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ВСТУП 

 

Стратегічна проблема коледжу 

 

Формування висококомпетентної, конкурентоздатної, національно свідомої 

особистості з чітко визначеною громадянською позицією засобами сучасних освітніх 

технологій 

 

Завдання щодо реалізації загальної проблеми коледжу 

 

1. Реалізація компетентнісного навчання і виховання. 

 

2. Створення умов для задоволення базових потреб особистості майбутнього фахівця: 

самопізнання, саморозвитку, самоствердження, самореалізації. 

 

3. Впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій для створення 

розвивального простору, активізації рефлексивної самостійної роботи здобувачів освіти 

та викладачів. 

 

4. Підвищення фахової майстерності педагогічних працівників через оптимальну 

структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної компетентності, 

розвитку творчої ініціативи. 

 

5. Залучення до роботи у коледжі молодих педагогів, сприяння їх адаптації та 

професійному розвитку.  

 

6. Стимулювання самостійної навчальної та пошуково-дослідницької діяльності 

здобувача освіти в оволодінні професійними знаннями та вміннями, забезпечення її 

необхідними навчально-методичними засобами. 

 

7. Широке застосування у освітньому процесі сучасних засобів навчання та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

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

виховання, співпраці педагога і здобувачів освіти. 

 

9. Підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя у суспільстві, 

яке швидко змінюється.  

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

патріотичного виховання молоді. 
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Методична проблема року 

 

Організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу як один з найважливіших 

факторів успішного функціонування коледжу в умовах дистанційного навчання 

 

Завдання щодо реалізації методичної проблеми 

 
1. Формування всебічної зацікавленості у результатах спільної праці усіх учасників 

освітнього процесу.  

 

2. Налагодження продуктивних партнерських взаємин учасників освітнього процесу в 

ході вирішення завдань професійної підготовки, супроводжувальна стосовно 

діяльності здобувача освіти позиція викладача; застосування психозберігаючих 

технологій. 

 

3. Спрямування освітнього процесу на адаптацію до умов карантинних обмежень у 

період пандемії коронавірусу 

 

4. Підвищення інформаційно-комп'ютерної компетентності викладачів. Впровадження 

у систему роботи коледжу постійно діючих семінарів-практикумів із використання 

сучасних цифрових технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного 

навчання. 

 

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

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

досягнень передового педагогічного досвіду. 

 

6. Забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість 

освітнього процесу на розвиток особистості здобувача освіти.  

 

 

Очікувані результати 

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

поставлених завдань щодо формування всебічної зацікавленості у результатах спільної 

праці усіх учасників освітнього процесу.  

 

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

 

3. Формування висококомпетентної, конкурентоздатної, національно свідомої 

особистості з чітко визначеною громадянською позицією. 
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І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

1.1. Організація освітнього процесу 

№  

з/п 
Заходи 

Дата 

проведення 
Відповідальні 

1.  
Довести до відома педагогічних працівників 

діючі освітні (освітньо-професійні) програми, 

навчальні плани 

до 01.09.2020 
Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.  Сформувати навчальні групи нового набору 
до 31.08.2020  

до 31.10.2020 

Завідувачі 

відділеннями 

3.  
Скласти розклад навчальних занять, графік 

освітнього процесу 

до 31.08.2020 

до 14.09.2020 

до 15.01.2020 

Заступник 

директора з НВР 

4.  Скласти розклад додаткових занять 

до 31.08.2020 

до 14.09.2020 

до 15.01.2021 

Лугова Л.І. 

5.  
Скласти розклад всіх видів педагогічної 

практики 

до 31.08.2020  

до 14.09.2020 

до 15.01.2021 

Меркулова Л.Ф. 

6.  

Забезпечити викладачів та здобувачів освіти 

необхідною документацією (журнали 

теоретичного навчання, журнали практичного 

навчання, залікові книжки, особові картки) 

до 31.08.2020 

до 14.09.2021 
Лугова Л.І. 

7.  
Розробка та затвердження плану роботи 

коледжу на 2020/2021 навчальний рік 
до 01.09.2020 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Максименко Л.В. 

Меркулова Л.Ф. 

8.  
Розробка та затвердження Тимчасового 

порядку організації освітнього процесу в 

умовах адаптивного карантину 

До 31.08.2020  
Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

9.  

Підготувати накази по коледжу: 

− про організацію освітнього процесу; 

− про початок навчального року; 

− про створення педагогічної, методичної та 

адміністративної ради; 

− про діючі навчальні плани та програми; 

− про призначення кураторів груп; 

− про склад циклових комісій та призначення 

їх голів; 

− про створення тарифікаційної комісії; 

− про організацію роботи з техніки безпеки та 

охорони праці;  

− про ведення діловодства; 

− про користування мобільними телефонами 

та мережею Інтернет; 

− про заборону тютюнопаління, вживання 

алкогольних напоїв та наркотичних речовин 

до 01.09.2020 
Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 
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10.  
Затвердити тарифікаційні списки на 

2020/2021 навчальний рік 

до 01.09.2020 

до 14.09.2020 

до 15.01.2021 

Себко Д.М. 

Головний 

бухгалтер 

11.  

Скласти:  

– графік проведення внутрішньоколеджівських  

олімпіад та конкурсів; 

– графік проведення предметних тижнів 

циклових комісій 

до 01.10.2020 Лугова Л.І. 

12.  

Затвердити:  

− робочі навчальні програми, поурочно-

тематичні плани; 

− плани роботи циклових комісій; 

− плани роботи завідувачів відділень; 

− плани роботи гуртків; 

− план роботи НМК; 

− план роботи НМЛ;  

− план роботи комп’ютерної лабораторії; 

− план профорієнтаційної роботи 

до 15.09.2021 Лугова Л.І. 

13.  
Оформити журнали академічних груп, особові 

справи здобувачів освіти нового набору 
до 20.09.2020 Куратори 

14.  
Підготувати матеріали до наказу про 

призначення стипендії здобувачам освіти 

до 18.09.2020 

до 15.01.2021 
Куратори 

15.  
Скласти план внутрішньоколеджівського 

контролю 
до 15.09.2020 Лугова Л.І. 

16.  
Скласти план загальноколеджівських виховних 

заходів, графік роботи гуртків 
до 10.09.2021 Максименко Л.В. 

17.  

Скласти плани роботи: 

– Школи молодого майстра; 

– Школи передового виробничого досвіду 

До 10.09.2021 Меркулова Л.Ф. 

18.  Скласти план спортивно-масової роботи до 10.09.2021 

Керівник 

фізичного 

виховання 

19.  
Спланувати роботу вихователя гуртожитку, 

студентської ради гуртожитку 
до 10.09.2021 Левенець Н.В. 

20.  
Скласти графік відкритих занять викладачів 

коледжу 
До 15.09.2021 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

21.  
Скласти циклограму організації навчально-

виробничої роботи на 2020/2021 н.р. 
До 15.09. 2021 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 
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1.2. Управління освітнім процесом 

№ 

з/п 
Питання, які розглядаються 

Дата 

проведення 
Доповідачі 

1.2.1. Засідання педагогічної ради 

Засідання І 

1.  Вибори секретаря педагогічної ради 

СЕРПЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  

Про підсумки діяльності закладу освіти у 

2020/2020 навчальному році та особливості 

роботи коледжу та організацію освітнього 

процесу в умовах адаптивного карантину в 

2020/2021 навчальному році 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

3.  
Про розгляд та затвердження Тимчасового 

порядку організації освітнього процесу в 

умовах адаптивного карантину у коледжі 

Гаєва Т.М. 

4.  
Про санітарно-гігієнічні та протиепідемічні 

заходи у коледжі на період карантину 
Селедець Г.В. 

5.  
Про ліквідацію академзаборгованостей 

здобувачами освіти коледжу за результатами 

2020/2021 н.р. 

Дмитренко С.В. 

6.  

Про затвердження освітніх програм 

спеціальностей:  

015.37 Професійна освіта Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 

технології);  

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Лугова Л.І. 

7.  

Про затвердження навчальних планів зі 

спеціальностей:  

015.37 Професійна освіта Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та харчові 

технології);  

015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 

Лугова Л.І. 

8.  Про план роботи коледжу на 2020/2021 н.р. Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень  

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про стратегію розвитку коледжу на 2021/2023 

навчальний рік 
Себко Д.М. 

3.  

Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в умовах адаптивного 

карантину 

Селедець Г.В. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про організацію професійно-практичної 

підготовки у коледжі в умовах дистанційного 

навчання  
ЛИСТОПАД Меркулова Л.Ф. 
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2.  

Адаптація здобувачів освіти нового набору в 

умовах адаптивного карантину. Психологічні 

аспекти дистанційної педагогічної взаємодії в 

умовах карантину 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Маковченко І.А. 

3.  
Про результати вступної кампанії у 2020 році та 

підготовку до прийому у 2021 році 
Гамалій С.О. 

4.  
Комплексна профорієнтаційна робота – 

запорука успішного набору на навчання у 

коледжі 

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  
Лугова Л.І. 

3.  
Про потреби викладачів у підвищенні фахового 

рівня з питань використання цифрових засобів 

та ІКТ в умовах карантину 

Гамалій С.О. 

4.  
Про затвердження плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2021 

рік 

Гаєва Т.М. 

5.  
SWOT-аналіз діяльності відділення “Цифрові 

технології” відповідно до освітніх програм 

Лугова Л.І. 

Завідувачі 

відділеннями 

Засідання V 

1.  
Про створення безпечного освітнього 

середовища здобувачів освіти коледжу 

БЕРЕЗЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2.  
Про організацію та результати атестації 

педагогічних працівників у 2020/2021 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 здобувачів освіти коледжу 

Керівник 

педагогічної 

практики 

Засідання VI 

1. 

Організація дистанційного навчання в умовах 

пандемії: виклики, ризики, можливості 

(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 

2020/2021 н.р. та завдання щодо планування 

роботи на наступний навчальний рік 

Себко Д.М. 

3.  
Про виконання педагогічного навантаження у 

2020/2021 н.р. та навантаження на 

2022/2023 н.р. 

Лугова Л.І. 
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4.  
Про переведення здобувачів освіти коледжу на 

наступний курс навчання 
Лугова Л.І. 

1.2.2. 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 2020/2021 н.р.; 

- підготовка гуртожитку до нового 

навчального року. Створення умов для 

самопідготовки й дозвілля студентам, 

мешканцям гуртожитку 
СЕРПЕНЬ  

 

 

Максименко В.Г 

 

Гамалій С.О. 

Себко Д.М. 

 

Лугова Л.І. 

. 

Максименко В.Г. 

2.  

Про організацію освітнього процесу в коледжі 

у 2020/2021 н. р. в умовах адаптивного 

карантину 

Лугова Л.І. 

3.  
Про проходження медичного огляду 

працівниками і здобувачами освіти коледжу 
Медсестра 

4.  
Про санітарно-гігієнічні та протиепідемічні 

заходи у коледжі на період карантину 
Селедець Г.В. 

5.  
Про організацію роботи циклових комісій у 

2020/2021 н.р. 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ  

1.  

Про стан готовності викладачів та здобувачів 

освіти коледжу до дистанційного навчання в 

умовах карантину 

ВЕРЕСЕНЬ 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

2.  

Про створення єдиного інформаційного 

середовища коледжу на базі сервісу Google 

Classroom 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 

3.  
Про укладання угод для проходження практики 

здобувачами освіти коледжу 

Себко Д.М. 

Меркулова Л.Ф. 

4.  
Про рейтинг та стипендіальне забезпечення 

здобувачів освіти коледжу 
Норкіна О.В. 

5.  
Про забезпечення умов для організації 

навчання для осіб з особливими потребами 
 

Максименко В.Г. 

Лугова Л.І. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про організацію атестації педагогічних 

працівників у 2020/2021 н.р. та підвищення 

кваліфікації членів педагогічного колективу 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про організацію профорієнтаційної роботи у 

2020/2021 н.р. в умовах адаптивного карантину 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

Відповід.за 

профор.роботу 
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3.  
Соціальний супровід пільгових категорій 

здобувачів освіти 

Максименко Л.В. 

Маковченко І.А. 

4.  
Про збереження контингенту здобувачів освіти 

коледжу 
 

Завідувачі 

відділеннями 

Засідання ІV 

1.  
Про підготовку та організоване проведення 

зимової екзаменаційної сесії в умовах 

адаптивного карантину 

ГРУДЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  
Про дотримання єдиних вимог щодо ведення 

журналів академічних груп та іншої навчальної 

документації 

Завідувачі 

відділеннями 

3.  
Про організацію професійно-практичної 

підготовки в коледжі 
Меркулова Л .Ф. 

4.  
Про профілактичну роботу щодо попередження 

захворювань здобувачів освіти у зимовий 

період 

Медсестра 

5.  
Про організацію роботи приймальної комісії у 

2020/2021 н.р. 

Себко Д.М. 

Гамалій С.О. 

6.  
Про графік чергових відпусток співробітників 

коледжу у 2021 р. 

Старший  

інспектор з кадрів 

Засідання V 

1.  Про організацію виховної роботи в гуртожитку 

ЛЮТИЙ 

Левенець Н.В. 

2.  
Про хід реєстрації здобувачів освіти для участі 

в ЗНО-2021 

Відповідальний за 

проведення ЗНО 

3.  
Про інформаційно-рекламне забезпечення 

профорієнтаційної роботи 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу 

4.  

Про соціальний захист учасників освітнього 

процесу: 

- виконання нормативних документів стосовно 

учасників освітнього процесу, які відносяться 

до соціально незахищених категорій; 

- створення умов для здобувачів освіти з 

особливими потребами 

Максименко Л.В. 

Завідувачі 

відділеннями 

Максименко В.Г. 

5.  
Про дотримання безпечних умов навчання і 

виховання здобувачів освіти, охорону їх 

здоров’я на заняттях та 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) 

Лугова Л.І. 

Дмитренко Л.І. 

Норкіна О.В. 

4.  Про стан профорієнтаційної роботи у 2021 році Лугова Л.І. 
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Відповідальний  

за профорієнта-

ційну роботу  

5.  
Про хід підготовки до участі здобувачів освіти 

коледжу у ЗНО-2021 

Відповідальний за 

проведення ЗНО 

Засідання VIІ 

1.  

Про виконання педагогічного навантаження у 

2020/2021 н.р. і розгляд питань по 

педагогічному навантаженню на наступний 

навчальний рік 

ЧЕРВЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  
Про результати реалізації річного плану та 

завдання щодо планування на новий 

навчальний рік 

Лугова Л.І. 

3.  
Про працевлаштування здобувачів освіти 

коледжу випуску 2021 року 

Меркулова Л.Ф. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

4.  
Про результати підвищення кваліфікації 

(стажування) педагогічних працівників 

коледжу 

Гаєва Т.М. 

5.  
Про результати рейтингової оцінки 

професійної діяльності педагогів за 

2020/2021 н.р. 

Гамалій С.О. 

1.2.3. Засідання методичної ради 

Засідання І 

1.  Вибори секретаря методичної ради 

СЕРПЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  

Про підсумки методичної роботи у 2019/2020 

навчальному році та пріоритетні напрями 

роботи на 2020/2021 навчальний рік.  

Лугова Л.І. 

3.  
Про склад та організацію роботи циклових 

комісій у 2020/2021 навчальному році. 
Гаєва Т.М. 

4.  

Про нормативні документи Міністерства освіти 

і науки України щодо організації освітнього 

процесу у 2020/2021 н.р. 

Гамалій С.О. 

5.  

Про викладання загальноосвітніх навчальних 

предметів у 2020/2021 навчальному році 

(методичні рекомендації). 

Лугова Л.І. 

6.  

Розгляд і затвердження планів роботи на 

2020/2021 н.р.: 

− методичної ради;  

− навчально-методичного кабінету; 

− навчально-методичної лабораторії 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Меркулова Л.Ф. 

Засідання ІІ 

1. 

Про забезпечення дисциплін відповідних 

професій і спеціальностей освітніми і робочими 

навчальними програмами 
ВЕРЕСЕНЬ Гаєва Т.М. 
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2. 

Про організацію наставництва у роботі з 

молодими педагогами та педагогами-

початківцями 

Гамалій С.О. 

3. 
Про предметні тижні циклових комісій у 

2020/2021 н. р. 
Гамалій С.О. 

4. 
Про індивідуальні плани педагогічних 

працівників коледжу 
Гаєва Т.М. 

5. 
Про затвердження програми реалізації проєкту 

“Адаптуємось разом” 
Максименко Л.В. 

 

Про створення єдиного інформаційного 

середовища коледжу на базі сервісу “Google 

Classroom” 

Гамалій С.О. 

6. Розгляд і затвердження документів за поданням Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про професійний стандарт майстра 

виробничого навчання 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про стан навчально-методичного забезпечення 

предметів і дисциплін та їх відповідність 

навчальному плану 

Гамалій С.О. 

3.  
Про особливості організації дистанційного 

навчання умовах адаптивного карантину  
Лугова Л.І. 

4.  
Про графік проведення відкритих занять на 

2020/2021 н.р. 
 

Гамалій С.О. 

5.  Розгляд і затвердження документів за поданням  Гамалій С.О. 

Засідання ІV 

1.  
Аналіз планів роботи циклових комісій на 

2020/2021 н.р. 

ЛИСТОПАД  

Гаєва Т.М 

2.  
Про організацію і контроль науково-

методичної роботи викладачів 
Лугова Л.І. 

3.  
Академічна доброчесність як критерій 

ефективності корпоративної культури 

здобувачів освіти та викладачів 

Гамалій С.О. 

4.  
Аналіз результатів і шляхи вдосконалення 

підготовки здобувачів освіти коледжу до ЗНО 

Лугова Л.І. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

5.  Розгляд і затвердження документів за поданням  Гамалій С.О. 

Засідання V 

1.  
Про стан методичного забезпечення дисциплін 

спеціальності 015.37 Професійна освіта 

(Харчові технології) 

СІЧЕНЬ 

Голови ц/к 

Гаєва Т.М. 

2.  
Організація дистанційного навчання у коледжі: 

переваги та недоліки  
Голови ц/к 

3. 

Про дотримання нормативних вимог до 

ведення журналів обліку навчальних занять, 

зошитів та словників, оцінювання досягнень 

здобувачів освіти 

Завідувачі 

відділеннями 
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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 VI 

1.  
Про активізацію навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів освіти за допомогою 

освітніх вебресурсів 

БЕРЕЗЕНЬ 

Гамалій С.О. 

2.  
Про засоби контролю і комунікації зі 

здобувачами освіти в умовах дистанційного 

навчання 

Меркулова Л.Ф. 

3.  
Навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу зі спеціальності 015.39 Професійна 

освіта (Цифрові технології) 

Гамалій С.О. 

4.  Розгляд і затвердження документів за поданням Гамалій С.О. 

Засідання VII 

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 до педагогічної ради “Змішане 

навчання в умовах пандемії: виклики, ризики, 

можливості ”(круглий стіл) 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5.  
Про роботу учасників освітнього процесу в 

єдиному інформаційному середовищі коледжу 

на базі сервісу Google Classroom 

Гамалій С.О. 

Голови ц/к 

6.  
Про результати роботи методичної ради у 

2020/2021 н.р. та основні напрямки роботи в 

новому навчальному році 

Лугова Л.І. 

7.  
Розгляд і затвердження документів за 

поданням 

Гамалій С.О. 

 

1.3. Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності 

1. 

Оновити “Положення про академічну 

доброчесність у Первомайському 

індустріально-педагогічному коледжі” 

Вересень  

2020 року 
Гамалій С.О. 

2. 

Забезпечити виконання педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти 

“Положення про академічну доброчесність у 

Первомайському індустріально-педагогічному 

коледжі” 

Протягом року Лугова Л.І. 

3. 

Провести інструктивно-методичні наради з 

метою інформування працівників коледжу про 

необхідність запобігання та виявлення плагіату 

Протягом року 
Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 
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у навчально-методичних роботах педагогічних 

працівників, навчальних роботах здобувачів 

освіти  

4. 
Розвивати навички коректної роботи із 

джерелами інформації  
Протягом року Гамалій С.О. 

5. 

Провести заняття зі здобувачами освіти щодо 

основ академічного письма та роботи з текстом 

з дотриманням академічної доброчесності 

Протягом року Максименко Л.В. 

6. 

Провести виховні години, присвячені  

принципам академічної доброчесності та 

важливості їх дотримання, видам недоброчесної 

поведінки та їх шкоді для  здобувачів освіти 

Протягом року Куратори груп 

7. 

Здійснювати контроль за дотриманням 

педагогічними працівниками та здобувачами 

освіти вимог наукової етики та поваги до 

інтелектуальних надбань 

Протягом року 
Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

1.4. Заходи щодо запобігання корупції 

1.  

Забезпечення виконання педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти коледжу 

виконання положень Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного 

характеру 

Протягом року Адміністрація 

2.  
Забезпечення якісного добору і розстановки 

кадрів, а також забезпечити доведення їм під 

розпис вимог антикорупційного законодавства 

Постійно Адміністрація 

3.  
Прогнозування корупційних ризиків по 

напрямкам діяльності структурних підрозділів 

коледжу 

Вересень 2020 

Січень 2021 
Адміністрація 

4.  

Проводити разом із органами студентського 

самоврядування анонімне опитування здобувачів 

освіти, зокрема, аналізувати інформацію щодо 

фактів здирництва і хабарництва 

Постійно 
Уповноважена 

особа 

5.  
Забезпечити відкритість та прозорість у коледжі 

проведення усіх видів атестації, захисту курсових 

робіт, звітів з практики 

Постійно Адміністрація 

6.  
Запровадити форми контролю за рівнем знань 

здобувачів освіти, які б виключали людський 

чинник і суб’єктивізм 

Вересень 2020 Адміністрація 

7.  

Проводити зустрічі здобувачів освіти, 

педагогічних працівників з адміністрацією з 

питання оптимізації освітнього процесу та 

запобігання корупційним ризикам 

1 раз на семестр Адміністрація 

8.  

Попередити керівників структурних підрозділів 

про персональну відповідальність за дотримання 

вимог чинного законодавства щодо запобігання 

проявів посадових зловживань та хабарництва. 

Інформувати керівництво коледжу при 

виявлення таких фактів 

1 раз на семестр 
Уповноважена 

особа 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

 

№ 

з/

п 

Розділи та зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

2.1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1.1. Організаційна робота 

1.  
Розробити методичні рекомендації до 

проведення першого уроку  

Серпень 

2020 р. 
Гаєва Т.М. 

2.  
Підготувати дидактичний матеріал до 

першого уроку 

Серпень 

2020 р. 
Гаєва Т.М. 

3.  

Визначити керівників динамічних груп та 

продовжити роботу семінарів підвищення 

ділової кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Вересень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання з розробки та 

оновлення програм, робочих навчальних 

програм, поурочно-тематичних планів 

Вересень-

жовтень 

2020 р. 

Гаєва Т.М. 

5.  Організувати роботу циклових комісій 
Вересень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

6.  
Організувати роботу методичного 

об’єднання кураторів навчальних груп 

Вересень 

2020 р. 

Лугова Л.І. 

Дмитренко С.В. 

7.  
Скласти графік проведення відкритих 

занять викладачами, що атестуються 

Вересень 

2020 р. 
Гаєва Т.М. 

8.  

Провести діагностування викладачів різних 

категорій з метою організації роботи 

семінарів з підвищення кваліфікації та 

надання методичної допомоги 

Вересень-

жовтень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

9.  

Провести діагностичне дослідження для 

визначення рівня ІКТ-компетентностей 

педагогів коледжу 

Вересень 

2020 р. 
Гамалій С.О. 

10.  

Надавати допомогу педагогам, що 

атестуються, у підготовці та проведенні 

відкритих занять, виховних годин 

Вересень-

жовтень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

11.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання, кураторам груп з 

підготовки методичних рекомендацій 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

12.  

Брати участь у підготовці і проведенні 

педагогічних, методичних адміністра-

тивних рад, засіданнях циклових комісій 

Протягом 

навчального 

року 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

13.  

З метою вдосконалення методичного 

забезпечення дисциплін викладачами і 

майстрами виробничого навчання оновити 

електронні картотеки з поповнення 

методичного забезпечення 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 
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14.  
Розробити плани роботи семінарів 

підвищення кваліфікації 

Серпень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

15.  

Організувати рецензування методичних 

матеріалів, створених викладачами і 

майстрами виробничого навчання коледжу 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

16.  

Продовжити роботу зі створення 

електронного навчально-методичного 

забезпечення дисциплін  

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

17.  

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. 

Педпрацівники 

коледжу 

2.1.2. Навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 

1.  
Розробити методичні рекомендації щодо 

планування роботи циклових комісій на 

2020/2021 н.р.  

Вересень  Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання у створенні та 

вдосконаленні навчально-методичного 

забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Розробити програму реалізації стратегічної 

проблеми на 2021-2023 роки 

Вересень 

2020 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  
Розробити програму реалізації методичної 

проблеми року 

Вересень 

2020 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 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4. 

Проводити виставки кращих методичних 

матеріалів викладачів, майстрів 

виробничого навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5. 

Надавати методичну допомогу при 

підготовці до відкритих занять викладачам 

та майстрам виробничого навчання 

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 

Гамалій С.О. 

Максименко В.Г. 
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2.1.4. Підвищення науково-педагогічного рівня  

викладачів та кураторів груп 

1.  

Надавати методичну допомогу викладачам, 

майстрам виробничого навчання у 

написанні: 

- доповідей; 

- статей для друку у фахових виданнях;  

- методичних посібників 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати методичну допомогу викладачам, 

майстрам виробничого навчання у розробці 

дидактичних матеріалів 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання у створенні та 

вдосконаленні навчально-методичного 

забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 
Гаєва Т.М. 

4.  

Інформувати викладачів, майстрів 

виробничого навчання про новинки 

педагогічної та спеціальної літератури та 

фахових видань 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

5.  

Організувати роботу семінарів підвищення 

ділової кваліфікації та тренінгів: 

‐  Педагогічна майстерня;  

‐  Впровадження цифрових технологій в 

освітній процес; 

‐  Психолого-педагогічний тренінг 

Згідно з 

планом 

Гаєва Т.М. 

Гамалій С.О. 

6.  

Практикувати проведення спільних 

засідань циклових комісій щодо вирішення 

проблем навчання і виховання 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

7.  
Проводити рейтингову оцінку роботи 

викладачів, майстрів виробничого навчання  

Червень 

2021 р. 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Меркулова Л.Ф. 

Максименко Л.В. 

8.  

Підтримувати зв’язок з кафедрами 

педагогіки і психології закладів вищої 

освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

9.  

Брати участь у засіданнях:  

‐  обласних методичних об’єднань закладів 

фахової передвищої освіти; 

‐  обласних методичних секцій, шкіл 

передового прогресивного досвіду, 

творчих груп викладачів ЗП(ПТ)О  

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

Викладачі  

10.  
Брати участь у підготовці та проведенні 

атестації педагогічних працівників 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 
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2.1.5. Аналіз рівня знань, вмінь і навичок здобувачів освіти 

відповідно до державних стандартів 

1. 

Спільно з навчальною частиною 

організувати і провести олімпіади із 

загальноосвітніх та спеціальних дисциплін  

згідно з 

графіком 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Викладачі 

3. 

Організація та проведення конкурсів: 

- на кращого знавця української мови  

(І тур); 

- на кращого за професією (за 

відділеннями); 

- знавців української мови ім. П. Яцика та  

Т. Шевченка; 

- на участь в обласних конкурсах, 

олімпіадах 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

Голови ц/к 

Викладачі 

5. 

Провести вхідне діагностування знань 

здобувачів освіти нового набору для 

виявлення рівня навчальних досягнень з 

предметів, що виносяться на ДПА у формі 

ЗНО (українська мова, математика, історія 

України, англійська мова)  

За графіком 

НМЦ ПТО 

Лугова Л.І. 

Викладачі 

5. 

Продовжити створення банку тестів, 

контрольних зрізів знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти зі спецдисциплін  

протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

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 робочих 

навчальних програм, поурочно-тематичних 

планів, плану виховної роботи куратора 

вересень 

2020 р.,  

січень  

2021 р. 

Гаєва Т.М. 

Максименко Л.В. 

4. 

Надавати допомогу викладачам, кураторам 

при підготовці і проведенні відкритих 

уроків, виховних годин 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

5. 

Організувати наставництво з метою 

надання методичної допомоги молодим 

викладачам, викладачам, які не мають 

педагогічної освіти, майстрам виробничого 

навчання  

Вересень 

2020 р. 
Лугова Л.І. 

1.7. Інформаційно-довідкова робота 

1.  

Готувати огляди та виставки літератури, 

електронних джерел з питань, що 

виносяться на педагогічну раду, методичну 

раду 

протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 
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2.  

Готувати огляди вебресурсів навчального 

та методичного спрямування: 

‐  із загальноосвітніх та спеціальних 

дисциплін; 

‐  з питань виховання; 

‐  з питань організації дистанційного 

навчання  

протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

3.  

Готувати статті до друку у місцевих та 

регіональних газетах, фахових виданнях з 

метою висвітлення досвіду роботи 

викладачів, майстрів виробничого 

навчання, 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 план підвищення кваліфікації 

членів педагогічного колективу на 2021 рік 

грудень 

2020 р. 

Старший 

інспектор  

з кадрів 

2.  
Організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  

протягом 

2021 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 

Тематика засідань 

Засідання І 

1. 
Моделювання структури уроку у контексті 

компетентнісного підходу 

листопад 

2020 р. 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

2. 
Дистанційне навчання як сучасна освітня 

технологія 

січень 

2021 р. 
Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

3. 
Організація дистанційної підтримки 

виховної роботи 

березень 

2021 р. 

Максименко Л.В. 

Іванова Л.О. 

2.2.3. Організація роботи семінару  

“Впровадження цифрових технологій в освітній процес” 

Заняття І 
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1.  

Google Classroom як інструмент для 

створення єдиного інформаційного 

простору коледжу. 

Практичне заняття. Робота з Google-

диском. Створення папок та Google-

документів. Організація роботи з класом у 

Google Classroom  

Вересень 

2020 р.  
Гамалій С.О. 

Заняття ІІ 

2.  
Завдання у Google Classroom.  

Практичне заняття. Створення та 

налаштування завдань у Google Classroom 

Вересень 

2020 р. Гамалій С.О. 

Заняття ІІІ 

3.  

Організація анкетування та тестування  

здобувачів освіти засобами Google-форм. 

Практичне заняття. Створення тестів та 

анкет на основі Google Форм 

Жовтень 

2020 р. Максименко В.Г. 

Заняття ІV 

4.  

Створення ефективних навчальних 

Google-презентацій. 

Практичне заняття по роботі з Google 

Презентаціями 

Жовтень 

2020 р. Максименко В.В. 

Заняття V 

5.  

Google таблиці як ефективний інструмент 

педагога. 

Практичне заняття по роботі з Google 

Таблицями 

Листопад 

2020 р. Нейман Ю.О. 

Заняття VІ 

6.  
Організація взаємодії учасників 

освітнього процесу засобами сервісу 

Google Classroom  

Листопад 

2020 р. Максименко В.В. 

Заняття VІІ 

7.  
Ведення навчальної документації  

(журналів, залікових книжок та ін.) на базі 

сервісу Google Classroom 

грудень Гамалій С.О. 

Заняття VІІІ 

8.  
Правила онлайн-безпеки для педагогічних 

працівників 

Лютий 

2020 р. Максименко В.Г. 

Заняття ІХ 

9.  

Основи створення та використання 

відеоуроків 

Практичне заняття зі створення 

відеоуроку 

Квітень 

2020 р. Максименко В.В. 

2.2.4. Організація роботи психолого-педагогічного тренінгу 

1.  
Ефективна комунікація та саморегуляція - 

основа соціально-психологічної адаптації 

Жовтень 

2020 р. Маковченко І.А. 
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2.  
Практичні заняття з розвитку навичок 

ефективної комунікації та саморегуляції 

Листопад 

2020 р. 

січень 

березень 

2021р. 

Маковченко І.А. 

2.2.5. Організація роботи з молодими викладачами, майстрами виробничого 

навчання 

1.  

Допомога педагогам-наставникам та 

молодим викладачам, майстрам 

виробничого навчання у плануванні 

роботи  

Вересень 

2020 р. 
Гамалій С.О. 

2.  

Надання індивідуальних консультацій з 

питань організації: 

‐  навчальної роботи; 

‐  виховної роботи; 

‐  методичної роботи 

протягом 

року 

Педагоги-

наставники, 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Організація відвідування занять 

досвідчених педагогів 

Вересень 

2020 р. 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

2.3. ТВОРЧІ ДНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

1. 
Циклова комісія природничо-наукових та 

загальнотехнічних дисциплін 

Листопад 

2020 
Іванова Л.О. 

2. 
Циклова комісія соціально-гуманітарних 

та психолого-педагогічних дисциплін 

Грудень 

2020 р. 
Овчаренко Т.Д. 

3. Циклова комісія  цифрових дисциплін  
Лютий  

2021 р.  
Гамалій С.О. 

4. 
Циклова комісія професійної освіти та 

економічних дисциплін 

Березень 

2021 р. 
Меркулова Л.Ф. 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА 

 

№  

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

3.1. Соціально-педагогічна діяльність та соціальний захист здобувачів освіти 

1. 

Організація заходів щодо адаптації 

здобувачів освіти нового набору до вимог 

освітнього процесу в коледжі: 

- консультативна психолого-педагогічна 

допомога; 

- виявлення учнів та здобувачів освіти, які 

мають труднощі в адаптаційний період, 

визначення їх причин;  

- анкетування учнів та здобувачів освіти 

нового набору щодо їх соціально-

психологічної адаптації  

Вересень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Маковченко І. А. 

Левенець Н. В.  

2.  

Реалізація соціально-психологічного проєкту 

«Адаптуємось разом»: (І етап) 

1. Зустріч-дискусія активу груп нового 

набору та представників соціально-

психологічної служби, органів 

студентського самоврядування на тему: 

«Навчально-виховні та соціально-

психологічні умови адаптації 

першокурсників до освітнього процесу 

закладу вищої освіти; 

2. Діагностика: (опитувальник САН 

(самопочуття, активність, настрій); шкала 

оцінки ситуативної тривожності (тест Ч. Д. 

Спілберга – Ю. Л. Ханіна); 

3. Тренінг «Формуємо здібності адаптації»: 

− Стрес і психологічна рівновага; 

− Емоційна саморегуляція; 

− Ефективне спілкування; 

− Як досягти мети. 

4) Техніка “Коло”. «Мій шлях адаптації – 

наша спільна адаптація» 

Вересень-

жовтень  

2020 р. 

Маковченко І.А. 

Максименко Л.В. 

3. 

Вивчення контингенту здобувачів освіти 

нового набору з метою виявлення пільгових 

категорій, педагогічно занедбаних та 

схильних до правопорушень; з асоціальних та 

багатодітних сімей 

Вересень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Куратори 

4. 

Складання та корегування списків здобувачів 

освіти: 

‐  пільгових категорій; 

‐  групи ризику; 

‐  відрахованих; 

‐  які знаходяться в академічних відпустках 

Вересень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Норкіна О. В. 

Куратори 
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4. 

Складання та корегування соціальних 

паспортів: 

- навчальних груп; 

- гуртожитку 

Вересень-

жовтень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Куратори 

Левенець Н. В. 

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 

2020-2021 рр. 

Максименко Л. В. 

6. 

Проведення інструктажів із безпеки 

життєдіяльності: 

- вступного (планового, позачергового); 

- щодо правил поводження у громадських 

місцях та дорожнього руху 

Вересень 

2020 р. 

Селедець Г. В. 

Куратори 

7. 

Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, служби у справах 

сім’ї та молоді, прокуратури, управління 

юстиції 

Вересень 

2020 р. 
Максименко Л. В. 

8. 

Корекційна робота зі здобувачами освіти 

девіантної поведінки: 

‐   залучення до участі в роботі гуртків за 

інтересами; 

‐  індивідуальні консультації зі 

здобувачами освіти та їх батьками; 

‐  консультації для педагогічних 

працівників, які працюють зі с здобувачами 

освіти девіантної поведінки 

Вересень-

жовтень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Левенець Н. В. 

Савченко В. Є. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

9. 

Соціально-педагогічний супровід здобувачів 

освіти 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 здобувачів освіти 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 

здобувачів освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Левенець Н. В. 

10. 

Організація роботи служби “Довіра”: 

- соціальна підтримка здобувачів освіти; 

- консультативна допомога здобувачами 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 
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освіти у розв’язанні проблем особистого 

характеру; 

- індивідуальні педагогічні консультації для 

батьків щодо збереження психічного 

здоров’я здобувачів освіти та створення 

(збереження) позитивного психоемоційного 

клімату в сім’ї 

11. 

Психологічна допомога студентам, які 

виїхали із зони проведення ООС 

(психологічні тренінги) 

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І. А. 

12. 
Забезпечення медичного огляду здобувачів 

освіти та профілактики захворювань 

До 1 грудня 

2020 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 “Я – громадянин-патріот 

незалежної держави України”: “Якщо ти 

українець – будь ним”, “Ми будуємо Україну 

– європейську демократичну країну”, 

“Україна – для нас. Ми – для України”, 

“Патріотизм – нагальна потреба України”, 

“Люблю я свій народ – ціную його звичаї”, 

“Утверджувати ідеали культури миру –

служити миру”. 

2. Випуск тематичних стіннівок, 

інформаційних повідомлень до державних 

свят, пам’ятних історичних дат, ювілейних 

дат поетів, письменників, громадських діячів 

України 

3. Година пам’яті до Дня партизанської слави 

“Невідома війна: партизанський рух на 

Україні” 

4. Урок-реквієм “Біль Бабиного Яру” до Дня 

пам'яті жертв Бабиного Яру 

5. Заходи до Дня захисника України:  

- вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у кімнаті-музеї 

воїнів АТО РІПКу; 

- година спілкування “Ми роду козацького 

діти, землі української цвіт”; 

- спортивні змагання 

6. Уроки-екскурсії в краєзнавчому музеї 

м. Рубіжне до Дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 р. 

 

 

29.09. 2020 р. 

 

14.10.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

28.10.2020 р. 

 

 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Куратори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Куратори 
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7. Патріотично – інформаційні години до 

Дня Гідності та Свободи “Україна – країна 

гідності і свободи” 

8. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів: 

- проведення годин пам’яті: “Голодомор – 

помста за свободу”, “Пам’ятаймо минуле 

заради майбутнього”; 

- перегляд фільмів, презентацій; 

- участь у загальнонаціональній хвилині 

мовчання та Всеукраїнській акції “Запали 

свічку” 

9. Заходи до Дня Збройних сил України: 

- тематичні уроки “Збройні сили України – 

слава, гордість, міць країни!”; 

- спортивні змагання “На варті Вітчизни” 

10. Години спілкування до Дня Соборності 

України “Соборність в душах, єдність у 

серцях”, “У єдності наша сила: День 

Соборності України”  

11. Година-спогад до Міжнародного дня 

пам'яті жертв Голокосту “Сказати хочу 

стільки та мовчу… Я в пам’яті запалюю 

свічу”  

12. Відеолекторій до 103-річниці битви під 

Крутами “Юнацтво, сповнене надії”  

13. Година пам’яті до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав “Афганістан живе в душі і чується 

безсонними ночами…” 

14. Урок мужності до Дня Героїв Небесної 

Сотні “Розстріляний майдан!”  

15. Виховні години до Дня Пам‘яті та 

Примирення і до Дня Перемоги “Цих днів не 

замовкає слава!”, “Не загасити пам’яті 

вогонь”  

16. Флешмоб до Дня вишиванки “Сорочка 

біла, вишита шовком” 

 

21.11.2020 р. 

 

 

28.11.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2020 р. 

 

 

 

22.01.2021 р. 

 

 

 

27.01.2021 р. 

 

 

 

 

29.01.2021 р. 

 

15.02.2021 р. 

 

 

 

20.02.2021 р. 

 

07.05.2021 р. 

 

20.05.2021 р. 

 

2. 

Організація заходів, присвячених українській 

культурі, духовності, писемності: 

1. Бліц-репортаж “Віват, українська книго!” 

до 60 річниці від дня народження Оксани 

Стефанівни Забужко (1960), української 

поетеси, письменниці 

2. Ювілейна орбіта “Корифей українського 

театру” до 175 річниці від дня народження 

Івана Карповича Карпенка-Карого 

(Тобілевича) (1845-1907), українського 

драматурга 

 

 

19.09.2020 р. 

 

 

 

 

29.09.2020 р. 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Куратори 
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3. Заходи до Дня української писемності та 

мови: 

‐  мовознавча афіша “Слово наше рідне – 

слово українське” 

‐  написання Всеукраїнського диктанту 

національної єдності. 

4. Літературні хвилини “Дивний мрійник з 

очима дитини...” (до 130 річниці з дня 

народження Павла Тичини). 

5. Літературний калейдоскоп “Горить зоря її 

поезії над краєм” (до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки). 

6. Віртуальна мандрівка до 207-річчя від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка 

“У кожнім серці небайдужім – безсмертне 

слово Кобзаря”  

 

 

09.11.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.01.2021 р. 

 

25.02.2021 р. 

 

09.03.2021 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 

Максименко Л. В. 

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. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Куратори 

2. 

Організація заходів, присвячених вшануван-

ню народного подвигу в роки Другої світової 

війни та до Дня Пам’яті та примирення: 

1. Участь у міських мітингах з нагоди 76 

річниці визволення України від німецько-

фашистської навали, Дня Перемоги. Покла-

дання квітів до могили Невідомого солдата. 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Овчаренко Т. Д. 

Куратори 
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2. Акція до Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні “Ніхто не забутий, 

ніщо не забуте” 

3. Години мужності, години слави: “Славі – 

не тьмяніти, подвигу – жити”, “Хай більше 

не горить у пеклі війни твоє життя, людино”, 

“Минулого вогонь не згасне” 

4. Зустрічі з ветеранами Другої світової 

війни 

Жовтень 

2020 р. 

 

 

 

Травень 

2021 р.  

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

1. 

Ознайомлення з “Правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу”, нормативно-

правовими документами навчального закладу 

Вересень 

2020 р. 
Куратори 

2. Засідання Ради профілактики правопорушень 

Кожна третя 

середа 

місяця 

Зав. відділеннями 

3. 

Проведення тематичних виховних годин, 

годин спілкування: “Людина – громадянин. 

Закон про громадянство”, “Конституційні 

обов‘язки неповнолітніх громадян (охорона 

природи, дбайливе ставлення до тваринного і 

рослинного світу, історичних пам‘яток…)”, 

“Україна і міжнародні організації”, “Від 

чарки до злочину – один крок”, “Погляд на 

цивільний брак через призму сімейного 

кодексу України”, “Бути людиною на землі” 

Протягом 

року 
Куратори 

4. 

Організація і проведення Всеукраїнського 

тижня права: 

1. Всеукраїнський урок “Права людини” 

2. Інформаційні хвилини “Про дотримання 

учасниками освітнього процесу коледжу 

Кодексу корпоративної етики”, “Про Закон 

України щодо протидії булінгу”, “Про 

правові аспекти сексуального домагання та 

насильства в сім’ї”, “Про важливість 

імунопрофілактики – вакцинації учасників 

освітнього процесу” 

3.  Тренінг “Проблематика прав людини в 

сучасному суспільстві” 

4.  Правознавчий екскурс “Участь у житті 

суспільства. Волонтерство” 

5.  Бесіда з приписниками про значення 

Збройних Сил і військовий обов’язок, захист 

прав військовослужбовців “Захист Вітчизни – 

обов‘язок громадян України” 

6. Перегляд і обговорення документальних 

фільмів про права людини 

 

 

10.12.2020 р. 

 

 

 

07-11.12. 

2020 р. 

 
Викладач 

Правознавства 

Маковченко І. А. 

Куратори 
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5. 

Організація і проведення заходів правової 

культури та правової свідомості: 

1. Проведення заходів до Дня прав людини 

(10.12), Міжнародного Дня Толерантності 

(16.11). 

2. Зустріч з працівниками правоохоронних 

органів “Про відповідальність розпивання 

спиртних напоїв у громадських місцях та 

вживання алкоголю” 

3. Інформаційна година “З чого починається 

злочин” 

4. Диспут “Що є головним: права чи 

обов’язки?” 

5. Бесіди: 

- “Наркоманія, токсикоманія, їх вплив на 

злочинність”;  

- “Ти і поліція. Права затриманого”; 

- “Ми такі різні, ми такі рівні” 

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

правознавства 

Куратори 

6. 

Виховні години до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми (18.10): 

‐  “Торгівля людьми – сучасний прояв 

рабства”; 

‐  “Безпечне працевлаштування”;  

‐  “Захисти життя! Подбай про свою безпеку 

за кордоном”; 

‐  “Моє життя – свобода!” 

Жовтень 

2020 р. 
Куратори 

7. 

Інформаційні години “Насильство у сім’ї, 

шляхи вирішення”, “Чи можуть Інтернет і 

мобільні телефони бути джерелом насилля?” 

до Міжнародного дня боротьби проти 

насильства (25.11) 

Листопад 

2020 р. 

Куратори 

 

8. 

Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних установ, молодіжних 

громадських організацій 

Два рази 

на рік 

Максименко Л. В. 

Левенець Н. В. 

3.3. Морально-етичне виховання “Я – людина” 

1. 

Виховні години: “Людина починається з 

добра”, “Як стати успішною особистістю”, 

“Гідність як основа взаємодії викладача та 

здобувача освіти”, “Тільки родина, як зірка 

єдина, твій порятунок, надійний причал”,  

“Чи підлягає сім‘я плануванню?”, 

“Взаєморозуміння. На чому воно 

засноване?”, “Чим страшна байдужість?”, 

“Головні життєві цілі молодої людини” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

2. 
Міжнародний день толерантності.  

Година-міркування “Толерантність – 

моральний імператив сьогодення”  

16.11.2020 р. Куратори  
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3. 

Акція до Міжнародного дня обіймів “Просто 

так!” (Виставка світлин “Найніжніші обійми 

у світі”) 

21.01.2021 р. Максименко Л. В. 

4. 
Круглий стіл “Моральні принципи людини: 

твій погляд” 

Лютий  

2021 р. 
Куратори 

5. Диспут “Чи завжди ти правий?” 
Квітень  

2021 р. 
Куратори 

3.4. Художньо-естетичне виховання “Я і творчість” 

1. 
Конкурс “Захоплення, що змінюють 

людину” 

Вересень 

2020 р. 

Савченко В. Є.  

Куратори 

2. 
Он-лайн привітання “Для тих, чия професія 

від Бога” (до Дня працівників освіти)  
02.10.2020 р. Савченко В. Є. 

3. 

Виховні години, години спілкування: 

- “Світом править любов та 

взаєморозуміння”; 

- “Найдивовижніші музеї світу”;  

- “Музика в житті людини”;  

- “До мови серцем пригорнись”;  

- “Торкнутися краси можна тільки серцем”;  

- “Моє ставлення до сучасного мистецтва” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

4. 

Урочисте вручення документів про освіту 

“Вже чекають нас дороги, невідоме 

майбуття” 

Останній 

тиждень 

червня 

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Селедець Г. В. 

Овчаренко Т. Д 

Савченко В. Є. 

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

1.  
Святковий концерт «Тільки сьогодні! Тільки 

для вас!» (до Міжнародного жіночого дня) 

Березень 

2021 р. 

Дмитренко С.В. 

Овчаренко Т.Д. 

2. 

Виховні години та години спілкування з 

питань гендерного виховання:  

- “Людина серед людей”; 

- “Небезпечні гендерні стереотипи”; 

- “Гендерна роль у засобах масової 

інформації”; 

- “Права жінок і чоловіків та форми їх 

дискримінації”; 

- “Гендерна рівність – обличчя народу” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3. 
Цикл занять на тему: “Рівні права – рівні 

можливості” 

Січень  

2021 р. 
Куратори 

4. 

Проведення тематичних виховних заходів з 

питань родинно-сімейного виховання:  

- виховний захід “Гімн матері” до Дня 

матері в Україні  

- диспут “Поговоримо по-сімейному”; 

- години спілкування: “Особливості духовної 

та ментальної сфери української родини”; 

“Сімейний етикет – шлях до щастя родини”, 

 

 

09.05.21 р. 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 
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“Вчимося розуміти та поважати інших”, 

“Кризи сімейного життя” та ін. 

3.6. Екологічне виховання “Я і природа” 

1. 

Організація і проведення заходів у рамках 

тижня екологічних знань: 

1. Усний журнал “Екологія душі”  

2. Екогодина: “Чисті джерела – гарант 

здорового життя” 

3. Акція “За чисте довкілля” 

4. Виховні години “Флора України – компас у 

зеленому світі”, “Подумаймо про майбутнє 

сьогодні!” 

5. Година спілкування до Дня пам’яті жертв 

Чорнобильської трагедії “Поріс чорнобилем 

Чорнобиль – бідою нашою поріс” 

6. Перегляд фільму “Чорнобиль. Точка часу” 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Тішкова Т.Х. 

2. 

Інформаційно-освітня робота серед 

здобувачів освіти та викладачів з питань 

екологічного стану навколишнього 

середовища: випуск та розповсюдження 

листівок, бюлетенів, фотостендів, 

інформаційних листків, стіннівок 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

Тішкова Т. Х. 

РСС 

Куратори 

3. 

Виховні години та години спілкування:  

- “Нехай земля квітує всюди – природу 

збережемо, люди!”; 

- “Рослини, існування яких під загрозою”; 

- “Клімат змінюється. Час діяти!”;  

- “Регіональні, національні й глобальні 

екологічні проблеми в Україні”; 

- “Природа-національне багатство” 

Лютий  

2021 р. 

Куратори 

Тішкова Т. Х. 

3.7. Формування євроінтеграційної свідомості 

1. 

Організація і проведення заходів до Дня 

Європи (15.05.21) в Україні під гаслом 

“Україна в Європі, Європа в Україні” 

1. Тематичні виховні заходи: “Україна – 

Європа: спільні цінності”; “Ми - європейська 

країна”; “Магія далеких країн”, “Європейські 

цінності та стандарти щодо верховенства 

права та поваги до прав людини”; 

“Європейські традиції”. 

2. Віртуальна подорож “Мандруючи 

європейськими містами”. 

3. Відеолекторій “Видатні українці, знані в 

Європі та світі”.  

4. Діалоговий майданчик “Український вибір 

– євроінтеграція”. 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

16.05.2020 р. 

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Куратори 
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5. Година цікавих повідомлень “Цікаві факти 

про країни ЄС” 

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

1. 
Залучення здобувачів освіти до занять у 

спортивних секціях  

Вересень 

2020 р. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Куратори 

2. 

Організація зустрічей з працівниками 

медичних установ. Проведення лекцій, бесід 

на медичну тематику 

Максименко Л. В. 

Левенець Н. В. 

3. 
Організація роботи спеціальної медичної 

групи для занять з фізичного виховання 

Керівник 

фізичного 

виховання 

4. 

Підготовка збірних команд коледжу для 

участі в першостях, змаганнях та 

спартакіадах (обласних, міських) 

Керівник 

фізичного 

виховання 

5. 
Участь у Всеукраїнському Олімпійському 

уроці, Олімпійському тижні 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Куратори 

6. День здоров’я “В майбутнє – здоровими!” 18.09.2020 р. 
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

7 
Спортивні змагання до Дня захисника 

України 
14.10.2020 р. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

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 

Керівник 

фізичного 

виховання 

РСС 

9. 

Міжнародний день відмови від куріння: 

- акція “Молодь XXI ст. – здорова молодь”; 

- інформаційна година “Правда про 

тютюн” 

19.11.2020 р. Куратори 

10. 
Тиждень фізкультури та спорту до Дня 

Збройних сил України  

30.11.2020-

04.12.2020 

Максименко Л. В. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

11. 
Спортивні змагання до Дня Збройних сил 

України “На варті Вітчизни” 
04.12.2020 р. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

12. 
- Всесвітній день порозуміння з ВІЛ-

інфікованими: 
01.12.2020 р. Куратори 
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- акція „Хто попереджений – той 

захищений”; 

- виховні години: “СНІД – знак біди”, “Жити 

в світі, де є ВІЛ”; 

- перегляд кінофільму “Чому так важко 

вилікувати ВІЛ/СНІД” 

13. 
Робота спортивних секцій на зимових 

канікулах 

Січень 

2021 р. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

14. Спортивні змагання “Моє життя – це рух” 
Березень 

2021 р. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

15. 
Участь спортивних команд коледжу у 

першості ЗФПО 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізичного 

виховання 

16. 

Організація і проведення позанавчальних 

заходів: 

‐  До Міжнародного дня відмови від паління  

(19 листопада) 

‐  До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  

(1 грудня); 

‐  До Міжнародного дня боротьби з 

наркоманією та наркобізнесом (1 березня); 

‐  До Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом (24 березня); 

‐  До Всесвітнього дня здоров‘я (7 квітня) 

Протягом 

навчального 

року 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Максименко Л. В. 

Куратори 

17. 

Проведення тематичних виховних годин у 

групах: 

“Українські вчені про збереження здоров’я”, 

“Що ти обираєш: жити здóрово чи здорóво?”, 

“Алкогольна залежність як медико-

психологічна проблема”, “Захисти любов від 

СНІДу”, “Наркотики чи життя: альтернативи 

немає”, “Здоровий спосіб життя – ознака 

цивілізованості людини”, “Правила особистої 

та побутової гігієни”, “Нетрадиційні методи 

оздоровлення”  

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

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

1. 

Організація та проведення акції “Зона 

опікування”: 

1. Впорядкування прилеглої території. 

2. Проведення єдиних санітарних днів у 

навчальних кабінетах 

Згідно  

з графіком 

Максименко В. Г. 

Куратори 

2. 

Виховні бесіди по групах на 

профорієнтаційну тематику: “Професія, 

успіх і благополуччя”, “Як виховувати 

інтерес до здобуття обраного фаху”, 

“Компетенції та компетентність: теорія і 

Листопад, 

Грудень 

2020 р. 

Куратори 
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практика”, “Комплекси професійної 

неповноцінності. Шляхи подолання”, “Щоб 

праця давала втіху” 

3. 

Організація і проведення акцій:  

- “Зроби своє місто чистим”;  

- “Життя без сміття” 

Грудень 

2020 р. 

Травень 

2021 р. 

Куратори 

4. 

У рамках тижнів професій та спеціальностей 

проведення: 

- конкурсу-реклами професії, спеціальності; 

- конкурсів професійної майстерності на 

відділеннях “Харчові технології”, “Цифрові 

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 

коледжу; 

- Ради гуртожитку 

Вересень 

2020 р. 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Левенець Н. В. 

2. 
Сприяння залученню здобувачів освіти до 

гуртків за інтересами та спортивних секцій 

Згідно  

з графіком 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Савченко В. Є. 

РСС 

3. 

Організація і проведення зустрічей 

адміністрації з лідерами студентського 

самоврядування відділень, гуртожитку, 

коледжу 

Вересень 

2020 р. 

Січень  

2021 р. 

Себко Д. М. 

Максименко Л. В. 

4. 

Участь здобувачів освіти у роботі 

педагогічної ради, стипендіальної комісії, 

засіданнях Ради профілактики, поселенні 

здобувачів освіти у гуртожиток, заохоченні, 

винесенні подяк та доган, відрахуванні 

здобувачів освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

Завідувачі 

відділень 

5.  

Проведення тестувань, анкетувань у групах 

щодо виявлення лідерів групи, 

взаємопорозуміння з дорослими та 

однолітками, межі зони комфорту у сім’ї, 

коледжі, соціумі 

Вересень 

2020 р. 

РСС 

Куратори 
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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 здобувачам освіти, 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. 

Дмитренко С. В. 

Норкіна О. В. 

Овчаренко Т. Д. 

Селедець Г. В. 

Чипюк Н.О. 

Меркулова Л. Ф. 

Островцева А. О. 

Керівник 

фізичного 

виховання 

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:  

- “Хай скроні наші посивіли, але душа ще 

молода!” (до Дня людей похилого віку); 

- “Твій біль, Україно,- Чорнобиль…” (до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії); 

- “Перша хвилина миру” 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Куратори  

Вихователь 

3.11. Загальні виховні заходи (колективні творчі справи) коледжу 

1. День знань 01.09.2020 р. 
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

2. День здоров’я “В майбутнє – здоровими!” 18.09.2020 р. 
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

3. 
Конкурс “Захоплення, що змінюють 

людину” 

Вересень 

2020 р. 

Савченко В. Є. 

Островцева А. О. 

РСС 

4. 
Відеопривітання “Для тих, чия професія від 

Бога” (до Дня працівників освіти) 
02.10.2020 р. 

Дмитренко С. В. 

Савченко В. Є. 
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5. 
Конкурс відеопрезентацій до Дня захисника 

Вітчизни 
14.10.2020 р. 

Овчаренко Т. Д 

Нейман Ю. О. 

Савченко В. Є. 

6. Фестиваль КВК- онлайн (до Дня студента) 17.11.2020 р. 

Норкіна О. В. 

Селедець Г. В. 

Савченко В. Є. 

7. 
Тиждень фізкультури та спорту до Дня 

Збройних сил України  

30.11.2020 -

04.12.2020 

Максименко Л. В. 

Керівник. 

фізвиховання 

Савченко В. Є. 

8. 

Вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у кімнаті-музеї воїнів 

АТО РІПКу до Дня захисника України 

06.12.2020 р. 

Максименко В. В. 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

9. Арт-моб “Різдвяний подарунок”  07.02.2021 р. 
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

10. 
Акція “Побажання з любов’ю” (до Дня 

святого Валентина) 
14.02.2020 р. 

Іванова Л. О. 

Савченко В. Є. 

11. 
Святковий концерт “Тільки сьогодні! Тільки 

для вас!” (до Міжнародного жіночого дня) 
05.03.2021 р. 

Меркулова Л. Ф. 

Савченко В. Є. 

12. 
Фотоконкурс до Дня гумору “Хто здоровий – 

той сміється, хай йому усе вдається!” 
01.04.2021 р. 

Чипюк Н. О. 

Савченко В. Є. 

13. 

Урочисте вручення документів про освіту 

“Вже чекають нас дороги, невідоме 

майбуття” 

26.06.2021 р. 

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Овчаренко Т. Д 

Селедець Г. В. 

Савченко В. Є. 

3.12. Організаційно-виховна робота у гуртожитку 

1. 

Організаційно-виховна робота: 

1. Поселення здобувачів освіти 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 

2020 р. 

 

Протягом 

року 

Себко Д. М. 

 

Максименко Л. В. 

 

Вихователь 

 

Селедець Г. В. 

2. 

Організація роботи студентського 

самоврядування гуртожитку: 

- проведення зборів здобувачів освіти, що 

проживають в гуртожитку; 

- засідання Ради гуртожитку; 

- вечір відпочинку “Давай товаришувати” 

вересень 

2020 р. 

 

Протягом 

року 

Левенець Н. В., 

Максименко Л. В., 

Селедець Г. В.,  

Рада гуртожитку 
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3. 

Ведення моніторингу з питань дотримання 

Правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку та санітарно-гігієнічних норм  

Протягом 

року 

Левенець Н. В. 

 

Максименко Л. В. 

4. 

Проведення індивідуальних бесід з батьками 

здобувачів освіти із питань дотримання 

правил внутрішнього розпорядку в 

гуртожитку 

Протягом 

року 

Левенець Н. В. 

Куратори 

5. 

Організація і проведення виховних бесід та 

інструктажів з безпеки життєдіяльності: 

- “Дотримання правил дорожнього руху під 

час поїздок додому”, 

- “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” 

Протягом 

року 

Левенець Н. В. 

 

Максименко Л.В. 

6. 

Організація роботи студентського 

самоврядування на базі гуртожитку. Школа 

навчання Ради гуртожитку. 

Жовтень 

2020 

Левенець Н. В. 

Максименко Л. В. 

7. 
Організація роботи студентського соціально-

психологічного центру на базі гуртожитку 

Жовтень 

2020 

Левенець Н. В., 

Максименко Л. В., 

Маковченко І. А. 

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 

Левенець Н. В. 

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 
Левенець Н. В. 

10. 
Організація і проведення виховних бесід за 

напрямом “Морально-правове виховання”:    

Протягом 

року 

Левенець Н. В. 
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”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” 

Максименко Л. В. 

11. 
Зустріч з працівниками СКМДД ГУМВС у  

м. Рубіжне 
Жовтень 2020 Левенець Н. В. 

12. 

Організація і проведення акції “Чиста 

хата”: 

1.  Естетичне оформлення та наведення 

порядку в кімнатах. 

2.  Підготовка кімнат до зимового, весняного 

періодів 

Протягом 

року 

 

Левенець Н. В. 

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 

Левенець Н. В. 

Рада гуртожитку 

14. 
Організація і проведення конкурсу на 

зразкову кімнату 
Квітень  

2020 
Левенець Н. В. 

15. 

Організація і проведення спортивно-

оздоровчих заходів: 

- турнір з настільного тенісу; 

- турнір з шахів та шашок 

Протягом 

року 

Керівник фізичного 

виховання 

16. 

Організація роботи кінолекторію. Перегляд 

документальних та художніх фільмів 

морально-правової тематики з подальшим 

обговоренням 

Протягом 

року 

Левенець Н. В. 

Рада гуртожитку 

17. 

Виховні заходи: 

- усний журнал “Сучасний етикет”; 

- круглий стіл “Моральна чистота стосунків 

між юнаком та дівчиною”; 

- вечір сучасної української пісні 

Протягом 

року 
Левенець Н. В. 

18. 

Колективні творчі справи: 

1. Концертні програми у будинку для людей 

похилого віку та інвалідів  

- “Осіння мелодія”; 

- “Весна в душі”. 

Жовтень 

 

Березень 

 

Грудень 

Левенець Н. В. 

 

Рада гуртожитку 
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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 

2020 

 

Лютий 

 

Квітень 

2021 

3.13. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КУРАТОРІВ 

Засідання І  

1. 
Аналіз роботи м/о кураторів за  

2019/2020 н. р. 

Вересень 

2020 

Дмитренко С.В. 

2. 
Обговорення та затвердження плану роботи 

м/о кураторів на 2020/2021 н. р. 
Дмитренко С.В. 

3. 
Організація виховної роботи у коледжі у  

2020/2021 н. р. 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

4. 

Планування виховної роботи кураторів 

навчальних груп. Основні вимоги до 

документації куратора 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

5. 
Нові нормативні документи з питань виховної 

роботи  
Дмитренко С.В. 

Засідання ІІ 

1. Стрес у екстремальних ситуаціях та розвиток 

стресостійкості 

Листопад 

2020 

Психолог 

Дмитренко С.В. 

2. Спілкування «викладач-здобувач освіти» в 

умовах сьогодення 
Максименко Л.В. 

3. Обговорення успішності здобувачів освіти та 

відвідування ними занять 
Куратори груп 

Засідання ІІІ 

1. 

Семінар-практикум “Створення безпечного 

освітнього середовища в коледжі: стоп булінг, 

система профілактики та протидії булінгу, 

домашньому насильству, торгівлі людьми” 

Січень 

2021 

Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

Психолог 

2. 
Робота кураторів з батьками: проблеми, 

реалії, перспективи 

Дмитренко С.В. 

Овчаренко Т.Д. 

Психолог 

3. 

Стан адаптації здобувачів освіти нового 

набору до умов навчання в коледжі. 

Обговорення реалізації проєкту 

“Адаптуємось разом” 

Островцева А.О. 

Норкіна О.В. 

Чипюк Н.О. 

Меркулова Л.Ф. 

Засідання ІV 

1. 

Формування професійної самосвідомості 

здобувачів освіти шляхом розвитку їх 

творчого потенціалу та комп’ютерної 

грамотності 
Березень 

2021 

Максименко Л.В. 

Іванова Л.О. 

2 
Форми і методи виховної роботи кураторів, 

підвищення якості та ефективності системи 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 
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виховної роботи у групах в умовах 

адаптивного карантину 

Куратори груп 

Засідання V 

1. 

Моніторинг якості виховної роботи у 

навчальних групах за 2020/2021 н. р. в умовах 

змішаного  навчання 

Травень 

2021 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

2. 
Про підсумки виховної роботи м/о кураторів 

груп у 2020/2021 навчальному році 

Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

3. 
Обговорення кращих моделей виховної 

роботи 
Куратори груп 

4. 
Підбиття підсумків роботи м/о кураторів груп Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 
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ІV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

п/п 
Розділи та зміст роботи 

Строк 

виконання 
Відповідальний 

4.1. Організація та вдосконалення практичного навчання 

1.  

Скласти графіки навчальної, виробничої та 

технологічної практик за професіями і 

спеціальностями 

Вересень 

2020 
Завідувачка НМЛ 

2.  

Провести інструктивно-методичні наради 

майстрів в/н з питань навчально-виробничого 

процесу на 2020/2021 навчальний  рік  

Вересень 

2020  
Завідувачка НМЛ 

3.  

Забезпечити розробку та погодження переліку 

навчально-виробничих робіт з професій на 

2020/2021 навчальний рік 

Вересень 

2020  

Завідувачка 

НМЛ, 

майстри в/н 

4.  

Вивчити склад, рівень професійної підготовки 

прийнятого контингенту відділення “Харчові 

технології” 

Вересень 

2020 

Куратор, 

завідувачка НМЛ 

5.  

Перевірити наявність та якість інструкцій з 

техніки безпеки. Поновити інструкції з техніки 

безпеки та пожежної безпеки біля кожного виду 

обладнання 

Вересень 

2020 

Інженер з 

охорони праці, 

майстри в/н 

6.  
Проаналізувати і переглянути угоди між 

коледжем і базами практик 

Вересень 

2020 

Майстри в/н 

завідувачка НМЛ 

7. . 

Здійснити заходи щодо укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та установами 

для проходження учнями виробничого навчання 

та виробничої практики. 

Укласти угоди з базами практик 

Вересень 

2020 - 

Січень 

2021 

Майстри в/н 

завідувачка НМЛ 

8.  

Проаналізувати ринок праці та створити базу 

даних проходження здобувачами освіти 

виробничої практики на підприємствах 

Вересень 

2020 

Майстри в/н 

завідувачка НМЛ 

9.  

Організувати придбання спецодягу для 

здобувачів освіти за професією “Кухар 

Кондитер” 

Вересень 

2020 
Майстри в/н 

10.  

Затвердити навчальну документацію з 

виробничого навчання з професій згідно зі 

стандартами ЗП(ПТ)О 

Вересень 

2020 
Майстри в/н 

11.  

Підготувати перелік комплексних та перевірних 

робіт за всіма професіями відповідно робочих 

програм 

Вересень 

2020 
Майстри в/н 

12.  
Забезпечити контроль виконання інструкцій з 

ведення журналів обліку виробничого навчання 
Постійно Завідувачка НМЛ 

13.  

Підготувати необхідну документацію (накази, 

направлення та ін.) до виходу слухачів на 

практику 

Згідно з 

графіком 

проходження 

практики  

Завідувачка НМЛ  
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14.  
Організувати медичне обстеження здобувачів 

освіти 

Жовтень  

2020 
Майстри в/н 

15.  

Забезпечити проведення олімпіад та підготовку 

здобувачів освіти до обласних конкурсів фахової 

майстерності 

Згідно з 

графіком  

Викладачі, 

майстри в/н 

завідувачка НМЛ 

16.  

Забезпечити участь майстрів в/н в обласних 

семінарах, вебінарах, педагогічних читаннях, 

конкурсах професійної майстерності 

Протягом 

року  

Майстри в/н, 

завідувачка НМЛ 

17.  

Здійснити заходи, щодо перегляду, доповнення 

та дооформлення паспортів КМЗ предметів та 

професій 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н, 

завідувачка НМЛ 

18.  
Провести збори з приводу закінчення практики 

на відділеннях “Харчові технології” 

Листопад 

2020 

Майстри в/н, 

завідувачка НМЛ 

19.  
Провести вступний інструктаж зі  здобувачами 

освіти першого курсу 

Вересень 

2020 
 інженер з о/п 

20.  
Провести первинний інструктаж з охорони праці 

перед проходженням практики 

Згідно з 

графіком  
майстри в/н 

21.  
Продовжити роботу щодо комплектації 

майстерень інструментом,  обладнанням  тощо 

Протягом 

року 

майстри в/н,  

завідувачка НМЛ 

22.  

Здійснити заходи щодо оновлення комплексних 

кваліфікаційних завдань з ППП для поетапної та 

державної кваліфікаційної атестації учнів 

Протягом 

року 

майстри в/н 

 

23.  
Провести заходи до проведення пробних 

кваліфікаційних робіт 

Згідно з 

графіком 

майстри в/н,  

завідувачка НМЛ 

24.  

Підготувати здобувачів освіти груп  

131 ХТ,141 ХТ, 121 ХТ, 122 КТ до  поетапної 

кваліфікаційної атестації 

Жовтень 

2020 
майстри в/н 

25.  
Підготувати здобувачів освіти груп 

131 ХТ, 141ХТ, 132 КТ до написання ККЗ  

Вересень 

2020 
викладачі  

26.  
Скласти план індивідуальної роботи з 

невстигаючими  здобувачами освіти 

Листопад 

2020 
майстри в/н 

27.  
Проводити зрізи знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти з практичного навчання 

Квітень 

2021 

майстри в/н, 

заступник 

директора з НВР 

28.  

Підготувати базу даних про місця 

працевлаштування випускників усіх професій та 

спеціальностей 

Травень 

2021 
Завідувачка НМЛ 

29.  

Провести роботу по формуванню регіонального 

замовлення з підготовки кваліфікованих 

робітників з професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

травень – 

червень 

2021 

Завідувачка НМЛ 

30.  
Створити комісію з працевлаштування 

випускників 

Грудень 

2020  

Заступник 

директора з НВР, 

завідувачка НМЛ 

31.  
Здійснювати контроль за організацією і 

проведенням всіх видів практичного навчання 
Постійно 

Заст. директора  з 

НВР, 

завідувачка з 

НМЛ 
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32.  
Організувати проведення захисту здобувачами 

освіти звітів з різних видів практики 

По 

закінченню 

практики 

керівники 

практики 

33.  

Здійснювати постійний контроль за веденням 

облікової та звітної документації, виконанням 

навчального плану і програм практичного 

навчання за професіями і спеціальностями 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР. 

завідувачка з 

НМЛ 

34.  

Проводити інструктивно-методичні наради з 

майстрами виробничого навчання, керівниками 

практики з метою ознайомлення їх з новими 

нормативними документами 

Постійно 
Методист, 

завідувачка НМЛ 

35.  

Здійснювати контроль за виконанням заходів з 

охорони праці, техніки безпеки відповідно до 

вимог 

Постійно 
Інженер з 

охорони праці 

36.  

Заключити двосторонні договори з 

підприємствами  про надання освітніх послуг у 

сфері професійно-технічної освіти коледжем 

Вересень 

2020 
Завідувачка НМЛ 

37.  

Організувати та провести конкурси “Кращий за 

професією” на відділенні “Комп’ютерні  

технології”, “Харчові технології” 

Квітень 

2021 
Майстри в/н 

38.  
Провести вступний інструктаж зі  здобувачами 

освіти першого курсу 

Вересень 

2021 

Інженер  

з охорони праці 

39.  

Підготувати необхідну документацію (накази 

направлення та ін.)до виходу здобувачів освіти 

на практику   

Згідно з 

графіком 

Заступник 

директора з НВР, 

Завідувачка 

НМЛ, 

керівники 

практики 

40.  

Надавати практичну допомогу молодим 

майстрам в/н в роботі, оформленні необхідної 

документації, у розробці та виготовленні 

інструкційних, технологічних карток, складанні 

проблемних питань, написанні планів кроку 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР, 

завідувачка 

НМЛ, методист 

41.  
Здійснювати контроль за виконанням заходів з 

охорони праці 
Постійно 

Інженер з 

охорони праці 

42.  

Проводити майстер-класи, семінари-

практикуми з показом інноваційних виробничих 

технологій. 

Протягом 

року 

Завідувачка 

НМЛ, 

майстри в/н, 

викладачі 

43.  

Здійснювати контроль за проведенням ДКА:  

‐  заповнення та оформлення щоденників 

виробничої практики;  

‐  перелік пробних кваліфікаційних робіт  

‐  наряди на виконання кваліфікаційних 

пробних робіт;  

‐  виробнича характеристика 

Червень 
Майстри в/н, 

завідувачка НМЛ 
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44.  

Провести роботу по виконанню регіонального 

замовлення працевлаштування учнів  

випускників 2021 року 

Червень 
Майстри в/н, 

завідувачка НМЛ 

4.2. 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 

2020 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

3.  
Переглянути та вдосконалити методичне 

забезпечення з усіх видів практики. 

Квітень 

2020 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

4.  
Підготувати методичне забезпечення для 

проведення конкурсу «Кращий за професією» 

Вересень 

2020 

Майстри в/н , 

викладачі, 

Меркулова Л.Ф. 

5.  
 Організувати роботу “Школи молодого 

майстра”  

Вересень 

2020 

Адміністрація 

коледжу 

6.  
Організувати роботу “Школи передового 

виробничого досвіду” 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

7.  
Переглянути та вдосконалити методичне 

забезпечення з усіх видів практики 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

8.  

Продовжити роботу по оновленню та 

вдосконаленню навчально-методичних 

комплексів 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

викладачі 

9.  

Взяти участь в роботі обласного методичного 

об’єднання по створенню електронних 

підручників 

Протягом 

навчального 

року 

Керівники 

практики 

4.3. Організація та проведення педагогічної практики 

1. 

Підготувати проект наказу про закріплення 

здобувачів освіти VІ курсу дублерами-

кураторами груп І  та ІІ курсів 

Вересень 

2020 

Заст. директора з 

НВР  

2. 

Протягом року контролювати виконання робіт 

дублерів-кураторів та дублерів-майстрів 

виробничого навчання 

Протягом 

навчального 

року 

Заст. директора з 

НВР  

3. 

Підготувати перелік баз комплексної 

педагогічної практики для здобувачів освіти-

випускників відділень “Харчові технології”, 

”Комп’ютерні технології”  

Листопад- 

грудень  

2020 

Меркулова Л.Ф., 

керівники 

практики 

4. 

Підготувати та надіслати листи-запити про 

місця проведення комплексної педагогічної 

практики студентами відділень “Харчові 

технології” “Комп’ютерні технології“ в ЗП 

(ПТ)О України 

жовтень 

вересень 

2020 

Меркулова Л.Ф. 
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5. 

Підготувати та надіслати додаткові та повторні 

листи-запити про місця проведення комплексної 

педагогічної практики 

Листопад 

2020 
Меркулова Л.Ф. 

6. 

Підготувати та видати особисті завдання з 

навчально-ознайомлювальної педагогічної 

практики студентам групи 261 ПО ХТ, 262 ПО 

КТ 

Листопад 

2020  

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 

2020 

Керівники 

практики. 

8. 

Проводити консультації з питань проведення 

уроків виробничого навчання, виховних годин  

та виконання програми педагогічної практики 

для здобувачів освіти груп 261 ПО ХТ, 262 ПО 

КТ  

Протягом 

листопада 

2020-лютого 

2021 р. 

Керівники 

практики 

9. 

Аналізувати (та вчити цьому здобувачів освіти-

випускників) уроки виробничого навчання, 

виховні заходи, що проводяться практикантами 

під час ознайомлювальної педагогічної 

практики 

Листопад, 

грудень 2020 

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 

2020 

Керівник 

практик 

12. 

Прорецензувати звіти здобувачів освіти груп 

261 ПО ХТ, 262 ПО КТ з ознайомлювальної 

навчальної педагогічної практики  

До 

21.12.20р. 

Керівник 

практики 

13. 

Підготувати та видати індивідуальні завдання з 

комплексної педагогічної практики студентам 

групи 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ 

До 

28.12.20 р. 
Керівник 

практики 

14. 

Підготувати та видати направлення студентам 

груп 261 ПО ХТ, 262 ПО КТ для проходження 

комплексної педагогічної практики  

До  

25.12.20 р. 

Керівник 

практики 

15. 

Підготувати проєкт наказу про направлення 

здобувачів освіти VІ курсу груп 261 ПОХТ, 

262ПО КТ  на комплексну педагогічну практику 

25.12.19 р. 
Заступник 

директора з НВР 

16. 

Провести інструктаж з техніки безпеки для 

здобувачів освіти 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 

2021  

Керівник 

практики 
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18. 
Прорецензувати звіти з комплексної 

педагогічної практики 

До 

01.03.2020 р. 

Керівник 

практики 

19. 

Провести підсумкову конференцію за 

результатами проходження комплексної 

педагогічної практики студентами груп 261 ПО 

ХТ, 262 ПО КТ 

Березень 

2021 р. 

Керівник 

практики 

21. 

Підготувати звіт про проходження студентами-

випускниками комплексної педагогічної 

практики  

Травень 

2021 р. 

Керівник 

практики 

22. 

Розробити заходи щодо удосконалення 

проведення педагогічної практики на наступний 

навчальний рік 

Червень 

2021 р. 

Керівник 

практики 

 


