медіатехнологій 

 З досвіду ро-

боти 

Вікторія Лисенко ,  

Сергій Сухомлин  

 

3 

Шляхи підвищення ефективності су-

часного уроку з урахуванням компете-

нтнісного підходу до навчання 

Доповідь  Олександр Соло-

вей  
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4 
Використання методу скрайбінгу для 

створення навчальних презентацій   

Доповідь  Олена Ковалевсь-

ка  

 

 

III 

ІІІ засідання.  Електронні ресурси 

для організації навчально-

виховного процесу 

Січень – лю-

тий 

  

1 

Дебати «Використання сучасних ін-

формаційно-комунікаційних техно-

логій у навчально-виховному про-

цесі» 

Доповідь, об-

говорення 

Тетяна Тер-

новська , Люд-

мила Соломко , 

члени школи 

ЕПД 

 

2 

Науково-методичний проект «Фор-

мування медіа-інформаційної компе-

тентності учасників навчально-

виховного процесу» 

Науково-

методичний 

проект 

Сергій Короткий,  

Тетяна Балугян  

 

3 

Майстер-клас  «Організація роботи з 

обдарованими учнями» 

Круглий стіл Світлана Лазаре-

вич , Юрій Зібіць-

кий , члени школи 

ЕПД  

 

4 

 

Використання сервісів veb 2.0 при 

підготовці до проведення уроків  

З досвіду ро-

боти  

Вікторія Лисенко   

IV 

ІV засідання.  Навчаємо ефективно. 

Сучасний урок: структура та кон-

струювання 

Березень – 

квітень 

  

1 
Сучасний урок у контексті компе-

тентнісного підходу 

Доповідь  Тетяна Тер-

новська  

 

2 

Психолого-педагогічний семінар 

«Компетентнісний підхід до навчання 

учнів на уроках теоретичного нав-

чання» 

Семінар  Члени школи 

ЕПД 

 

3 

Модель сучасного уроку: новітні ме-

тоди та підходи до навчання 

З досвіду ро-

боти  

Світлана Лазаре-

вич , Наталія 

Черкашина, 

Юрій Зібіцький 

 

4 

Впровадження ефективного педа-

гогічного досвіду на тему: «Викори-

стання опорно – довідкових кон-

спектів в системі компетентісно – 

орієнтованого навчання»  

Повідомлення, 

колегіальне 

обговорення 

Тетяна Тер-

новська, Тетяна 

Балугян, Наталія 

Черкашина,  чле-

ни школи ЕПД 

 

5 
Аукціон знань «Розвиток критичного 

мислення на уроках теоретичного та 

виробничого навчання» 

Повідомлення, 

обговорення 

Людмила Со-

ломко, Наталія 

Черкашина,  чле-

ни школи ЕПД 
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V 

V засідання. Контрольно-

оцінювальна діяльність викладача 

та майстра в/н 

Травень – 

червень 

  

1 

Методична допомога при створенні 

та наповненні блогів та сайтів педа-

гогічних працівників  

Інформація,  

обговорення 

Богдан Гудков ,  

Вікторія Лисен-

ко, 

 

2 
Відвідування уроків та позакласних 

заходів колег  

Обмін до-

свідом   

Члени школи 

ЕПД 

 

3 

Провести творчі звіти викладачів та 

майстрів в/н, досвід яких вивчається 

в                2020-2021 н.р. з аналізом 

досвіду своєї роботи над певною те-

мою 

Творчі звіти Вікторія Лисенко 

, Олександр Со-

ловей ,Світлана 

Лазаревич , 

Сергій Сухом-

лин, 

 

4 

Роботу кращих педагогів висвітлю-

вати на сайті навчального центру та у 

фахових виданнях. 

Обмін до-

свідом  

Члени  школи 

ЕПД 

 

5 

Протягом року проводити виставки: 

- кращих поурочних планів; 

- кращих щоденних планів ви-

ховної роботи; 

- кращого заняття гуртка. 

Інформація  Члени школи 

ЕПД 
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ПЛАН 

роботи постійно діючого  

психолого-педагогічного семінару «Педагогічний 

пошук» 

Засідання І  

на тему: «Планування роботи психолого-педагогічного семінару». 

Дата проведення: 17 жовтня  2020 року. 

Мета: проаналізувати та запланувати роботу семінару на навчальний рік. 

Форма проведення: круглий стіл. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи психолого-

педагогічного  

семінару за минулий навча-

льний рік. 

 

 

 

Психолог 

Неля Носачова 

 

2. Затвердження плану роботи 

психолого-педагогічного се-

мінару на 2019/2020 н.р. 

 

3. Протидія та попередження 

булінгу (цькування) в закла-

дах освіти. 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Вплив успіху педагогічного працівника на розвиток 

життєвої компетентності учнів». 

Дата проведення: 19 грудня 2020 року. 

Форма проведення: «флештренінг». 

Мета: самоактуалізація особистості педагогічних працівників, підвищення їх-

ньої психологічної компетентності у використанні методу «флештре-

нінг»,профілактика емоційного вигорання через релаксацію. 

Завдання: визначити ознаки життєвого успіху; акцентувати увагу на особисті-

сних якостях  

педагога, які допомагають досягти успіху; розширити діапазон можливих спо-

собів поведінки.  

Керівник: практичний психолог Неля Носачова 

План: 

1. Вступне слово практичного психолога.  

2. Перегляд відеоролика.  

3. Вправа «Успішна людина» за методом 1x2x4.  

4. Перегляд відеоролика.  

5. Вправа за методом запитань «Успішний учитель».  

6. Перегляд відеоролика.  
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7. Вправа «Види ситуацій успіху».  

8. Релаксаційна вправа «Водоспад».  

9. Гра на завершення «У мене все добре!». 

 

 

Засідання ІІІ на тему: «Партнерство закладу освіти й сім'ї: що на часі»  

Дата проведення: 21 лютого 2021 року. 

Мета: розглянути організаційно-педагогічні умови взаємодії закладу освіти і 

сім’ї. 

Форма проведення: семінар. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Виховний потенціал сім’ї. 

Педагогіка партнерства. 

 

 

 

Психолог 

Неля Носачова 

Голова МК 

 

2. Інтеграція батьків у педагогі-

чний процес.  

Правила побудови ефектив-

ного партнерства. 

 

3. Організаційно-педагогічні 

умови взаємодії закладу осві-

ти і сім’ї.   

 

 

Засідання ІV на тему: «Аналіз роботи психолого-педагогічного семінару». 

Дата проведення: 18 квітня 2021 року. 

Мета: проаналізувати роботу психолого-педагогічного семінару за навчальний 

рік. 

Форма проведення: звіт. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз проведеної роботи 

психолого-педагогічного се-

мінару за 2020/2021 н.р. 

 

 

 

Психолог 

Неля Носачова 

Голова МК 

 

2. Визначення основних завдань 

на 2021/2022 н.р на аналітич-

но-діагностичній основі. 
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ПЛАН РОБОТИ 

постійно діючого теоретичного семінару «Формула успіху» 

на 2020/2021 навчальний рік 

Мета постійно діючого теоретичного семінару:  вивчити основні аспекти  

готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; сформулювати 

проблеми включення педагога у інноваційний процес.  

 

Засідання І на тему: «Планування роботи теоретичного семінару». 

Дата проведення: 18 вересня 2020 року. 

Форма проведення: круглий стіл. 
 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного 

семінару.  

Основні завдання та напрями 

роботи на  

2020/2021 н.р. 

 

 

 

 

Психолог 

Неля Носачова 

 

2. Орієнтовні завдання та на-

прями роботи  

психолого-педагогічного се-

мінару на 2020/2021 н.р. 

 

 

Засідання ІІ на тему: «Кращий педагогічний досвід як джерело інноваційної 

діяльності» 

Дата проведення: 20 листопада 2020 року. 

Форма проведення: воркшоп. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Готовність до інноваційної 

діяльності як особливий вид 

творчого розвитку педагога. 

 

 

 

Заступник з НР 

Валентина Чупо-

ва 

 

2. Роль керівника ЗП(ПТ)О у 

підготовці до інноваційної 

діяльності. 

 

3. Кращий педагогічний досвід 

у структурі інноваційних 

процесів. 
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Засідання ІІІ на тему: «Формування предметних компетенцій в позаурочній  

роботі» 

Дата проведення:  22 січня 2021 року. 

Форма проведення: методичний майданчик. 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Організовуємо предметний 

тиждень у ЗП(ПТ)О. 

 

Сергій Короткий 

 

 

2. Формування предметної ком-

петенції в позаурочній роботі 

з географії. 

 

Сергій Короткий 
 

 

3. Формування математичної 

компетентності в позауроч-

ний час. 

 

Вікторія Лисенко 
 

 

Засідання ІV на тему: «Виховний потенціал квестів» 

Дата проведення: 18 березня  2021 року. 

Форма проведення: інтерактивне спілкування. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Веб-квест як інноваційна те-

хнологія професійного на-

вчання 

Вікторія Лисенко   

2. Веб-квест на уроках ПТП. Сергій Сухомлин   

3. Веб-квест на уроках вироб-

ничого навчання з професії 

«Офісний службовець (бух-

галтерія)». 

 

Людмила Солом-

ко  

 

 

Засідання V на тему: «Аналіз роботи теоретичного семінару». 

Дата проведення: 20 травня 2021 року 

Форма проведення: звіт. 

 

№ 

з/п 

Зміст засідання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз роботи теоретичного   
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семінару за  

2020/2021 н.р. 

методисти 

2. Діагностування педагогічних 

працівників щодо вивчення 

педагогічних та методичних 

потреб на 2021/2022 н.р. 
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ПЛАН РОБОТИ СЛУЖБИ НТПІ 

 № 

з/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний Відмітка про виконання 

1. Організаційне за-

сідання комітету 

служби НТПІ 

Серпень 

2020 

Методисти  

2. Інтерактивне на-

вчання як органі-

зація спільної  

діяльності педаго-

га та учнів на уро-

ці при  

досягненні навча-

льної мети. 

Вересень 

2020 

Голови МК  

3. Класний керівник 

в ПТНЗ, його 

вплив на якість 

виховної роботи з 

учнями на уроці та 

в позакласний час. 

Жовтень 

2020 

Голова МК класних 

керівників 

 

4. Групова навчальна 

діяльність - ін-

струмент  

продуктивного 

виробничого на-

вчання. 

Листопад 

2020 

Голови МК майстрів 

виробничого навчан-

ня 

 

5. Розвиток ключо-

вих компетентнос-

тей учнів через 

проектну діяль-

ність на уроках 

спецпредметів. 

Грудень 

2020 

 

Голови МК майстрів 

виробничого навчан-

ня 

 

6. Виставка новин 

літератури пере-

дових  

педагогічних тех-

нологій. 

Лютий 

2021 

Зав.бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар  

Ірина Бондаренко 

 

7. Психолого-

дидактичний ас-

пект розвитку  

пізнавального ін-

тересу учнів в 

процесі  

виробничого на-

Березень 

2021 

психолог  
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вчання. 

8. Бібліографічний 

огляд сучасної на-

уково-технічної 

літератури. 

Травень 

2021 

Зав.бібліотеки 

Віта Якімова 
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IX. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін виконан-

ня 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Провести діагностику 

професійної підготовки, 

інтересів,  труднощів та 

потреб педагогічних 

працівників у сфері пе-

дагогіки, психології та 

методики навчання уч-

нів. 

Серпень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий 

голови МК 

 

2. Здійснити аналіз даних 

діагностики, визначити 

можливі шляхи підви-

щення фахової та мето-

дичної майстерності 

педагогічних працівни-

ків. 

Серпень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

3. Забезпечити непере-

рвність у фаховому 

зростанні педпрацівни-

ків (зв'язок курсової 

перепідготовки з між-

курсовою діяльністю): 

Протягом 

року 

Адміністрація  

3.1. Сприяти участі педаго-

гів в міжкурсових захо-

дах навчального закла-

ду та НМЦ ПТО. 

За планом Адміністрація  

3.2. Організувати роботу 

педагогічних працівни-

ків з питань самоосвіти. 

Вересень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий 

 

 

3.3. Організувати роботу 

школи наставництва. 

Закріпити за молодими 

фахівцями наставників. 

Вересень 

2020 

Методисти,  

голови МК 

 

3.4. Здійснювати інформа-

ційно-консультативне 

обслуговування педаго-

гічних працівників з 

Постійно Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий   

голови МК 
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питань педагогіки, ме-

тодики та психології. 

3.5. Проводити співбесіди з 

педпрацівниками з пи-

тань удосконалення 

стилю, форм та методів 

роботи. 

Постійно Методисти 

 Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

голови МК 

 

3.6. Надавати допомогу пе-

дагогічним працівни-

кам у роботі з самоосві-

ти, індивідуальній ме-

тодичній роботі, експе-

риментально-

дослідницькій діяльно-

сті. 

Постійно Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий 

голови МК 

 

3.7. Надавати методичну 

допомогу в оформленні 

та написанні курсових 

робіт педагогами  

центру . 

Постійно Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий 

 

3.8. Скласти графіки взає-

мовідвідування уроків. 

Вересень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

голови МК 

 

4. Скоригувати перспек-

тивний план прохо-

дження курсів підви-

щення кваліфікації пе-

дагогічними працівни-

ками.  

Вересень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 старший майстер 

Олександр Філа-

тов 

 

5. Скоригувати перспек-

тивний план чергової 

атестації педагогічних 

працівників.   

Вересень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 

 

6. Організувати роботу з 

атестації педагогічних 

кадрів (згідно з перспе-

ктивним планом та зая-

вами педагогічних пра-

цівників). 

Вересень 

2020-квітень 

2021 

Заступник дирек-

тора з НР 

Валентина Чупо-

ва,  

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 

 

6.1. Оформити списки педа-

гогічних працівників, 

Жовтень 

2020 

Заступник дирек-

тора з НР 
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які підлягають черговій 

атестації та підготувати 

подання до атестаційної 

комісії: 

- про присвоєння 

кваліфікаційних 

категорій та педа-

гогічних звань; 

- про проведення 

позачергової ате-

стації у зв’язку із 

зниженням рівня 

професійної дія-

льності педагогі-

чного працівника 

(за наявності та-

ких педагогів). 

Валентина Чупо-

ва, 

 Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 

6.2. Розробити графік робо-

ти  атестаційної комісії 

та план-графік прове-

дення атестації педаго-

гічних працівників. 

Жовтень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 члени АК 

 

6.3. Спланувати вивчення 

рівня педагогічної дія-

льності працівників, які 

атестуються,  членами 

АК. 

Жовтень 

2020 

Методист 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий   

члени АК 

 

6.4. Підготувати списки пе-

дагогічних працівників, 

які атестуються, до ате-

стаційної комісії ІІІ рі-

вня. 

Жовтень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 

 

6.5. Оновити матеріали ку-

точка атестації у мето-

дичному кабінеті. 

Жовтень 

2020 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 

 

6.6. Організувати вивчення 

результатів педагогіч-

ної діяльності осіб, які 

атестуються, шляхом 

відвідування уроків, 

позаурочних заходів, 

вивчення рівня навча-

льних досягнень учнів з 

Жовтень 

2020 –

березень 

2021 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 члени АК 
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предмета, ознайомлен-

ня з даними про участь 

педагогічного праців-

ника в методичній ро-

боті та інших заходах, 

пов’язаних з організаці-

єю навчально-

виробничого та вихов-

ного процесів. 

6.7. Організувати індивіду-

альну роботу з педпра-

цівниками, які атесту-

ються, допомогти їм у 

підготовці творчого зві-

ту.  

До 15 берез-

ня 2021 

Методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  

 члени АК 

 

6.8. Створити електронні 

портфоліо педагогів, які 

атестуються в поточно-

му навчальному році та 

розмістити їх на сайті 

віртуального методич-

ного кабінету ІПЛ. 

До 15 берез-

ня 2021 

Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий  

члени АК 

 

6.9. Узагальнити результати 

вивчення системи ро-

боти педагогів, які ате-

стуються. 

До 15 берез-

ня 2021 

Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий  

члени АК 

 

6.10 Оформити документи 

за результатами атеста-

ції педагогічних пра-

цівників. 

Лютий 

2021 

Методисти 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий  

члени АК 

 

7. Організувати постійно 

діючі тематичні вистав-

ки у методичному кабі-

неті і бібліотеці з ме-

тою поширення пере-

дового досвіду, нови-

нок методичної літера-

тури, досягнень педаго-

гіки, психології, техні-

ки і технології. 

Січень, чер-

вень 2021 

Завідувач  

бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар  

Ірина Бондаренко 

 

8. Провести моніторинг 

методичної роботи ви-

кладачів, майстрів ви-

робничого навчання за 

За планом 

роботи атес-

таційної ко-

місії 

Голова атестацій-

ної комісії,  

директор  

Любов Колесник 
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навчальний рік.  

9. Залучити до проведен-

ня конкурсів педагогіч-

них працівників  центру  

. 

За планом Адміністрація 

методисти 

Тетяна Балугян, 

Сергій Короткий  
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X. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін ви-

конання 

Відповідальний Відмітк

а про 

вико-

нання 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Перевірити будівлі, споруди та 

їх інженерні мережі щодо го-

товності  до нового 2020 -2021 

навчального року. 

21.08.20р. Наталія Павлова     

2. Перевірити навчальні 

приміщення центру щодо  го-

товності їх до нового 2020 -

2021навчального року. 

до 28.08.20 

р. 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков., 

зав.кабінетами,                             

кер.структурних 

підрозділів. 

 

 

3. Забезпечити  попередження 

дитячого та дорослого травма-

тизму, своєчасно розробляти 

заходи по недопущенню та 

зменшенню травмування. 

Серпень  

2020 

Заст.директора з 

НВР Олександр 

Соловей і Інже-

нер з ОП Воло-

димир Сухору-

ков. 

 

4. Підготувати наказ про призна-

чення відповідальних за стан 

безпеки праці та пожежної 

безпеки у підрозділах центру. 

 

до 

21.08.20р. 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков. 

 

5. Забезпечити проведення ін-

структажів з безпеки жит-

тєдіяльності: 

-  під час спортивних змагань; 

- під час навчально-виховного 

процесу; 

- організованого дозвілля 

учнів і в позаурочний час. 

 

протягом 

року 

Суддя В.І. 

Заст..директора з 

НВР Олександр 

Соловей 

Заст..директора з 

НВихР Олег 

Машков 

 

6. Організувати спеціальне нав-

чання та перевірку знань з пи-

тань охорони праці для 

працівників, що задіяні до 

робіт та навчання роботам 

підвищеної небезпеки. 

протягом 

року 

інспектор по кад-

ровій роботі,  

керівник                                

підрозділів. 
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7. Проведення вступного ін-

структажу з новоприйнятими 

учнями центру. 

до 

28.08.20р. 

Заст.директора з 

НВР Олександр 

Соловей 

 

 

8. Проведення вступного ін-

структажу з новоприйнятими 

працівниками центру. 

 

протягом 

року 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков. 

 

9. Переглянути і затвердити ін-

струкції питань ОП та БЖД, 

терміни дії яких закінчилися. 

протягом 

року 

Заст.директора з 

НВР Олександр 

Соловей кер. 

підрозділів 

 

10. Забезпечити працівників 

центру нормативною докумен-

тацією та інструкціями з пи-

тань ОП та БЖД. 

протягом 

року. 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков і Олександр 

Соловей 

 

11. Надавати методичну допомогу 

керівникам підрозділів,  та ін-

шим працівникам у вирішенні 

питань охорони праці. 

протягом 

року. 

 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков. 

 

 

12. Виконувати роботу з проф-

спілковим комітетом центру з 

питань ОП та Кодексу Законів 

про працю (КЗпП) в зв’язку з 

введенням в дію новоприйня-

тих нормативних документів. 

протягом 

року 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков.. 

 

13. Постійно звітувати  з питань 

ОП в органи (статуправління, 

департамент науки і освіти 

Харківської держадміністрації 

і органи місцевої дер-

жадміністрації). 

 

15.01.21 та  

до 01.08.22 

Інженер з ОП 

Володимир Сухо-

руков. 

 

 

14. Постійно працювати із звер-

неннями працівників центру з 

питань ОП. 

протягом 

року 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков. 

 

15. Виконувати роботу по виправ-

ленню недоліків та зауважень 

зазначених  в приписах органів 

держнагляду (держгірпром-

нагляду, санстанції, пожежно-

го нагляду та прокуратури) з 

ОП. 

протягом 

року 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков. 
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16. Приймати участь  в роботі 

комісій: 

- розслідування нещасних 

випадків з працівниками 

центру; 

- перевірка знань викладацько-

го і технічного персоналу з пи-

тань ОП і БЖД; 

- перевірка знань з питань 

електробезпеки. 

- проведення іспитів верстатів 

та обладнання, що використо-

вується при НВП в центрі 

- проведення опосвідчення 

електрообладнання, що 

експлуатується в центрі. 

 

протягом 

року 

Інженер з ОП  

Володимир Сухо-

руков 

 

17. Забезпечити санітарним пас-

портом кабінет інформатики. 

 

14.08.20р. Богдан Гудков  

18. Розробити графік проведення 

регламентних робіт в силових 

електрощитах. 

До 11.08.20 Відповідальний 

за 

електробезпеку 

Олександр Філа-

тов 

 

19. Забезпечити ведення журналу 

про стажування та допуск до 

самостійної роботи новоприй-

нятих працівників.  

Постійно  Інспектор з кадрів 

 Юлія Булавенко 

 

21. Виконувати заходи відповідно 

орієнтовної циклограми пи-

тань ОП і БЖД Ізюмського 

професійного центру та 

графічної форми планування 

контролю. 

Протягом  

року 

Володимир Сухо-

руков. 

 

22. Подати пропозиції з покра-

щення умов праці на робочих 

місцях, для внесення в колек-

тивний договір. 

За 3 місяці 

до кінця 

поточного 

року 

 

Керівники 

підрозділів. 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
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23. Провести  іспити верстатів та 

обладнання, що використо-

вується при НВП . 

До 

14.08.2020 

Заст. дир. з НВР  

Олександр Со-

ловей 

 

24. Провести посвідчення елек-

трообладнання, що експлуа-

тується в центрі. 

До 

12.10.2020 

Відп. за 

електробезпеку 

Олександр Філа-

тов 

 

25. Провести огляд стану будівель 

на відповідність безпечної 

експлуатації. 

до 

01.10.20.та.

01.04.21. 

 

Наталія Павлова  

26. Провести  іспити спортивного  

обладнання для придатності 

його подальшого використан-

ня у відповідності з вимогами 

норм. 

До 

14.08.2020 

Керівник 

фіз.виховання  

 

27. Продовжити переобладнання  

робочих місць в електрозва-

рювальній майстерні  у 

відповідності з ДНАОП. ( ПУЕ 

п.8.4.3). 

 

до 04.09.20. 

 

Володимир 

Нікіфоров, Заст. 

дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей 

 

 

28. Виконувати періодичні випро-

бування інструменту, яким ко-

ристуються учні та працівники 

центру при проведенні регла-

ментних чи ремонтних робіт з 

електрообладнанням. 

 

протягом 

року 

 

Олександр Філа-

тов 

 

 

29. Проводити іспити систем 

внутрішнього (зовнішнього) 

пожежного водогону, по-

жежних щитів, пожежних 

гідрантів, пожежних кранів. 

 

два рази на 

рік 

Сергій Святенко   
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XI. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ 
 

№  

з/п 

Найменування заходу Термін  

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.      Забезпечити підго-

товку приміщень, мате-

ріально-технічної бази 

центру до нового на-

вчального року, довес-

ти їх до стандартів са-

нітарно-гігієнічних ви-

мог. 

Червень – 

серпень 

2020 

Директор Любов 

Колесник, 

технік з експлуата-

ції приміщень На-

талія Павлова, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

2. Здійснити ремонт, 

запуск опалювальної 

системи на початок 

опалювального періоду. 

 Технік з експлуа-

тації приміщень 

Наталія Павлова, 

завгосп Володимир 

Нікіфоров 

 

3. Придбати необхід-

ні інструменти для ро-

боти майстерень і лабо-

раторій. 

Вересень – 

жовтень 

2020 

Зав.господ.  

Володимир Нікіфо-

ров 

 

4. Придбати  матері-

али та інструменти для 

роботи гуртків. 

Протягом  

року 

Зав.господ.  

Володимир Нікіфо-

ров 

 

5. Провести ремонт 

спортивної зали. 

Липень  

2021 

 

Зав.господ.  

Володимир Нікіфо-

ров, 

керівник фізвихо-

вання Суддя В.І. 

 

6. Провести заміну 

вікон в навчальному 

корпусі. 

Протягом 

року 

Зав.господ. 

Володимир Нікіфо-

ров 

 

7. Придбати навчаль-

ну літературу. 

Протягом 

року 

Зав.бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар 

Ірина Бондаренко 

 

8. Забезпечити ство-

рення та використання 

Протягом 

навчального 

Заст. директора з 

НВР Олександр 
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електронних засобів 

навчання, електронних 

бібліотек. 

року Соловей, 

з НР Валентина 

Чупова, методист 

Тетяна Балугян,  

Зав.бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар 

Ірина Бондаренко 

9. Забезпечити по-

повнення майстерень 

інструментами та обла-

днанням, необхідним 

для організації навча-

льного процесу. 

Протягом 

навчального 

року 

Ст. майстер  

Олександр Філа-

тов, 

 майстри в/н 

 

10. Забезпечити по-

повнення кабінетів та 

майстерень новими ди-

дактичними та методи-

чними матеріалами. 

Протягом 

навчального 

року 

Викладачі,  

Майстри в/н 

 

11. Придбати підруч-

ників з предметів зага-

льноосвітної підготовки 

для учнів 10- 11 клас 

(рівень стандарту.) 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. дир. з НР Ва-

лентина Чупова, 

 викладачі, 

Зав.бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар 

Ірина Бондаренко 

 

12. Продовжувати під-

готовку майстерні з 

професії "Електрогазо-

зварювальник" у відпо-

відність до  вимог дер-

жавних стандартів 

ПТО. 

Вересень - 

жовтень 

2020 

Заст. директора з 

НВР Олександр 

Соловей, ст. майс-

тер  

Олександр Філатов   

 

13. Проаналізувати 

паспорти професій, 

предметів, навчальних 

кабінетів, майстерень, 

лабораторій та створи-

Протягом І 

семестру 

 

Заст. директора з 

НВР Олександр 

Соловей, з НР Ва-

лентина Чупова, 

методист  
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ти банк даних про рі-

вень матеріально-

технічного та навчаль-

но-методичного забез-

печення. 

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий 

14. Продовжити на-

рощування  навчально - 

матеріальної бази від-

повідно вимог держав-

них стандартів ПТО 

таких майстерень:  

 електрога-

зо- 

 зварюваль-

ної; 

 електромо-

нтажної; 

 слюсарів з 

ремонту  

 автомобілів; 

 будівельних 

професій. 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 

 

15. Організувати та 

провести огляд-конкурс 

навчальних майстерень, 

кабінетів. 

Січень  - 

березень 

2021 

Заст.дир. з НР  

Валентина Чупова, 

з НВР Олександр 

Соловей,  

методист  

Тетяна Балугян,  

Сергій Короткий 

 

16. Поповнити кабіне-

ти, майстерні, лабора-

торії дидактичними ма-

теріалами (плакатами, 

схемами, стендами, 

таблицями, макетами, 

наочними посібниками, 

картками-завданнями, 

комплектами завдань 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н 
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для проведення темати-

чних атестацій, мето-

дичними розробками та 

інше) (за планами май-

стрів в/н  і викладачів) 

17. Активізувати ро-

боту з розробки та ви-

користання матеріалів 

дидактичного забезпе-

чення уроків загальноо-

світніх предметів з 

професійною спрямо-

ваністю.  

Протягом 

року 

Викладачі,  

майстри в/н 

 

18. Створити умови 

для своєчасного прид-

бання навчально-

методичних  посібників 

із залученням коштів 

спонсорів, батьків учнів 

центру. 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НР  

Валентина Чупова,  

заст. дир.з НВР  

Олександр Соло-

вей 

 

20. Придбати стенди 

для оформлення кабіне-

ту української мови та 

літератури. 

Протягом 

року 

Заст.дир. з НР  

Валентина Чупова,  

методист  

Тетяна Балу-

гян,Сергій Корот-

кий 
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ХП. ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

№ з/п Найменування захо-

ду 

Термін ви-

конання 

Відповідальний Відмітка 

про  ви-

конання 

1. Підвести підсумки 

профорієнтаційної роботи 

на 2019-2020рік. 

До 

29.08.2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков 

 

2. Створити раду із 

профорієнтаційної роботи 

на 2020-2021 н.р. 

Листопад  

2020 

Заст. дир. з 

НВхР 

Олег Машков 

 

3. Закріпити викладачів, 

майстрів в/н   за районами 

області та школами міста 

для проведення профорієн-

таційної роботи 

Листопад  

2020 

Заст. дир. з 

НВхР 

Олег Машков 

 

4. Створити рекламний 

кліп, рекламний журнал, 

рекламні листівки про 

професії , за якими оголо-

шується прийом учнів на 

2018-2019н.р. 

Січень  – 

лютий  

2021 

Майстри в/н, 

учні центру 

 

5. Представникам   уч-

нівського самоврядування 

розмістити рекламні листі-

вки навчального закладу в 

місті та районі. 

Січень  - 

квітень 

2021 

Учнівське 

самоврядування 

 

6. Проводити індивідуа-

льну роботу з учнями   9-

11-х класів шкіл, форму-

вання професійних інте-

ресів і нахилів. 

Протягом  

року 

Викладачі, 

 майстрів в\н 

 

7. Проводити зустрічі 

учнів центру з представни-

ками вищих навчальних 

закладів. 

Протягом  

року 

Керівництво 

центру 

 

8. Провести зустрічі із Протягом  Керівництво  
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працівниками центру за-

йнятості з метою інформу-

вання випускників про стан 

ринку праці. 

року  центру 

9. Забезпечити соціальну 

рекламу престижності ро-

бітничих професій. 

Протягом   

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей, виклада-

чі, учні 

 

10. Підготувати агітацій-

ний матеріал з профорієн-

таційної роботи.  

Січень –

лютий 2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков 

 

11. Підготувати оголо-

шення в ЗМІ району про 

набір учнів до центру в ро-

зрізі професій. 

Квітень  - 

серпень 

2021 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков 

 

12. Підготувати до друку 

в редакцію місцевої газети 

матеріалів з життя центру. 

Протягом  

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков 

 

13. Забезпечити участь в 

ярмарках вакансій та інших 

профорієнтаційних заходах 

(в рамках плану спільних 

дій з МРЦЗ). 

Протягом  

року 

Директор  

Любов Колес-

ник 

 

14. Забезпечити запрова-

дження сучасних форм 

профорієнтаційної роботи 

та проведення системного 

аналізу цього напрямку ді-

яльності у навчальному 

закладі. 

Протягом  

року 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков, 

методист  

Тетяна Балугян,  

Сергій Корот-

кий 

викладачі 

 

15. Початок профорієнта-

ційної роботи. 

З листопаду 

2020 

 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков 

 

16. Проводити тематичні  Протягом Викладачі,   
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зустрічі і бесіди, екскурсії  

з учнями випускних класів 

шкіл м. Ізюма  та Харків-

ської області. 

року майстри в/н 

17. Поновити "Правила 

вступу учнів до навчально-

го закладу на 2021 рік" згі-

дно вимог. 

Грудень  

2020 

Заст. дир. з НВР 

Олександр Со-

ловей,з НВихР  

Олег Машков, 

методист  

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий 

 

18. Організувати та про-

вести День відкритих две-

рей в центрі. 

Березень 

2021 

Директор  

Любов Колес-

ник, 

заст. дир. з 

НВР 

 Олександр Со-

ловей, 

 з НВихР  

Олег Машков 

 

19. Забезпечити своєчасне 

розміщення інформації про 

події в центрі на сайті. 

Протягом 

року 

Методист  

Тетяна Балугян, 

Сергій Корот-

кий 

інженер - елект-

рик 

 

20. Забезпечити постійне 

оновлення сайту центру, 

сторінки веб-порталу. 

Протягом 

року 

Заст. дир. З НВР 

Олександр Со-

ловей, з НВихР  

Олег Машков, 

інженер - елект-

рик 

 

21. Організувати виготов-

лення та розповсюдження 

інформаційних буклетів, 

проспектів професійної 

спрямованості. 

Протягом 

року 

Директор 

 Любов Колес-

ник, 

викладач  

Богдан Гудков 
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22. Здійснювати оголо-

шення про умови прийому 

учнів на навчання у ЗМІ. 

Травень - 

червень 

2021 

Директор  

Любов Колес-

ник 

 

23. Участь у святі профе-

сійно - технічної освіти 

Харківщини. 

Травень 

2021 

Директор  

Любов Колес-

ник 

 

24. Участь у виставкових 

заходах на рівні міста, об-

ласті, України. 

Протягом 

року 

Директор  

Любов Колес-

ник. 

заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей, з 

НВихР  

Олег Машков 

 

25. Організувати початок 

роботи приймальної комі-

сії, оновити агітацію.  

З  

01.06.2021 

Директор  

Любов Колес-

ник 

 

26. Здійснювати контроль 

за комплектацією груп на 

новий навчальний рік. 

Протягом 

року 

Директор  

Любов Колес-

ник, 

заст. дир. з 

НВР Олександр 

Соловей,з 

НВихР Олег 

Машков 

 

27. Підготувати бланки 

документації, необхідні в 

роботі приймальної комісії 

До  

01.06.2021 

Заст. дир. з 

НВихР 

Олег Машков 

 

28. Проводити індивідуа-

льні співбесіди з учнями 

нового набору та їхніми 

батьками. 

Червень – 

серпень 

2021 

Відповідальні 

секретарі прий-

мальної комісії, 

класні керівни-

ки, майстри в/н 

 

29. Постійно проводити 

роботу зі збереження кон-

тингенту учнів. 

Постійно  Директор  

Любов Колес-

ник. 

заст. дир. з 

НВР Олександр 
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Соловей, з 

НВихР  

Олег Машков 

30. Використовувати ін-

новаційні засоби профоріє-

нтаційної роботи: 

 ярмарок про-

фесій; 

 презентація ро-

бочих професій; 

 тестування: 

ставлення учнів до праці; 

- професійні інтереси уч-

нів. 

Протягом  

року 

Педпрацівники  
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XIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА  

ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Термін 

виконаня 

Відповідальний Відміт-

ка про 

вико-

нання 

1. Оформити всі необ-

хідні акти і дозволи на 

проведення навчальних за-

нять у кабінетах, лаборато-

ріях, майстернях, дозвіл 

Держпродспоживслужби 

на експлуатацію харчобло-

ку, акт готовності центру 

до 2020-2021 навчального 

року. 

Серпень 

2020 

Директор Любов 

Колесник, 

Зав.лабораторіям

и,кабінетами, 

майстернями 

технік з експлуа-

тації приміщень  

Наталія Павлова, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

2. Провести роз'яснюва-

льну роботу з працівника-

ми господарчої служби 

щодо індивідуального за-

хисту кожного  працівника 

(маски, антисептик, соціа-

льна дистанція), реагуван-

ня на виявлення симптомів  

корона вірусної 

хвороби(covid-19)  

 

щотижня Завгосп Володи-

мир Нікіфоров  

 

3. Всім працівникам закладу 

з’являтися на роботі тільки 

в масках, медичній сестрі 

проводити температурний 

скринінг кожному праців-

никові. 

 

щоденно Завгосп Володи-

мир Нікіфоров 

 

4. На кожному уроці 

проводити дезінфекцію пі-

щоденно Прибиральниці  

Олена Кулик 
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длоги приміщень, ручок 

дверей та вікон, туалетів 

 

Світлана Мажа-

ровська  

Ірина Файфер  

Ольга Мазнова  

завгосп Володи-

мир Нікіфоров 

5.        Забезпечити заклад 

окремими урнами для ути-

лізації використаних інди-

відуальних засобів ( масок, 

серветок, паперових руш-

ників), антисептиком  

 

 

Щоденно 

протягом 

рокеу 

Завгосп 

Володимир Нікі-

форов 

 

6. Забезпечити   

обов’язкове дотримання 

вимог Бюджетного кодексу 

України щодо обґрунту-

вання показників видатків 

кошторисів відповідно до 

розрахунків за кожним ко-

дом економічної класифі-

кації. 

Протягом 

року 

Головний 

 бухгалтер 

Дар`я Стрільцова  

 

7. Підготувати та затвер-

дити в установленому по-

рядку тарифікаційні відо-

мості педагогічного наван-

таження викладачів на но-

вий навчальний рік. 

Серпень  - 

вересень 

2020 

Гол. бухгалтер  

8. Скласти та затвердити 

штатний розпис на вере-

сень та з першого грудня 

поточного року. 

Серпень  - 

вересень 

2020 

Гол. бухгалтер  

9. Розробити і здійснити 

заходи по підготовці на-

вчального закладу до робо-

ти в осінньо-зимовий пері-

од. 

Травень –

серпень 

2020 

Адміністрація, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

Наталія Павлова 
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10. Проводити розрахунки 

та виділяти кошти на при-

дбання необхідного облад-

нання, інвентарю, підруч-

ників, предметів та матері-

алів. 

Постійно  Адміністрація, 

гол. бухгалтер 

 

11. Провести обстеження   

та ремонт тепломережі, 

мережі водопостачання та 

каналізаційної системи. 

Серпень 

2020 

Завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

Наталія Павлова 

 

12. Провести ревізію еле-

ктромереж, оновлення еле-

ктричних світильників, за-

міну ламп на енергозбері-

гаючі. 

Вересень 

2020 

Олександр Філа-

тов 

 

13. Проводити перевірки 

дотримання світлового, те-

плового та температурного 

режимів. 

Щомісяця  Адміністрація, 

медична сестра 

 

14. Облаштувати парад-

ний вхід та фойє навчаль-

ного закладу. 

До   

1  серпня 

2020 

Адміністрація, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

15. Вставити енергозбері-

гаючі вікна виконати утеп-

лення дверей в навчальних 

кабінетах, майстернях, ла-

бораторіях, коридорах та 

підсобних приміщеннях. 

До  1  

вересня 

2020 

Адміністрація  

16. Здійснювати контроль 

за економним використан-

ням електроенергії, води, 

теплопостачання;   дотри-

манням техніки безпеки, 

протипожежної безпеки, 

електробезпеки. 

Постійно  Директор  

Любов Колесник, 

технік з експлуа-

тації приміщень  

Наталія Павлова, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов, 

Олександр Філа-
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тов, 

Сергій Святенко  

 

17. 

Провести заміри опо-

ру та заземлення електроу-

становок. 

Липень  

2020 

Відповідальний 

за ел.безпеку  

Олександр Філа-

тов  

 

18. Підтримувати в робо-

чому стані систему опа-

лення. 

Протягом 

сезону 

Технік з експлуа-

тації приміщень  

Наталія Павлова, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

19. Провести поточні ре-

монти кабінетів, лаборато-

рій, майстерень, гуртожит-

ку 

До  почат-

ку  

навчально-

го 

року 

Директор  

Любов Колесник, 

Завгосп 

Володимир Нікі-

форов, 

колектив 

 

20. Забезпечити виконан-

ня заходів з енергозбере-

ження та заходів з підгото-

вки центру до нового на-

вчального року  та до ро-

боти в осінньо-зимовий 

період. 

Серпень 

2020 

Зав. господ. 

Володимир Нікі-

форов 

Олександр Філа-

тов 

 

 

21. Провести огляд техні-

чного стану будівель, при-

міщень  та підготувати ак-

ти огляду, дефектні акти 

щодо проведення ремонт-

них робіт. 

Жовтень 

2020,квіте

нь2021 

Технік з експлуа-

тації приміщень 

Наталія Павлова 

 

22. Провести поточний 

ремонт, визначений при 

огляді приміщень учбового 

корпусу. 

Травень-

серпень 

2020  

Директор   

Любов Колесник, 

Технік з експлуа-

тації приміщень 

Наталія Павлова 

 

23. Придбати необхідні 

матеріали та інструменти 

для виконання ремонтних 

Протягом  

року 

Зав. господ. 

Володимир Нікі-

форов 
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робіт. 

24. Придбати посуд для 

потреб їдальні. 

Протягом  

року 

Зав. господ. 

Володимир Нікі-

форов 

 

25. Підготовка приміщен-

ня їдальні, заготовка про-

дуктів харчування на новий 

навчальний рік. 

Липень, 

серпень 

2020 

Шеф-кухар  

Таісія Заїка , 

зав.господ.  

Володимир Нікі-

форов 

 

26. Організувати раціона-

льне харчування учнів. 

Протягом  

року 

Директор  

 Любов Колесник, 

шеф-кухар  

Таісія Заїка  

 

27. Проводити огляд тех-

нічного стану будівель і 

споруд з метою запобіган-

ня їх руйнуванню. 

щоденно Наталія Павлова  

28. Забезпечити ефектив-

не використання матеріа-

льно-технічної бази під час 

навчального процесу в 

осінньо-зимовий період. 

Протягом 

року 

Зав.господ.  

Володимир Нікі-

форов 

 

29. Організувати інвента-

ризацію всіх статей балан-

су, основних засобів та   

матеріальних цінностей, 

звірити з даними бухгал-

терського обліку. Внести 

пропозиції щодо впорядку-

вання обліку та зберігання.  

Підготувати наказ. 

Жовтень 

2020 

 

 

 

 

 

 

До 

10.11.2020 

Головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова 

, інвентаризацій-

на комісія 

 

30. Провести інвентари-

зацію бібліотечного фонду 

центру. 

Травень - 

липень 

2020 

Головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова 

, Зав.бібліотеки 

Віта Якімова, 

бібліотекар 
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Ірина Бондарен-

ко, 

члени інвентари-

заційної комісії 

31. Забезпечити виконан-

ня кошторису на 2020 ка-

лендарний рік,планування 

кошторису на 2020 кален-

дарний рік. 

Протягом 

року,до 

01.12.2020 

Директор  

Любов Колесник,  

головний бухгал-

тер  

 

32. Здійснити пролонга-

цію діючих договорів на 

постачання води, газу, еле-

ктроенергії, тепла тощо. 

Протягом 

року 

Головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова, 

зав.господ.  

Володимир Нікі-

форов 

Наталія Павлова 

 

33. Запланувати обсяги 

виробничої діяльності та 

надходжень на 2020 кален-

дарний рік. 

До 

10.12.2020 

Директор  

Любов Колесник,  

головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова 

 

34. Налагодити роботу 

архівного господарства. 

Вересень 

2020 

Зам.дир. з НР  

Валентина Чупо-

ва 

 

35. Провести необхідні 

процедури щодо закупівель 

товарів, робіт та послуг за 

державні кошти у 2020-

2021 році. 

До 

01.12.2020 

Директор  

Любов Колесник 

 

36. Забезпечити складан-

ня та затвердження фінан-

сових документів щодо ви-

плат заробітної плати, сти-

пендії, забезпечення учнів 

– сиріт. 

Кожного 

кварталу 

Головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова 

 

37. Забезпечити своєчасне 

звітування про фінансову 

діяльність центру. 

Кожного 

кварталу 

Головний бухгал-

тер  

Дар`я Стрільцова 
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38. Поповняти запаси ма-

теріалів для проведення 

ремонтних робіт в центрі. 

Протягом 

року 

Зав.господ.  

Володимир Нікі-

форов 

Наталія Павлова 

 

39. Поповняти їдальню  

інвентарем,   миючими та 

дезінфікуючими засобами. 

Постійно  Технік з експлуа-

тації приміщень 

Наталія Павлова, 

завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

40. Підтримувати в нале-

жному стані територію на-

вчального закладу. 

щоденно  Завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

41 Заготовити пісок, тир-

су для термінового поси-

пання вкритих кригою тро-

туарів на території навча-

льного закладу. 

Жовтень –

листопад 

2020 

Завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

42 Здійснювати контроль 

за своєчасним вивозом 

сміття. 

Постійно  Завгосп  

Володимир Нікі-

форов 

 

43 Заготовити овочі згід-

но нормативу для забезпе-

чення харчування учнів. 

Серпень –

вересень 

2020 

Таісія Заїка   

44 Здійснювати контроль 

за своєчасним надходжен-

ням коштів від оренди 

приміщень. 

Постійно  Гол. бухгалтер 

Дар`я Стрільцова 

 

 

 


