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ВСТУП 

Генеральна загальна проблема коледжу 

Підготовка конкурентоспроможного фахівця до майбутньої професійної 

діяльності на засадах компетентнісного навчання як стратегічний напрямок 

діяльності коледжу 

 

Завдання по реалізації загальної проблеми коледжу 

1. Реалізація компетентісного навчання і виховання. 

 

2. Спрямування освітнього процесу не на передачу якомога більшого обсягу знань 

тим, хто навчається, а на розвиток і стимулювання у них пізнавальної активності, 

уміння самостійно шукати, знаходити й аналізувати навчальну інформацію. 

 

3. Реалізація у навчанні одного з принципів ефективного менеджменту, суть якого 

полягає в тому, що якою б якісною не була інформація, обов'язково настане час, 

коли набутої інформації стає недостатньо. 
 

4. Створення умов для задоволення базових потреб особистості майбутнього 

фахівця: самопізнання, саморозвитку, самоствердження, самореалізації. 

 

5. Налагодження продуктивних партнерських взаємин викладача та студента у ході 

вирішення завдань професійної підготовки, супроводжувальна стосовно 

діяльності студента позиція викладача; застосування психозберігаючих 

технологій. 

 

6. Стимулювання самостійної навчальної та пошуково-дослідницької діяльності 

студента в оволодінні професійними знаннями та вміннями, забезпечення її 

необхідними навчально-методичними засобами. 

 

7. Широке застосування у навчальному процесі сучасних засобів навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

8. Створення в коледжі здорового мікроклімату, сприятливих умов для навчання і 

виховання, співпраці педагога і студентів. 

 

9. Підготовка конкурентноспроможних випускників, адаптованих до життя у 

суспільстві, яке швидко змінюється. 
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Методична проблема року 

 

Формування професійних компетентностей здобувача освіти через 

впровадження сучасних технологій навчання та виховання як один із ключових 

факторів конкурентоспроможності фахівця в сучасних умовах. 
 

Завдання по реалізації методичної проблеми 
 

1. Розробка концепції духовно-інтелектуального розвитку педагога на основі творчого 

саморозвитку особистості. 

2. Впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій для створення 

розвивального простору, активізації рефлексивної самостійної роботи студентів та 

викладачів. 

3. Забезпечення високого методичного рівня усіх видів занять на основі застосування 

нових педагогічних технологій, форм і методів навчання та виховання, впровадження 

досягнень передового педагогічного досвіду. 

4. Постійне підвищення методичної майстерності викладачів, особливо молодих та 

малодосвідчених, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняттях на 

курсах, школи молодих викладачів. 

5. Вдосконалення організації підвищення кваліфікації педагогів, створення умов для 

неперервної освіти. 

6. Впровадження в освітній процес  нових методів і методик викладання. 

7. Впровадження у практику моделі виховної роботи на основі Концепції національно-

патріотичного виховання молоді. 

8. Забезпечення підвищення якості освіти за умови збереження та розвитку досягнень і 

традицій української вищої школи та інтеграції системи вищої освіти України у світову 

систему вищої освіти.  

9. Створення сприятливих умов для розвитку творчої особистості майбутнього педагога 

шляхом залучення до участі у фестивалях, конкурсах, конференціях, виставках. 

 

Очікувані результати 

 

1. Наявність чітких уявлень і готовність більшості педагогів коледжу до реалізації 

поставлених завдань щодо формування конкурентоспроможного фахівця через 

удосконалення освітнього процесу шляхом впровадження інноваційних технологій як 

однієї з умов формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти. 

2. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку здобувачів освіти. 

3. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих здобувачів освіти. 

4. Розробка моделі конкурентоспроможного випускника коледжу.  
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/

п 

Питання, які розглядаються 
Дата 

проведення 
Доповідачі 

1.1. Засідання педагогічної ради 

Засідання І 

1.  Вибори секретаря педагогічної ради 

СЕРПЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  

Про підсумки діяльності коледжу в 2019/2019 

навчальному році та пріоритетні завдання 

педагогічного колективу на 2019/2020 

навчальний рік у контексті Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

3.  
Про ліквідацію академзаборгованостей студен-

тами коледжу за результатами 2019/2020 н.р. 
Дмитренко С.В. 

4.  

Про затвердження навчальних планів зі 

спеціальностей 015.21 Професійна освіта 

(Харчові технології), 015.10 Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології), 071 Бухгалтерський 

облік 

Лугова Л.І. 

5.  
Розгляд проєкту плану роботи коледжу на 

2019/2020 н.р. 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

1. 
Про результати самоатестації коледжу (розгляд 

акту про наслідки самоатестації) 
ЖОВТЕНЬ 

Себко Д.М. 

2. 
Про затвердження звіту приймальної комісії 

щодо результатів вступної кампанії у 2019 році 
Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про стан професійно-практичної підготовки 

здобувачів освіти коледжу та організації 

співпраці з роботодавцями 

ЛИСТОПАД 

Меркулова Л.Ф. 

2.  
Адаптація здобувачів освіти нового набору – 

основа успішного навчання  

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

3.  
Про проведення профорієнтаційної роботи та її 

організацію в 2019-2020 навчальному році 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу 

Засідання ІV 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень 

СІЧЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про організацію, хід і результати зимової 

екзаменаційної сесії та основні завдання щодо 

підвищення якості навчання  

Лугова Л.І. 

3.  
Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 
Селедець Г.В. 

4.  
Про створення електронної бази навчально-

методичного забезпечення предметів і дисциплін 
Гамалій С.О. 
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та забезпечення вільного доступу до нього 

здобувачів освіти  

5.  
Про стан викладання та навчально-методичне 

забезпечення загальноосвітніх дисциплін 

відповідно до освітніх програм 

Лугова Л.І. 

Завідувачі 

відділеннями 

Засідання V 

1.  
Виховання толерантності у студентської молоді, 

культури міжособистісного спілкування 

БЕРЕЗЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2.  
Про організацію та результати атестації 

педагогічних працівників у 2019-2020 н. р. 
Гаєва Т.М. 

3.  
Про організацію фізичного виховання та 

спортивно-масової роботи в коледжі 

Керівник 

фізичного 

виховання 

4.  
Про організацію та проведення педагогічної 

практики студентів коледжу 

Керівник 

педагогічної 

практики 

Засідання VI 

1. 

Формування конкурентоспроможного фахівця – 

головна умова інноваційного розвитку сучасного 

закладу освіти (круглий стіл) 
ТРАВЕНЬ 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Засідання VІI 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень  

ЧЕРВЕНЬ  

Гаєва Т.М. 

2.  
Про виконання планів роботи коледжу у 2019-

2020 н.р. та завдання щодо планування роботи на 

наступний навчальний рік 

Себко Д.М. 

3.  
Про виконання педагогічного навантаження у 

2019-2020 н.р. та нове навантаження на 2021-

2022 н.р. 

Лугова Л.І. 

4.  
Про переведення учнів та студентів коледжу на 

наступний курс навчання 
 Лугова Л.І. 

1.2. Засідання адміністративної ради 

Засідання І 

1.  

Про готовність коледжу до нового навчального 

року: 

- стан матеріально-технічної бази; 

- рівень забезпеченості освітнього процесу 

підручниками, посібниками, довідковою 

літературою; 

- кадрове забезпечення навчального процесу і 

педагогічне навантаження на 2019/2020 н.р.; 

- підготовка гуртожитку до нового 

навчального року. Створення умов для 

самопідготовки й дозвілля студентам, 

мешканцям гуртожитку 

СЕРПЕНЬ  

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

Максименко В.Г. 

Максименко Л.В. 
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2.  
Про проходження медичного огляду 

працівниками і студентами коледжу 

Лугова Л.І. 

Медсестра 

3.  
Про організацію освітнього процесу в коледжі 

у 2019/2020 н. р.  
Гаєва Т.М. 

4.  
Про організацію роботи циклових комісій у 

2019/2020 н.р. 
Лугова Л.І. 

Засідання ІІ  

1.  Про підготовку і проведення атестації коледжу 

ВЕРЕСЕНЬ 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

2.  

Про підготовку до участі коледжу в обласному 

презентаційному форумі “Живи та працюй в 

Україні” 

Себко Д.М. 

Меркулова Л.Ф. 

3.  
Про організацію студентського самовряду-

вання в коледжі 

Дмитренко С.В. 

Норкіна О.В. 

4.  
Про рейтинг та стипендіальне забезпечення 

учнів та студентів коледжу 
Норкіна О.В. 

Засідання ІІІ 

5.  

Про організацію атестації педагогічних 

працівників у 2019/2020 н.р. та підвищення 

кваліфікації членів педагогічного колективу 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

6.  

Про організацію профорієнтаційної роботи у 

2019/2020 н.р.:  

- організація рекламно-інформаційної роботи 

в рамках профорієнтації  

- аналіз інформаційної підтримки іміджу 

коледжу в мережі Internet 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

7.  
Про організацію роботи серед студентів у поза- 

навчальний час 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

Грігоров А.М. 

8.  
Про укладання угод для проходження практики 

учнями та студентами коледжу 
Меркулова Л.Ф. 

9.  

Про стан відвідування учнями та студентами 

коледжу занять, робота з попередження 

порушення навчальної дисципліни 

здобувачами освіти коледжу  

Завідувачі 

відділень 

Засідання ІV 

1.  Про хід атестації коледжу 

ГРУДЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  
Про підготовку та організоване проведення 

зимової екзаменаційної сесії 
Лугова Л.І. 

3.  
Про дотримання єдиних вимог щодо ведення 

журналів академічних груп та іншої навчальної 

документації 

Завідувачі 

відділеннями 

4.  
Про організацію професійно-практичної 

підготовки в коледжі 
Меркулова Л .Ф. 

5.  
Про профілактичну роботу щодо попередження 

захворювань студентів у зимовий період 
Медсестра 

6.  
Стан ведення студентами зошитів з української 

та англійської мов, математики 

Завідувачі 

відділеннями 
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7.  
Про організацію роботи приймальної комісії у 

2019/2020н.р. 

Себко Д.М. 

Гамалій С.О. 

8.  
Про графік чергових відпусток співробітників 

коледжу у 2019 р. 

Старший інспек-

тор з кадрів 

Засідання V 

1.  Про організацію виховної роботи в гуртожитку 

ЛЮТИЙ 

Вихователь 

гуртожитку 

2.  
Про роботу по збереженню контингенту 

здобувачів освіти та заходи щодо підвищення її 

ефективності 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

3.  Про хід реєстрації учнів для участі в ЗНО-2020 Гамалій С.О. 

4.  
Про інформаційно-рекламне забезпечення 

профорієнтаційної роботи 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу 

5.  

Про соціальний захист учасників освітнього 

процесу: 

- виконання нормативних документів стосовно 

учасників освітнього процесу, які відносяться 

до соціально незахищених категорій; 

- створення умов для студентів з особливими 

потребами 

Максименко Л.В. 

Завідувачі 

відділеннями 

6.  
Про дотримання безпечних умов навчання і 

виховання студентів, охорону їх здоров’я на 

заняттях і в позаурочний час 

 

Селедець Г.В. 

Засідання VI 

1.  Про роботу циклових комісій коледжу 

КВІТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про дотриманням Правил внутрішнього 

розпорядку учасниками освітнього процесу 

коледжу 

Завідувачі 

відділеннями 

3.  
Про організацію і підготовку до державних 

кваліфікаційних екзаменів (атестації), держав-

ної підсумкової атестації та ЗНО 

Лугова Л.І. 

Дмитренко Л.І. 

Норкіна О.В. 

4.  Про стан та дієвість профорієнтаційної роботи 

Лугова Л.І. 

Відповідальний  

за профорієнта-

ційну роботу  

5.  
Про хід підготовки до участі учнів коледжу у 

ЗНО-2020 
Гамалій С.О. 

Засідання VIІ 

1.  Про підсумки атестації коледжу 

ЧЕРВЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  

Про виконання педагогічного навантаження у 

2019/2020 н.р. і розгляд питань по 

педагогічному навантаженню на наступний 

навчальний рік 

Лугова Л.І. 

3.  
Про результати реалізації річного плану та 

завдання щодо планування на новий 

навчальний рік 

Лугова Л.І. 
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4.  
Про працевлаштування учнів коледжу випуску 

2020 р. 

Меркулова Л.Ф. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

5.  
Про результати рейтингової оцінки 

професійної діяльності педагогів за 

2019/2020 н.р. 

Гамалій С.О. 

1.3.Засідання методичної ради 

Засідання І 

1.  Вибори секретаря методичної ради 

СЕРПЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  
Про основні напрями та завдання методичної 

роботи у 2019/2020 н. р. 
Лугова Л.І. 

3.  
Про організацію роботи циклових комісій у 

2019/2020 н. р. 
Гаєва Т.М. 

4.  

Про нормативні документи Міністерства освіти і 

науки України щодо організації освітнього 

процесу у 2019/2020 н.р. 

Гамалій С.О. 

5.  

Обговорення та затвердження планової і 

нормативно-методичної документації на 

2019/2020 навчальний рік 

Лугова Л.І. 

6.  
Про предметні тижні циклових комісій у 

2019/2020 н. р. 
Гаєва Т.М. 

7.  

Розгляд і затвердження планів роботи:  

методичної ради на 2019/2020 н. р.; 

навчально-методичного кабінету на 2019/20 н.р. 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Засідання ІІ 

1. Про атестацію коледжу 

ВЕРЕСЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2. 

Про забезпечення дисциплін відповідних 

професій і спеціальностей навчальними і 

робочими навчальними програмами 

Гаєва Т.М. 

3. 

Про стан навчально-методичного забезпечення 

предметів і дисциплін до нового навчального 

року та їх відповідність навчальному плану 

Гамалій С.О. 

4. 

Про основні напрямки методичної роботи щодо 

реалізації ІІІ етапу науково-методичної 

проблемної теми у 2019/2020 н.р.  

Гаєва Т.М. 

Засідання ІІІ 

1.  
Аналіз планів роботи циклових комісій на 

2019/2020 н.р. 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М 

2.  
Про індивідуальні плани викладачів та майстрів 

виробничого навчання  
Гамалій С.О.. 

3.  
Про організацію і контроль науково-методичної 

роботи викладачів 
Лугова Л.І. 

4.  
Аналіз результатів і шляхи вдосконалення 

підготовки здобувачів освіти коледжу до ЗНО 
Гамалій С.О. 

5.  
Про графік проведення відкритих занять на 

2019/2020 н.р. 
Лугова Л.І. 

Засідання ІV 
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1.  
Про стан методичного забезпечення предметів 

професійного спрямування 

ГРУДЕНЬ 

Голови ц/к 

2.  
Про нові форми і методи роботи циклових 

комісій над підвищенням професійної 

майстерності викладачів (з досвіду роботи) 

Голови ц/к 

3. 

Про дотримання нормативних вимог до ведення 

журналів обліку навчальних занять, зошитів та 

словників, оцінювання досягнень студентів 

Завідувачі 

відділеннями 

4. 
Про організацію методичної роботи з молодими 

та малодосвідченими викладачами 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

5. Розгляд і затвердження документів за поданням Лугова Л.І. 

Засідання V 

1.  
Про вивчення системи роботи викладачів, які 

атестуються у 2019/2020 н. р. 

БЕРЕЗЕНЬ 

Завідувач НМК 

2.  
Про якість формування професійних 

компетенцій у здобувачів освіти коледжу 
Меркулова Л.Ф. 

3.  
Про створення електронного банку методичних 

напрацювань педагогів коледжу 
Гамалій С.О. 

4.  Про роботу методичного об’єднання кураторів 
Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

5.  
Про вивчення передового (прогресивного) 

педагогічного досвіду викладачів коледжу 
Гаєва Т.М. 

6.  Розгляд і затвердження документів за поданням Лугова Л.І. 

Засідання VI 

1.  
Про підготовку і проведення державної 

підсумкової атестації, державної кваліфікаційної 

атестації та ЗНО 

ТРАВЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Голови циклових 

комісій 

2.  
Про підготовку навчально-методичного 

забезпечення для проведення державних 

кваліфікаційних екзаменів 

Лугова Л.І. 

Голови циклових 

комісій 

3.  
Про роботу циклових комісій над реалізацією 

методичної проблеми року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  

Про підготовку педагогічної ради за темою: 

“Формування конкурентоспроможного фахівця 

– головна умова інноваційного розвитку 

сучасного закладу освіти”  

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5.  
Про результати роботи методичної ради у 

2019/2019 н.р. та основні напрямки роботи в 

новому навчальному році 

Лугова Л.І. 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  
 

№ 

з/

п 

Розділи та зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

2.1. Робота навчально-методичного кабінету 

2.1.1. Організаційна робота 

1.  
Розробити методичні рекомендації до проведення 

першого уроку  

Серпень 

2019 р. 
Гаєва Т.М. 

2.  
Підготувати дидактичний матеріали до першого 

уроку 

Серпень 

2019 р. 
Гаєва Т.М. 

3.  

Визначити керівників динамічних груп та 

продовжити роботу семінарів підвищення ділової 

кваліфікації викладачів та майстрів в/н 

Вересень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання по створенню та 

оновленню програм, робочих навчальних 

програм, поурочно-тематичних планів 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Гаєва Т.М. 

5.  Організувати роботу циклових комісій 
Вересень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

6.  
Організувати роботу методичного об’єднання 

кураторів навчальних груп 

Вересень 

2019 р. 

Лугова Л.І. 

Дмитренко С.В. 

7.  
Скласти графік проведення відкритих занять 

викладачами, що атестуються 

Вересень 

2019 р. 
Лугова Л.І. 

8.  

Провести діагностування викладачів різних 

категорій з метою організації роботи семінарів з 

підвищення кваліфікації та надання методичної 

допомоги 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

9.  

Надавати допомогу педагогам, що атестуються, 

по підготовці і проведенню відкритих занять, 

виховних годин 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

10.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання, кураторам груп по 

підготовці методичних рекомендацій 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

11.  

Брати участь у підготовці і проведенні 

методичних, педагогічних, адміністративних рад, 

засіданнях циклових комісій 

Протягом 

навчального 

року 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

12.  

З метою вдосконалення методичного 

забезпечення дисциплін викладачами і майстрами 

виробничого навчання скласти електронні 

картотеки з поповнення методичного 

забезпечення 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

13.  
Розробити плани роботи семінарів підвищення 

кваліфікації 

Серпень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

14.  

Організувати рецензування методичних 

матеріалів, створених викладачами і майстрами 

в/н коледжу 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 
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15.  
Продовжити роботу по створенню електронного 

навчально-методичного забезпечення дисциплін  

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

16.  

Брати участь у семінарах, вебінарах для різних 

категорій педпрацівників (за планами роботи 

НМЦ ПТО, Ради директорів ЗВО І-ІІ рівнів 

акредитації) 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

2.1.2. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

1.  

Розробити методичні рекомендації щодо 

планування роботи циклових комісій на 

2019/2020н. р.  

Вересень  Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам в/н у 

створенні та вдосконаленні навчально-

методичного забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Скоригувати програму реалізації методичної 

проблеми року 

Вересень 

2019 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.1.3. Вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду 

1.  

Організувати проведення відкритих занять 

викладачами, майстрами виробничого навчання з 

їх подальшим обговоренням 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.  

Організувати проведення виховних заходів 

викладачами, майстрами виробничого навчання з 

їх подальшим обговоренням 

Вересень 
Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3. Брати участь в обласних оглядах-конкурсах 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

4. 
Проводити виставки кращих методичних 

матеріалів викладачів, майстрів в/н 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5. 
Надавати методичну допомогу при підготовці до 

відкритих занять викладачам та майстрам в/н 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

6. 

З метою пропагування досвіду закладу освіти  

протягом року оновлювати матеріали роботи 

циклових комісій на сайті коледжу  

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 
Максименко В.Г. 

2.1.4. Підвищення науково-педагогічного рівня викладачів та кураторів груп 

1.  

Надавати методичну допомогу викладачам, 

майстрам виробничого навчання у написанні 

доповідей, статей у фахові видання, методичних 

посібників, у розробці дидактичних матеріалів 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам в/н у 

створенні та вдосконаленні навчально-

методичного забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 
Гаєва Т.М. 

3.  
Інформувати про новинки педагогічної та 

спеціальної літератури 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 
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4.  

Організувати роботу семінарів підвищення 

ділової кваліфікації: 

 Педагогічна майстерня  

 Впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній процес 

 Школа молодого викладача, майстра 

виробничого навчання 

Згідно з 

планом 

 

 

Гаєва Т.М. 

 

Гамалій С.О. 

 

 

5.  

Практикувати проведення спільних засідань 

циклових комісій щодо вирішення проблем 

навчання і виховання 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

6.  
Проводити рейтингову оцінку роботи викладачів, 

майстрів в/н  

Один раз  

на рік 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Меркулова Л.Ф. 

Максименко Л.В. 

7.  

Підтримувати зв’язок з кафедрами педагогіки і 

психології вищих навчальних закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

8.  
Організувати курси підвищення кваліфікації для 

викладачів та майстрів в/н 

Жовтень-

листопад 

2019 р. 

Гаєва Т.М. 

9.  
Брати участь у засіданнях обласних методичних 

об’єднань ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

Викладачі  

10.  
Брати участь у підготовці та проведенні атестації 

педагогічних працівників 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

2.1.5. Аналіз рівня знань, вмінь і навичок студентів  

відповідно до державних стандартів 

1. 

Спільно з навчальною частиною організувати і 

провести олімпіади із загальноосвітніх дисциплін 

та спецдисциплін  

згідно з 

графіком 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

3. 

Організація та проведення конкурсів: 

- на кращого знавця української мови (І тур); 

- на кращого за професією (по відділеннях); 

- знавців української мови ім. П. Яцика та  

Т. Шевченка; 

- на участь в обласних конкурсах, олімпіадах 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

Голови ц/к 

Викладачі 

4. 

З метою виявлення рівня знань учнів та студентів, 

надання практичної допомоги учням та студентам 

нового набору організувати і провести зрізи знань 

з базових предметів (українська мова, математика, 

інформатика, англійська мова) 

вересень 
Лугова Л.І. 

Викладачі 

5. 

Брати участь у проведенні зрізів знань, умінь і 

навичок студентів зі спецдисциплін; з цією метою 

продовжити створення банку тестів, контрольних 

питань 

протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 
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2.1.6. Адресна методична допомога 

1. 
Організувати роботу методичного об’єднання 

кураторів 
вересень 

Лугова Л.І. 

Дмитренко С.В. 

2. Систематично проводити семінари кураторів груп 
згідно з 

графіком 

Голова м/о 

кураторів 

3. 

Надати методичну допомогу молодим 

викладачам, майстрам виробничого навчання при 

складанні навчальних програм, робочих 

навчальних програм 

вересень 

2019 р.,  

січень  

2020 р. 

Гаєва Т.М. 

4. 

Надавати допомогу викладачам, кураторам при 

підготовці і проведенні відкритих уроків, 

виховних годин 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

5. 

З метою надання методичної допомоги молодим 

викладачам, викладачам, які не мають 

педагогічної освіти, майстрам в/н організувати 

наставництво  

Вересень 
2019 р. 

Лугова Л.І. 

2.1.7. Інформаційно-довідкова робота 

1.  
Готувати огляди та виставки літератури з питань, 

що виносяться на педраду, методичну раду 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

2.  

Готувати статті до друку в місцевих газетах, 

обласних журналах з метою висвітлення досвіду 

роботи викладачів та закладу освіти 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

Голови ц/к 

2.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

2.2.1. Курсова підготовка членів педагогічного колективу 

1.  
Скласти графік проходження курсової 

підготовки членів педагогічного колективу 

вересень 

2019 р. 

Старший 

інспектор  

з кадрів 

2.  
Організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  

вересень-

жовтень 

2019 р. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Допомогти педагогам, що проходять курсову 

підготовку, у написанні випускних робіт 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

2.2.2. Організація роботи Педагогічної майстерні 

Засідання І 

1. 
Компетентісний підхід до різностороннього 

розвитку здобувачів освіти 
Листопад 

2019 р. 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

2. 

Інноваційна модель STEM-освіти: теоретичні 

аспекти,  проблеми та напрямки впровадження в 

освітній процес 

Січень  

2020 р. 
Гамалій С.О. 
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Засідання ІІІ 

3. 
Сучасні форми роботи з обдарованими студентами 

(з досвіду роботи) 

Березень 

2020 р. 
Овчаренко Т.Д. 

2.2.3. Організація роботи семінару “Впровадження цифрових технологій  

в освітній процес” 

Засідання І 

1.  

Комп‘ютерне тестування як одна із форм 

діагностики та контролю якості знань здобувачів 

освіти 

Практичне заняття. Тестова система MyTestX: 

створення тестових завдань різних типів, 

проведення тестування, збір та аналіз результатів 

Листопад 

2019 р. 

 

Гамалій С.О. 

 

 

 

Максименко В.Г. 

 

Засідання ІІ 

2.  
Практичне заняття. Робота документами у 

форматах pdf та djvu 

Січень  

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Нейман Ю.О. 

Засідання ІІІ 

3.  

Технологія «перевернутого навчання» як одна із 

ключових тенденцій сучасних освітніх технологій.  

Практичне заняття. Створення ефективних 

презентацій як засіб реалізації технології 

«перевернутого навчання» 

Березень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

 

Максименко В.В. 

2.2.4. Школа молодого викладача, майстра виробничого навчання 

Засідання І 

1. Організація роботи коледжу у 2019/2020 н.р. 

ВЕРЕСЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2. 

Нормативно-правове забезпечення освітньої 

діяльності закладів професійної (професійно-

технічної) та вищої освіти 

Гамалій С.О. 

3. 

Комплексне методичне забезпечення 

навчальних дисциплін: склад та вимоги до 

оформлення 

Гаєва Т.М. 

 
Єдині вимоги до ведення навчальної 

документації 
 Дмитренко С.В. 

4. Планування роботи куратора групи  Максименко Л.В. 

Засідання ІІ 

1.  
Визначенні мети і цільових завдань заняття. 

Триєдина мета заняття ЖОВТЕНЬ 

 

Гаєва Т.М. 

2.  
Форми і методи тематичного контролю знань 

здобувачів освіти 
Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Типи уроків, їх структура та методика 

проведення на основі компетентнісного підходу 
ГРУДЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Практичне заняття 
Моделювання структури занять різних типів 

Гамалій С.О. 

Овчаренко Т.Д. 
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Засідання IV 

1.  
Лабораторно-практичні заняття: цілі, структура, 

вимоги до проведення 
ЛЮТИЙ 

Гамалій С.О. 

2.  
Робота педагога з питань підвищення фахової 

майстерності 
Меркулова Л.Ф. 

Засідання V 

1. 
Самоаналіз проведеного заняття як інструмент 

самовдосконалення педагога 
БЕРЕЗЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  «Мої перші педагогічні знахідки» (круглий стіл) 
Молоді педагоги, 

наставники 

 

Методичні консультації: 

- єдині вимоги до ведення навчальної 

документації; 

- етика спілкування педагога з учнями та 

студентами; 

- організація роботи з обдарованими 

здобувачами освіти; 

- проблеми дисципліни на занятті; 

- шляхи подолання неуспішності учнів та 

студентів 

ПРОТЯГОМ 

РОКУ 

 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Овчаренко Т.Д. 

Іванова Л.О. 

Меркулова Л.Ф. 

 

2.3. Творчі дні циклових комісій 

1. 
Циклова комісія комп’ютерних інформаційних 

дисциплін  

Лютий  

2020 р.  

 

Овчаренко Т.Д 

2. 
Циклова комісія професійної освіти та 

економічних дисциплін 

Березень 

2020 р. 
Меркулова Л.Ф. 

3. 
Циклова комісія соціально-гуманітарних та 

психолого-педагогічних дисциплін 

Травень 

2020 р. 
Гамалій С.О. 

4. 
Циклова комісія природничо-наукових та 

загальнотехнічних дисциплін 
Квітень  

2020 
Іванова Л.О. 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА 
 

№  

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

3.1. Соціально-педагогічна діяльність та соціальний захист студентів 

1. 

Організація заходів щодо адаптації студентів 

нового набору до вимог освітнього процесу в 

коледжі: 

- консультативна психолого-педагогічна допо-

мога; 

- виявлення учнів та студентів, які мають 

труднощі в адаптаційний період, визначення їх 

причин; 

- анкетування учнів та студентів нового набору 

щодо їх соціально-психологічної адаптації  

Вересень 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Вихователь 

гуртожитку  

2. 

Вивчення контингенту здобувачів освіти 

нового набору з метою виявлення пільгових 

категорій, педагогічно занедбаних та схильних 

до правопорушень; з асоціальних та 

багатодітних сімей 

Вересень 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Куратори 

3. 

Складання та корегування списків здобувачів 

освіти: 

- пільгових категорій; 

- групи ризику; 

- відрахованих; 

- які знаходяться в академічних відпустках 

Вересень 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

Норкіна О.В. 

Куратори 

4. 

Складання та корегування соціальних 

паспортів: 

- навчальних груп; 

- гуртожитку 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

Куратори 

Вихователь 

гуртожитку 

5. 

Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з числа дітей-сиріт пільгами, які 

передбачені законом України «Про соціальний 

захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та дітей із 

багатодітних родин» 

Вересень, 

грудень, 

квітень 

2019-

2020 р.р. 

Максименко Л.В. 

6. 

Проведення інструктажів із безпеки 

життєдіяльності: 

- вступного (планового, позачергового); 

- щодо правил поводження у громадських 

місцях та дорожнього руху 

Вересень 

2019 р. 

Інженер 

 з охорони праці  

Куратори 

7. 

Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, служби у справах 

сім’ї та молоді, прокуратури, управління 

юстиції 

Вересень 

2019 р. 
Максименко Л.В. 

8. 
- Корекційна робота з учнями та студентами 

девіантної поведінки: 

-  залучення до участі в роботі гуртків за 

Вересень-

жовтень 

2019 р. 

Максименко Л.В. 
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інтересами; 

- індивідуальні консультації зі студентами та їх 

батьками; 

- консультації для педагогічних працівників, які 

працюють зі студентами девіантної поведінки 

Вихователь 

гуртожитку 

Савченко В.Є. 

Грігоров А.М. 

 

9. 

Соціально-педагогічний супровід студентів 

пільгових категорій: 

- обстеження матеріально-побутових умов 

проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з числа дітей 

сиріт; складання актів обстеження; 

- спілкування з опікунами дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;  

- залучення студентів пільгових категорій до 

роботи у гуртках; 

- сприяння зарахуванню на квартирний облік та 

соціальний квартирний облік осіб із числа 

дітей-сиріт та осіб із числа дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- оновлення електронного банку даних 

студентів 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Вихователь 

гуртожитку 

10. 

Організація роботи служби “Довіра”: 

- соціальна підтримка студентів; 

- консультативна допомога студентам у 

розв’язанні проблем особистого характеру; 

- індивідуальні педагогічні консультації для 

батьків щодо збереження психічного здоров’я 

студентів та створення (збереження) 

позитивного психоемоційного клімату в сім’ї 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

11. 

Психологічна допомога студентам, які виїхали 

із зони проведення ООС (психологічні 

тренінги) 

Протягом 

навчального 

року 

Соціальний 

педагог 

12. 
Забезпечення медичного огляду студентів та 

профілактики захворювань 

До 1 грудня 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

Куратори 

13. Робота Ради профілактики 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Зав. відділеннями 

3.2. Громадянське виховання “Я – громадянин України” 

3.2.1. Національно-патріотичне виховання “Я живу в Україні” 

1. 

1.Проведення тематичних виховних годин під 

гаслом “Ми нація єдина, твої ми діти, 

Україно!”: “Народ мій є! Народ мій завжди 

буде!”, “Моя Україна – вільна країна”, “Мир в 

Україні – мир в Європі”, “Гомонять історії 

сторінки про українську диво-жінку”, “Люблю 

я свій народ –ціную його звичаї”, “Я –

громадянин-патріот незалежної держави 

України” 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 
 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л.В. 

Куратори 
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2. Випуск тематичних стіннівок, 

інформаційних повідомлень до державних 

свят, пам’ятних історичних дат, ювілейних дат 

поетів, письменників, громадських діячів 

України 

3. Історичний екскурс до Дня партизанської 

слави “Ніколи не стерти довідку, дороги якими 

ішли партизани” 

4. Вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у кімнаті-музеї воїнів 

АТО РІПКу до Дня захисника України 

5. Проведення інформаційно-пізнавальних 

годин “На пам'ять не покладено табу” До Дня 

визволення України від німецько-фашистських 

загарбників  

6. Круглий стіл до Дня Гідності та Свободи 

“Тільки тим історія належить, хто за неї 

бореться й живе” 

7. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів: 

- організація проведення годин пам’яті: 

“Людської пам’яті мости…”, “.Голодомор… 

трагічні сторінки і історії людства”; 

- перегляд фільмів, презентацій; 

- участь у загальнонаціональній хвилині 

мовчання та Всеукраїнській акції “Запали 

свічку” 

8. Урок мужності до Дня Збройних сил 

України “Героїв стежина – від батька до сина ” 

9. Виховна година до Дня Соборності 

України “Разом з власної волі з 1919 року”  

10. Година вшанування пам’яті до 

Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту 

“Голокост – шрам на серці людства”  

11. Година спілкування до Дня пам’яті героїв, 

які полягли під Крутами “Тут кувалась наша 

воля”  

12. Вечір пам’яті до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав “Війна чужа. Неждана. Непотрібна” 

13. Година спілкування до Героїв Небесної 

Сотні “Майдан – символ національної 

гідності”  

14. Години спілкування до Дня Пам‘яті та 

Примирення і до Дня Перемоги “Їх подвиги в 

пам’яті вічні”, “Згадувати, щоб знати, 

пам’ятати, щоб не повторити…”  

15. Флешмоб до Дня вишиванки “Що я знаю 

про вишиванку” 

 

 

 

 

 

 

22.09.2019 р. 

 

 

14.10.2019 р. 

 

 

28.10.2019 р. 

 

 

 

21.11.2019 р. 

 

 

23.11.2019 р. 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2019 р. 

 

22.01.2020 р. 

 

27.01.2020 р. 

 

 

29.01.2020 р. 

 

 

15.02.2020 р. 

 

 

20.02.2020 р. 

 

 

08.05.2020 р. 

 

09.05.2020 р. 

 

21.05.2020 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л.В. 

Куратори 

2. 
Організація заходів, присвячених українській 

культурі, духовності, писемності: 

 

 

Максименко Л.В. 

Куратори 
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1. Літературні хвилини до 250 річниці від дня 

народження Івана Петровича Котляревського 

“І вогник, ним засвічений, не згас” 

2. Бліц-репортаж до 125 річниці від дня 

народження Олександра Петровича Довженка, 

українського письменника, режисера 

“Тернистий шлях до п’єдесталу”  

3. Година єдності до Дня української 

писемності та мови “ Бринить, співає наша 

мова, чарує, тішить і п'янить”  

4. Віртуальна мандрівка “Майстер сатири та 

гумору” (до 130 річниці з дня народження 

Остапа Вишні)  

5. Тематична година до 206-річчя від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка 

“Об’єднаймося ж, брати мої”  

6. Інформаційна кампанія “Я вибрала Долю 

собі сама” (до 90 річниці від дня народження 

Ліни Костенко) 

09.09.2019 р. 
 
 

10.09.2019 р. 
 
 
 
 

09.11.2019 р. 
 

 

13.11.2019 р. 

 

 

09.03.2020 р. 

 

 

13.05.2020 р. 

3. 

Вивчення історії та національних традицій 

рідного краю: 

1. Участь у святкових заходах до Дня міста 

(Дня сім’ї). 

2. Участь у загальноміських заходах, 

присвячених пам’ятним та знаменним датам 

країни, міста. 

3. Заочні мандрівки історичними місцями 

України. 

4. Відвідування визначних історичних місць 

Луганщини, України та ознайомлення з 

пам’ятками української історії та культури 

Протягом 

навчального 

року 

Викладач історії, 

куратори 

3.2.2.Військово-патріотичне виховання “Я – патріот” 

1. 

Проведення заходів військово-патріотичної 

спрямування: 

1.Проведення позанавчальних заходів до Дня 

захисника України, Дня Гідності і Свободи, 

Дня Збройних Сил України. 

2. Зустрічі з ветеранами Другої Світової війни, 

воїнами АТО. 

3. Профорієнтаційна робота серед здобувачів 

освіти випускних груп щодо подальшої 

служби в Збройних силах України шляхом 

проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо. 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Грігоров А.М. 

Куратори 

2. 

Організація заходів, присвячених вшануванню 

народного подвигу в роки Другої світової війни 

та до Дня Пам’яті та примирення: 

1. Участь у міських мітингах з нагоди 75 

річниці визволення України від німецько-

фашистської навали, Дня Перемоги. 

 

 

Жовтень 

2019 р. 
 
 

Максименко Л.В. 

Овчаренко Т.Д. 

Куратори 



21 

 

Покладання квітів до могили Невідомого 

солдата. 

2. Акція до Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні “Пам’ятаємо. 

Перемагаємо ” 

3. Години мужності, години слави: “Нам 

заповідана мужність”, “Ще довго пам’яттю 

болітиме війна”, “Кожен день, кожен час 

пам’ятайте, скільки жертв нам війна принесла” 

4. Зустрічі з ветеранами Другої світової війни. 

 

Травень 

2020 р.  

3.2.3. Правова освіта та виховання “Я – громадянин України” 

1. 

Ознайомлення з “Правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу”, нормативно-правовими 

документами навчального закладу 

Вересень 

2019 р. 
Куратори 

2. Засідання Ради профілактики правопорушень 

Кожна третя 

середа 

місяця 

Зав. відділеннями 

3. 

Проведення тематичних виховних годин, годин 

спілкування: “Закон обов’язковий для всіх”, 

“Права і обов`язки студентської молоді”, 

“Моральний характер права”, “Механізми 

захисту прав людини”, “Право на освіту: право 

чи обов`язок?”, “Ти – людина, отже маєш ти 

права” 

Протягом 

року 
Куратори 

4. 

Організація і проведення Всеукраїнського 

тижня права: 

1. Всеукраїнський урок “Права людини” 

2. Інформаційні хвилини “Із історії української 

Конституції” 

3. Диспут “Демократія в дії” 

4. Виховна година “Держава. Молодь. Закон”, 

“Будуємо фортецю Закону” 

5. Вікторина “Правознавчий марафон” 

6. Бесіда з приписниками про значення 

Збройних Сил і військовий обов’язок, захист 

прав військовослужбовців 

7. Перегляд і обговорення документальних 

фільмів про права людини 

 

 

10.12.2019 р. 

 

 

 

09-13.12. 

2019 р. 

 

Викладач 

правознавства 

Куратори 

5. 

Організація і проведення заходів правової 

культури та правової свідомості: 

1. Проведення заходів до Дня прав людини, 

Міжнародного Дня Толерантності. 

2. Зустріч з працівниками правоохоронних 

органів “Право і справедливість” 

3. Дискусія “Закон має слугувати людині” 

4. Інформаційна година “Захист прав 

споживача” 

5. Бесіди: 

- “Твій помічник Інтернет”;  

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

правознавства 

Куратори 
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- “Етика ділових стосунків»”; 

- “Дорога в безодню” 

6. 

Виховні години до Європейського дня протидії 

торгівлі людьми: 

- “Як не стати жертвою торгівлі людьми”; 

- “Збережи своє право на свободу!!!”;  

- “Попереджений – значить захищений”; 

- “Плануєте виїхати за кордон? Подбайте про 

свої права та безпеку” 

Жовтень 

2019 р. 
Куратори 

7. 

Година спілкування “Корупція або честь: що 

обирають українці” до Міжнародного дня 

боротьби проти насильства 

Листопад 

2019 р. 

Максименко Л.В. 

 

8. 

Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних установ, молодіжних 

громадських організацій 

Два рази 

на рік 

Максименко Л.В. 

Вихователь 

гуртожитку 

3.3. Морально-етичне виховання “Я – людина” 

1. 

Виховні години: “Життя людини– найвища 

цінність”, “Твори добро на радість людям”, 

“Найчистіша душа незрадлива, Найскладніша 

людина проста…”, “Жити по совісті. Це як?”, 

“Як інших навчити поваги до себе?”, “Людина 

серед людей. Людські чесноти. Милосердя”, 

“Формування культури мовлення”, “Гідність 

як основа взаємодії” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

2. 

Міжнародний день толерантності. Діалоговий 

майданчик “Планета толерантності: мистецтво 

жити гідно”  
16.11.2019 р. Куратори  

3. 
Акція до Міжнародного дня обіймів “Сюрприз 

від щирого серця”  
21.01.2020 р. Максименко Л.В. 

4. 
Круглий стіл “Моральний ідеал та його місце у 

житті людини” 

Лютий  

2020 р. 
Куратори 

5. 
Дискусія “Торкнутися краси можна тільки 

серцем” 

Квітень  

2020 р. 
Куратори 

3.4. Художньо-естетичне виховання “Я і творчість” 

1. Конкурс “Талант - 2019” 
Вересень 

2019 р. 

Савченко В.Є.  

Куратори 

2. 

Святковий концерт “За наших знань багаття - 

уклін вам до землі” (до Дня працівників 

освіти) 

04.10.2019 р. 
Чипюк Н.О. 

Савченко В.Є. 

3. 

Виховні години і години спілкування: 

- “Мистецтво і мода”; 

- “Естетика зовнішнього вигляду”; 

- “Подорож мережею Інтернет: віртуальні 

музеї”; 

- “Хто працює з любов’ю, той вносить поезію 

у будь-яку роботу”; 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 
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- “Що внутрішня, що зовнішня краса, тобі 

одній дарована, людино”; 

- “Пісня – душа народу”. 

4. Урочисте вручення документів про освіту 

Останній 

тиждень 

червня 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

Меркулова Л.Ф. 

Норкіна О.В. 

2.5. Гендерне та сімейно-родинне виховання “Я і моя родина” 

1.  
Святковий концерт “Сьогодні все для тебе, 

рідна!” (до Міжнародного жіночого дня) 

Березень 

2020 р. 

Дмитренко С.В. 

Овчаренко Т.Д. 

2. 

Виховні години та години спілкування з питань 

гендерного виховання:  

- “Азбука рівності”; 

- “Я захищаю себе від гендерної 

дискримінації”; 

- “Читання жестів – найважливіша умова 

ефективного спілкування”; 

- “Що нас об’єднує і в чому ми - 

індивідуальності”; 

- “Ми –різні, ми - рівні”; 

- “Народження істини, а не загострення 

стосунків” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3. 
Цикл занять на тему: “Я відстоюю свою 

позицію” 

Січень  

2020 р. 
Куратори 

4. 

Проведення тематичних виховних заходів з 

питань родинно-сімейного виховання:  

- виховний захід “Цілую ніжно материнські 

руки” до Дня матері в Україні;  

- заняття з елементами тренінгу “Молода 

сім’я”; 

- години спілкування: “Людина. Доля. Душа. 

Всесвіт”; “ Тепло єдиної родини ”, “Доброта 

породжує довіру - основу контакту”, 

“Культура добросусідства” та ін. 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3.6. Екологічне виховання “Я і природа” 

1. 

Організація і проведення заходів у рамках 

тижня екологічних знань: 

1.  Інформаційний калейдоскоп “Хімія для  і 

проти природи” 

2.  Екологічна подорож: “Неси добро у світ 

природи” 

3.  Акція “Зробимо Україну чистою разом” 

4.  Виховні години “Вплив канцерогенів у 

продуктах харчування на організм людини”, “ 

Україна без сміття” 

5.  Година спілкування до Дня пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії “Дзвони Чорнобиля 

душу тривожать” 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Тішкова Т.Х. 
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2. 

Інформаційно-освітня робота серед студентів 

та викладачів з питань екологічного стану 

навколишнього середовища: випуск та розпов-

сюдження листівок, бюлетенів, фотостендів, 

інформаційних листків, стіннівок 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Тішкова Т.Х. 

РСС 

Куратори 

3. 

Виховні години та години спілкування:  

-“Користь з некорисного”; 

- “Вода – безцінний дар природи”; 

- “Домашня екологія”;  

- “Довкілля, здоров’я та суспільство в Україні: 

що буде далі?”; 

- “Цікаве у звичайному”. 

Лютий  

2020 р. 

Куратори 

Тішкова Т.Х. 

3.7. Формування євроінтеграційної свідомості 

1. 

Організація і проведення заходів до Дня 

Європи в Україні під гаслом “Україна в Європі, 

Європа в Україні” 

1. Тематичні виховні заходи: “Європа – наш 

спільний дім”; “Відкриваємо Європу разом”; 

“Україна -Європа: відкриті обрії”, “Вивчай 

Європу –змінюй Україну. Країна починається з 

тебе”; “Золоті легенди Старої Європи” 

2. Історично-літературна вікторина “Україна – 

серце Європи” 

3. Інформаційний калейдоскоп “Далека і 

близька Європа”  

4. Мультимедійна експрес-подорож “Парад 

країн Європи” 

5. Година цікавих повідомлень “Цікаві факти 

про Євросоюз” 

Протягом 

навчального 

року 
 

 

 

 

16.05.2020 р. 

Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

Куратори 

3.8. Формування здорового способу життя “Я і моє здоров’я” 

1. 
Залучення студентів до занять у спортивних 

секціях  

Вересень 

2019 р. 

Грігоров А.М. 

Куратори 

2. 

Організація зустрічей з працівниками 

медичних установ. Проведення лекцій, бесід 

на медичну тематику 

Максименко Л.В. 

Вихователь 

гуртожитку 

3. 
Організація роботи спеціальної медичної 

групи для занять з фізичного виховання 

Грігоров А.М. 

 

4. 

Підготовка збірних команд коледжу для участі 

в першостях, змаганнях та спартакіадах 

(обласних, міських) 

Грігоров А.М. 

 

5. 
Участь у Всеукраїнському Олімпійському 

уроці, Олімпійському тижні 

Грігоров А.М. 

Куратори 

6. 
День здоров’я “Здоров’я – найбільша цінність 

людини” 
20.09.2019 р. 

Максименко Л.В. 

Рочвак І.А. 

Грігоров А.М. 

7 Спортивні змагання до Дня захисника України 10.10.2019 р. Грігоров А.М. 
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8. 

Проведення змагань на першість з: 

- футболу (юнаки); 

- міні-футболу (юнаки); 

- баскетболу (дівчата і юнаки); 

- кросу і легкої атлетики (дівчата і юнаки); 

- настільного тенісу; 

- гімнастики (дівчата і юнаки); 

- волейболу (дівчата і юнаки); 

- шахів (дівчата і юнаки) 

Протягом 

навчального 

року 

Грігоров А.М. 

РСС 

9. 

Міжнародний день відмови від куріння: 

- акція “Сигарети – на сміття!”; 

- дискусія “Електронні сигарети і кальян: міфи 

та реальність” 

21.11.2019 р. Куратори 

10. 
Тиждень фізкультури та спорту до Дня 

Збройних сил України  

02.12.2019 -

06.12.2019 

Максименко Л.В. 

Грігоров А.М. 

11. 
Спортивні змагання до Дня Збройних сил 

України 
06.12.2019 р. Грігоров А.М. 

12. 

- Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-

інфікованими (01.12): 

-  акція „Здоров’я – це сучасно”; 

- виховні години: “Обери життя”, “Чума ХХІ 

століття”; 

- перегляд кінофільму “СНІД – небезпечне 

захворювання” 

02.12.2019 р. Куратори 

13. 
Робота спортивних секцій на зимових 

канікулах 

Січень 

2020 р. 
Грігоров А.М. 

14. Спортивні змагання “А-нумо, красуні!” 
Березень 

2020 р. 
Грігоров А.М. 

15. 
Участь спортивних команд коледжу у першості 

серед ЗВО І-ІІ рівнів акредитації 

Протягом 

навчального 

року 

Грігоров А.М. 

16. 

Організація і проведення позанавчальних 

заходів: 

‐  До Міжнародного дня відмови від паління  

(21 листопада) 

‐  До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  

(2 грудня); 

‐  До Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією та наркобізнесом (2 березня); 

‐  До Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом (24 березня); 

‐  До Всесвітнього дня здоров‘я (7 квітня) 

Протягом 

навчального 

року 

Грігоров А.М. 

Максименко Л.В. 

Куратори 

17. 

Проведення тематичних виховних годин у 

групах: 

“Небезпечна пристрасть”, “Шкідливість 

куріння для здоров'я людини”, “Стрес і 

здоров‘я ”, “Алкоголь та його наслідки”, 

“Культура харчування”, “Здорова молодь -

здорова нація”, “Правда про тютюн”, 

“Здоровий спосіб життя та народні традиції”  

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 
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3.9. Професійно-трудове виховання “Я і моя майбутня професія” 

1. 

Організація та проведення акції “Зона 

опікування”: 

1. Впорядкування прилеглої території 

2.“Чисті четверги” (наведення чистоти і 

порядку у навчальних кабінетах у рамках 

єдиного санітарного дня) 

Згідно  

з графіком 

Максименко В.Г. 

Куратори 

2. 

Виховні бесіди по групах на профорієнтаційну 

тематику: “Хочу. Можу. Треба”, “Твоє 

майбутнє в твоїх руках”, “Як перетворити мрії 

в реальність”, “Синдром професійного 

вигорання: як зберегти психоемоційне 

здоров’я”, “Людина – для професії чи 

професія – для людини” 

Листопад, 

Грудень 

2019 р. 

Куратори 

3. 

Організація і проведення акцій:  

- “Чистий дім”;  

- “За чисте довкілля!” 

Грудень 

2019 р. 

Травень 

2020 р. 

Куратори 

4. 

У рамках тижнів професій та спеціальностей 

проведення: 

- конкурсу-реклами професії, спеціальності; 

- конкурсів професійної майстерності на 

відділеннях “Харчові технології”, 

“Комп’ютерні технології”; 

- конкурсу стіннівок, присвячених професійним 

святам 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н 

Викладачі 

спецдисциплін 

5.  
Участь в щорічних обласних заходах 

профорієнтаційної спрямованості 

Протягом 

навчального 

року 

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

 

3.10. Розвиток соціальної активності.  

Організація студентського самоврядування “Я – студент” 

1. 

Вибори активу студентського 

самоврядування: 

- груп, відділень, коледжу; 

- Ради студентського самоврядування; 

- Ради гуртожитку 

Вересень 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Вихователь 

гуртожитку 

2. 
Сприяння залученню студентів до гуртків за 

інтересами та спортивних секцій 

Згідно  

з графіком 

Грігоров А.М. 

Савченко В.Є. 

РСС 

3. 

Організація і проведення зустрічей 

адміністрації з лідерами студентського 

самоврядування відділень, гуртожитку, 

коледжу 

Вересень 

2019 р. 

Січень  

2020 р. 

Себко Д.М. 

Максименко Л.В. 

4. 

Участь студентів у роботі педагогічної ради, 

стипендіальної комісії, засіданнях Ради 

профілактики, поселення студентів у 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Завідувачі 

відділень 
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гуртожиток, заохоченні, винесенні подяк та 

доган, відрахуванні студентів 

5.  

Проведення тестувань, анкетувань у групах 

щодо виявлення лідерів групи, 

взаємопорозуміння з дорослими та 

однолітками, межі зони комфорту у сім’ї, 

коледжі, соціумі 

Вересень 

2019 р. 

РСС 

Куратори 

6. 
Випуск сатиричних блискавок, інформаційних 

вісників, бюлетенів, газет 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Куратори 

7. 

Надання інформації на сайт навчального 

закладу щодо діяльності Ради студентського 

самоврядування 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Завідувачі 

відділень 

8. 

Організація допомоги студентам, які за 

результатами семестрів не встигають у 

навчанні   

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Викладачі 

9. 

Організація і проведення заходів, присвячених 

датам та традиціям навчального закладу, 

колективні творчі справи: 

- Урочисте свято до Дня знань, посвячення 

першокурсників у студенти; 

- День сім’ї у місті Рубіжне; 

- День працівників освіти; 

- День захисника Вітчизни; 

- День студента; 

- День Збройних Сил України; 

- Міжнародний жіночий день; 

- Шевченківські дні; 

- День Пам’яті та примирення та День 

Перемоги; 

- Урочисте вручення документів про освіту 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

РСС 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

Чипюк Н.О. 

Грігоров А.М. 

Дмитренко С.В. 

Норкіна О.В.  

Овчаренко Т.Д. 

Меркулова Л.Ф. 

 

 

 

 

10. 
Участь у місцевих та обласних конкурсах, 

конференціях, олімпіадах та інших заходах 

Протягом 

навчального 

року 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

11. 

Організація і проведення акцій милосердя, 

вахт пам‘яті:  

- “Сивина на скронях – мудрість у очах” (до 

Дня людей похилого віку); 

- “Дзвони Чорнобиля душу тривожать” (до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії); 

- “Перша хвилина миру” 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Куратори  

Вихователь 

2.11. Загальні виховні заходи (колективні творчі справи) коледжу 

1.  День знань 02.09.2019 р. 
Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

2.  
День здоров’я “Здоров’я – найбільша цінність 

людини” 
20.09.2019 р. 

Максименко Л.В. 

Рочвак І.А. 
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Грігоров А.М. 

3.  
Святковий концерт “За наших знань багаття - 

уклін вам до землі” (до Дня працівників освіти) 
04.10.2019 р. 

Чипюк Н.О. 

Савченко В.Є. 

4.  Спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни 10.10.2019 р. 
Грігоров А.М. 

Савченко В.Є. 

5.  Талант-шоу (до Міжнародного дня студента) 14.11.2019 р. 

Дмитренко С.В. 

Норкіна О.В. 

РСС 

6.  
Тиждень фізкультури та спорту до Дня 

Збройних сил України  

02.12.2019 -

06.12.2019 

Максименко Л.В. 

Грігоров А.М. 

7.  
Вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у кімнаті-музеї воїнів 

АТО РІПКу до Дня захисника України 

14.10.2019 р. Максименко Л.В. 

8.  
Святковий концерт “Весна. Жінка. Любов” (до 

Міжнародного жіночого дня) 
06.03.2020 р. 

Дмитренко С.В. 

Овчаренко Т.Д. 

9.  Урочисте вручення документів про освіту 26.06.2020 р. 

Меркулова Л.Ф. 

Норкіна О.В. 

Савченко В.Є. 

3.12. Організаційно-виховна робота у гуртожитку 

1. 

Організаційно-виховна робота: 

1. Поселення студентів у гуртожиток. 

2. Проведення організаційних загальних зборів 

мешканців гуртожитку, зустріч з 

адміністрацією. 

3. Проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності. 

4.  Ознайомлення з Правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитків та коледжу, правилами 

санітарії та гігієни. 

5. Складання плану виховної роботи у 

гуртожитку 

Серпень- 

вересень 

2019 р. 

 

Протягом 

року 

Себко Д.М. 

 

Максименко Л.В. 

 

Вихователь 

 

Селедець Г.В. 

2. 

Організація роботи студентського 

самоврядування гуртожитку: 

- проведення зборів студентів, що проживають в 

гуртожитку; 

- засідання Ради гуртожитку; 

- вечір відпочинку “Давай товаришувати” 

вересень 

2019р. 

 

Протягом 

року 

Вихователь, 

Максименко Л.В., 

Селедець Г.В.,  

Рада гуртожитку 

3. 

Ведення моніторингу з питань дотримання 

Правил внутрішнього розпорядку гуртожитку 

та санітарно-гігієнічних норм  

Протягом 

року 

Вихователь 

 

Максименко Л.В. 

4. 

Проведення індивідуальних бесід з батьками 

студентів із питань дотримання правил 

внутрішнього розпорядку в гуртожитку 

Протягом 

року 

Вихователь 

Куратори 

5. 

Організація і проведення виховних бесід та 

інструктажів з безпеки життєдіяльності: 

- “Дотримання правил дорожнього руху під час 

поїздок додому”, 

Протягом 

року 

Вихователь 

 

Максименко Л.В. 
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 - “Бережіть електроенергію”, 

- “Бесіда з санітарії та гігієни”,  

- “Як користуватися душем”, 

-“ Правила поведінки під час зимових канікул”;  

- “Правила поведінки біля водоймищ в осінньо-

зимовий період”;  

- “Інфекційні хвороби”;  

- “Правила поведінки біля Новорічної ялинки” 

6. 

Організація роботи студентського 

самоврядування на базі гуртожитку. Школа 

навчання Ради гуртожитку. 

Жовтень 

2019 

Вихователь 

Максименко Л.В. 

7. 
Організація роботи студентського соціально-

психологічного центру на базі гуртожитку 

Жовтень 

2019 

Вихователь, 

Максименко Л.В., 

Психологи центру 

“Рух проти 

голоду” 

8. 

Організація і проведення виховних заходів за 

напрямом “Національно-патріотичне 

виховання”: 

- Зустріч з військовослужбовцями Збройних 

Сил України у кімнаті-музеї воїнів АТО. 

- Виховні бесіди: “Народ і влада”; “Захист 

Вітчизни – обов’язок громадянина” 

Протягом 

навчального 

року 

Вихователь 

9. 

Організація і проведення виховних заходів за 

напрямом “Пропаганда і формування здорового 

способу життя”:  

1. Виховні бесіди: “Важливість дотримання 

правил санітарної гігієни”, “Санітарна культура 

та раціональне харчування”, “Профілактика 

інфекційних захворювань”, У чому запорука 

здоров’я?”, “Енергетичні напої. Користь чи 

шкода?” 

2. Оформлення колажу “Зроби свій вибір на 

користь здоров’ю” 

3. Проведення “Прикольних стартів” 

Протягом 

року 
Вихователь 

10. 

Організація і проведення виховних бесід за 

напрямом “Морально-правове виховання”:    

”Закон обов’язковий для всіх”, “Особливості 

кримінальної відповідальності неповнолітніх”, 

“Золоті правила спілкування”, “Злочин та його 

ознаки”, “Як не стати жертвою злочину”, 

“Культура спілкування з однолітками”,  “Учись 

володіти собою”, “Дружба між хлопцями та 

дівчатами”, “Як уникнути конфліктів”, “Чим ти 

можеш порадувати своїх рідних?”, 

“Кримінальна відповідальність підлітків”, “Як 

допомогти товаришу, який потрапив у скрутне 

становище”, “Добротою вимірюй себе”, 

“Співвідношення: хочу, можу, треба” 

Протягом 

року 

Вихователь 

 

Максименко Л.В. 
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11. 
Зустріч з працівниками СКМДД ГУМВС у  

м. Рубіжне 

Жовтень 

2019 
Вихователь 

12. 

Організація і проведення акції “Чиста хата”: 

1.  Естетичне оформлення та наведення порядку 

в кімнатах. 

2.  Підготовка кімнат до зимового, весняного 

періодів 

Протягом 

року 

 

Вихователь 

13. 

Організація і проведення святкових вечорів, 

дискотек:  

- до Дня студента;  

- до Новорічних та Різдвяних свят; 

- до Дня Захисника України;  

- до Міжнародного жіночого дня 

Протягом 

року 

Вихователь 

Рада гуртожитку 

14. 
Організація і проведення конкурсу на зразкову 

кімнату 
Квітень  

2019 
Вихователь 

15. 

Організація і проведення спортивно-оздоровчих 

заходів: 

- турнір з настільного тенісу; 

- турнір з шахів та шашок 

Протягом 

року 
Грігоров А.М. 

16. 

Організація роботи кінолекторію. Перегляд 

документальних та художніх фільмів морально-

правової тематики з подальшим обговоренням 

Протягом 

року 

Вихователь 

Рада гуртожитку 

17. 

Виховні заходи: 

- усний журнал “Сучасний етикет”; 

- круглий стіл “Моральна чистота стосунків між 

юнаком та дівчиною”; 

- вечір сучасної української пісні 

Протягом 

року 
Вихователь   

18. 

Колективні творчі справи: 

1. Концертні програми у будинку для людей 

похилого віку та інвалідів  

- -“Осіння мелодія”; 

- “Весна в душі”. 

2. Театралізоване дійство до Дня Святого 

Миколая. 

3. Розважально-музичний конкурс “Я маю 

талант”;  

4. Літературно-музичний вечір у міському музеї 

“Велика сила любові” 

5. Весняна толока в Кремінському будинку-

інтернаті для людей похилого віку 

 

Жовтень 

 

Березень 

 

Грудень 

2019 

 

Лютий 

 

Квітень 

2019 

Вихователь  

 

Рада гуртожитку 

3.13. Робота методичного об’єднання кураторів 

Засідання І  

1.1 Аналіз роботи м/о кураторів за 2018-2019 н. р. ВЕРЕСЕНЬ 
Дмитренко С.В. 
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1.2 
Обговорення та затвердження плану роботи м/о 

кураторів на 2019-2020 н. р. 

Дмитренко С.В. 

 

Максименко Л.В. 

 

 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

 

1.3 
Організація виховної роботи у коледжі у 

2019/2020 н.р.  

1.4 
Планування виховної роботи куратора 

навчальної групи. Основні вимоги до 

документації куратора  

1.5 
Нові нормативні документи з питань виховної 

роботи 

Засідання ІІ  

2.1 

Вільний мікрофон “Результативні шляхи 

мотивування навчальної та громадської 

активності учнів та студентів коледжу”  

ЛИСТОПАД 

Дмитренко С.В. 

Куратори груп 

2.2 
Стан адаптації здобувачів освіти нового набору 

до умов навчання в коледжі 

Максименко Л.В. 

Куратори груп 

нового набору 
2.3 

Національно-патріотичне виховання як одна з 

важливих складових освітнього процесу  
Овчаренко 

Засідання ІІІ 

3.1 Семінар-практикум “Сучасні виховні технології 

в системі роботи куратора навчальної групи” 

СІЧЕНЬ 

Дмитренко С.В. 

3.2 Формування правової культури та профілактика 

правопорушень серед учнів та студентів 

коледжу 

Куратори груп 

Овчаренко Т.Д. 

Засідання ІV 

(педагогічна майстерн 

 

4.1 
Полілог “Взаємини у системі «педагог-

студент»” 

БЕРЕЗЕНЬ 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

Куратори груп 

4.2 
Конфлікти між студентами, студентами і 

викладачами, шляхи їх вирішення 

Дмитренко С.В. 

Куратори груп 

Засідання V  

 5.1 Коло відгуків “Моніторинг якості виховної 

роботи у академічних групах за навчальний рік” 
 

ТРАВЕНЬ 

Максименко Л.В. 

5.2 Виставка методичних розробок кураторів груп з 

виховної роботи 
Куратори груп 

5.3 Підбиття підсумків роботи м/о кураторів груп Дмитренко С.В. 
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ІV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 
 

№ 

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Строк 

виконання 
Відповідальний 

4.1. Організація та вдосконалення практичного навчання 

4.1.1. Організаційна робота 

1.  
Скласти графіки навчальної, виробничої та 

технологічної практик за професіями і 

спеціальностями 

Вересень 
Заступник 

директора з НВР 

2.  
Вивчити склад, рівень професійної підготовки 

прийнятого контингенту ІІ-го ступеня 

навчання відділення “Харчові технології” 

Вересень 
Куратор, 

Меркулова Л.Ф. 

3.  
Перевірити наявність та якість інструкцій з 

техніки безпеки, інструктивно-методичну 

забезпеченість практики 

Вересень 

 

Інженер з 

охорони праці, 

майстри в/н 

4.  
Здійснити підбір майстрів виробничого 

навчання і керівників практики 
Вересень 

Заступник 

директора з НВР 

5.  
Затвердити навчальну документацію з 

виробничого навчання з професій згідно зі 

стандартами З (ПТ)ПТО 

Вересень Майстри в/н 

6.  
Поновити інструкції з техніки безпеки та 

пожежної безпеки біля кожного виду 

обладнання 

Вересень Майстри в/н 

7.  Організувати медичне обстеження студентів Жовтень Майстри в/н 

8.  

Підібрати робочі місця для проходження 

навчальної практики здобувачів освіти 

відділення “Комп’ютерні технології”, 

“Харчові технології” 

Жовтень 
Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

9.  
Провести збори з приводу закінчення 

практики на відділенні “Харчові технології” 
Листопад 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

10.  
Підготувати здобувачів освіти гр. 131 ХТ, 

141 ХТ, 121 ХТ, 122 КТ до кваліфікаційної 

атестації 

Жовтень Майстри в/н 

11.  

Підготувати  здобувачів освіти гр.141 ХТ, 132 

КТ написання ККЗ та виконання 

кваліфікаційної пробної роботи до атестації 

навчального закладу  

Вересень 
Майстри в/н, 

викладачі 

12.  
Скласти план індивідуальної роботи з 

невстигаючими  здобувачами освіти 
Листопад Майстри в/н 

13.  
Проводити зрізи знань, умінь і навичок 

студентів з практичного навчання 
Квітень 

Майстри в/н, 

заступник 

директора з НВР 

14.  
Підготувати базу даних про місця 

працевлаштування випускників усіх  професій 

та спеціальностей 

Травень Меркулова Л.Ф. 
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15.  
Створити комісію по працевлаштуванню 

випускників 
Грудень 

Заступник 

директора з НВР, 

Меркулова Л.Ф. 

16.  
Взяти участь в організації Дня відкритих 

дверей  
квітень Майстри в/н 

17.  

Підібрати бази для всіх видів практичного 

навчання у відповідності з навчальним планом 

відділень “Харчові технології”, “Комп’ютерні 

технології” 

перед 

початком 

практики 

Меркулова Л.Ф., 

керівники 

практик 

18.  
Здійснювати контроль за організацією і 

проведенням всіх видів практичного навчання 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР, 

Меркулова Л.Ф. 

19.  
Організувати проведення захисту студентами 

звітів з різних видів практики 

по 

закінченню 

практики 

Керівники 

практики 

20.  

Здійснювати постійний контроль за веденням 

облікової та звітної документації, виконанням 

навчального плану і програм практичного 

навчання за професіями і спеціальностями 

протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР. 

 

21.  

Проводити інструктивно-методичні наради з 

майстрами виробничого навчання, 

керівниками практики з метою ознайомлення 

їх з новими нормативними документами 

протягом 

року 

Методист, 

Меркулова Л.Ф. 

22.  
Здійснювати контроль за виконанням заходів з 

охорони праці, техніки безпеки відповідно до 

вимог 

протягом 

року 

Інженер з 

охорони праці 

23.  

Заключити двосторонні договори з 

підприємствами про надання робочих місць 

для проходження учнями, слухачами, 

закладу освіти виробничого навчання та 

виробничої практики 

Вересень 

2019 
Меркулова Л.Ф. 

24.  
Визначити бази практик для проходження 

практик здобувачів освіти коледжу   

вересень, 

листопад  

2019 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

25.  
Організувати та провести конкурси «Кращій 

за професією» на відділенні «Комп’ютерні  

технології», «Харчові технології» 

Квітень 

2020 
Майстри в/н 

26.  
Провести первинний інструктаж з охорони 

праці перед проходженням практики  

перед 

початком 

практики 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

27.  
Провести водний інструктаж зі здобувачами 

освіти нового набору 
вересень 

Інженер з 

охорони праці 

28.  
Підготувати необхідну документацію(накази 

направлення та ін.) до виходу здобувачів 

освіти на практику 

Згідно 

графіку 

Заступник 

директора з НВР, 

Меркулова Л.Ф., 

керівники 

практики 
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29.  Створити комісію з працевлаштування грудень 

Заступник 

директора з НВР, 

Меркулова Л.Ф. 

30.  
Здійснювати контроль за виконанням заходів з 

охорони праці 

протягом 

року 

Інженер з 

охорони праці 

4.1.2. Методична робота 

1.  
Взяти участь у роботі обласних методичних 

об’єднань 

згідно з 

планом 

роботи ОМО 

Майстри в/н 

2.  
Переглянути та вдосконалити програми з усіх 

видів практики 
вересень 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

3.  
Підготувати методичне забезпечення для 

проведення конкурсу «Кращий за професією»  
квітень 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

4.  

Підготувати методичний матеріал для 

обласного заходу: «Навчайся та працюй в 

Україні» 

вересень 

Майстри в/н , 

викладачі, 

Меркулова Л.Ф. 

5.  

Розглянути стан підготовки до обласної 

виставки в рамках обласного заходу 

«Навчайсь та працюй в Україні» 

вересень 
Адміністрація 

коледжу 

6.  
Переглянути та вдосконалити методичне 

забезпечення з усіх видів практики 

протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

7.  

Продовжити роботу по оновленню та 

вдосконаленню навчально-методичних 

комплексів 

протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

8.  

Прийняти участь в роботі обласного методич-

ного об’єднання по створенню електронних 

підручників 

протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

викладачі 

9.  

Продовжити роботу по забезпеченню навчаль-

ної практики первинними документами в 

електронному вигляді з професій 

протягом 

навчального 

року 

Керівники 

практики 

4.2. Організація та проведення педагогічної практики 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

1. 

Підготувати проект наказу про закріплення 

студентів VІ курсу дублерами-кураторами 

груп І  та ІІ курсів 

вересень 
заступник 

директора з НВР  

2. 

Протягом року контролювати виконання робіт 

дублерів-кураторів та дублерів-майстрів 

виробничого навчання 

протягом 

навчального 

року 

заступник 

директора з НВР  

3. 
Підготувати перелік баз комплексної 

педагогічної практики для студентів-

листопад- 

грудень 2019 

 Меркулова Л.Ф., 

керівники 

практики 



35 

 

випускників відділень “Харчові технології”, 

”Комп’ютерні технології”  

4. 

Підготувати та надіслати листи-запити про 

місця проведення комплексної педагогічної 

практики студентами відділень “Харчові 

технології” “Комп̕ютерні технології“ в ЗП 

(ПТ)О України 

вересень, 

жовтень 

2019 

 

Меркулова Л.Ф. 

5. 

Підготувати та надіслати додаткові та 

повторні листи-запити про місця проведення 

комплексної педагогічної практики 

листопад 

 
Меркулова Л.Ф. 

6. 

Підготувати та видати особисті завдання з 

навчально-ознайомлювальної педагогічної 

практики студентам групи 261 ПО ХТ, 262 ПО 

КТ 

листопад  
Керівники 

практики 

7. 

Скласти графіки проведення уроків 

виробничого навчання та виховних годин під 

час проведення ознайомлювальної навчальної 

педагогічної практики студентам групи 261 

ПО ХТ, 262 ПО КТ 

листопад 

 

Керівники 

практики 

8. 

Проводити консультації з питань проведення 

уроків виробничого навчання, виховних годин  

та виконання програми педагогічної практики 

для студентів груп 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ  

протягом 

листопада 

2019-лютого 

2020 р. 

Керівники 

практики 

9. 

Аналізувати  уроки виробничого навчання, 

виховні заходи, що проводяться 

практикантами під час ознайомлювальної 

педагогічної практики, та вчити цьому 

студентів-випускників 

листопад, 

грудень  

2019 

 

Керівники 

практики 

10. 

Скласти графік захисту звітів навчально-

ознайомлювальної педагогічної практики для 

груп 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ  

до 30.11.19 р. 
Керівники 

практики 

11. 

Організувати проведення ознайомлювальної 

навчальної педагогічної практики в групах  

261 ПО ХТ, 262 ПО КТ 

Грудень 

2019 

 

Керівник 

практик 

12. 

Прорецензувати звіти студентів груп 261 ПО 

ХТ, 262 ПО КТ з ознайомлювальної навчаль-

ної педагогічної практики  

до 

21.12.19 р. 

Керівник 

практики 

13. 

Підготувати та видати індивідуальні завдання 

з комплексної педагогічної практики 

студентам групи 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ 

до 

28.12.19 р. 
Керівник 

практики 

14. 

Підготувати та видати направлення студентам 

груп 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ для проходження 

комплексної педагогічної практики  

до  

25.12.19 р. 

Керівник 

практики 

15. 

Підготувати проект наказу про направлення 

студентів VІ курсу груп 261 ПО ХТ, 262 ПО 

КТ  на комплексну педагогічну практику 
25.12.19 р. 

Заступник 

директора з НВР 



36 

 

16. 

Провести інструктаж з техніки безпеки для 

студентів групи 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ що 

від’їжджають на практику за межі міста 

до 

початку 

практики. 

Керівник 

практики 

17. 

Протягом року вести облік та контроль за 

виконанням завдань та програми комплексної 

педагогічної практики студентами-

практикантами  груп 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ 

Січень-лютий 

2020  

Керівник 

практики 

18. 
Прорецензувати звіти з комплексної 

педагогічної практики 

до 

01.03.20 р. 

Керівник 

практики 

19. 

Провести підсумкову конференцію за 

результатами проходження комплексної 

педагогічної практики студентами груп 261 

ПО ХТ, 262 ПО КТ 

Березень 

2020 р. 

Керівник 

практики 

21. 

Підготувати звіт про проходження 

студентами-випускниками комплексної 

педагогічної практики  

Травень 

2020 р. 

Керівник 

практики 

22. 

Розробити заходи щодо удосконалення 

проведення педагогічної практики на 

наступний навчальний рік 

Червень 

2020 р. 

Керівник 

практики 

 

 

 


