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ВСТУП 

 

Генеральна загальна 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 

 

Самоосвітня діяльність як ефективна умова розвитку творчого 

потенціалу та професійної компетентності педагогів коледжу. 

 

Завдання щодо реалізації методичної проблеми 

 

1. Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, 

новітніх досягнень педагогіки та психології , нових педагогічних технологій. 

 

2. Забезпечення високого методичного рівня усіх видів занять на основі 

застосування нових педагогічних технологій, форм і методів навчання та 

виховання, впровадження досягнень прогресивного педагогічного досвіду. 

 

3. Удосконалення системи організації освітнього процесу на основі сучасних 

тенденцій розвитку освітньої галузі. 

 

4. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей 

для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників. 

 

5. Підвищення інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. 

Впровадження у систему роботи коледжу постійно діючих семінарів-

практикумів із використання сучасних цифрових технологій в освітньому 

процесі в умовах дистанційного та змішаного навчання. 

 

 

Очікувані результати 

 

1. Підвищення загального рівня професійної майстерності педагогів коледжу 

(підвищення рівня професійної підготовки, покращення усіх видів 

педагогічної компетентності: інтелектуальної, психологічної, управлінської, 

мотиваційної, комунікативної, проєктивної, дидактичної, методичної). 
 

2. Моделювання особистої траєкторії професійного розвитку. 
 

3. Підвищення рівня організації освітнього процесу (створення соціально-

педагогічних умов для розвитку особистості кожного здобувача освіти, 

підвищення якості знань, умінь та навичок, розвиток інтересу до навчання та 

підвищення вихованості здобувачів освіти). 
 

4. Формування авторитету педагога серед здобувачів освіти, батьків та колег. 
 

5. Створення свого особистого іміджу.  
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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 01.09.2021 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.  Сформувати навчальні групи нового набору 
до 31.08.2021  

до 31.10.2021 

Завідувачі 

відділеннями 

3.  
Скласти розклад навчальних занять, графік 

освітнього процесу 

до 31.08.2021 

до 15.01.2021 

Заступник 

директора з НВР 

4.  Скласти розклад додаткових занять 
до 14.09.2021 

до 15.01.2022 
Лугова Л.І. 

5.  
Скласти розклад усіх видів педагогічної 

практики 

до 31.08.2021  

до 14.09.2021 

до 15.01.2022 

Меркулова Л.Ф. 

6.  

Забезпечити викладачів, майстрів в/н та 

здобувачів освіти необхідною документацією 

(журнали теоретичного навчання, журнали 

практичного навчання, залікові книжки, особові 

картки) 

до 14.09.2021 Лугова Л.І. 

7.  
Розробити та затвердити план роботи коледжу 

на 2021/2022 навчальний рік 
до 01.09.2021 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Максименко Л.В. 

Меркулова Л.Ф. 

8.  
Внести зміни до нормативних документів 

коледжу щодо порядку організації освітнього 

процесу в умовах карантину 

До 31.08.2021  
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 атестаційної комісії; 

− 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 01.09.2021 
Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 
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10.  
Затвердити тарифікаційні списки на 

2021/2022 навчальний рік 

до 01.09.2021 

до 15.01.2022 

Себко Д.М. 

Головний 

бухгалтер 

11.  

Скласти:  

– графік проведення внутрішньоколеджівських 

олімпіад та конкурсів; 

– графік проведення предметних тижнів 

циклових комісій 

до 01.10.2021 Лугова Л.І. 

12.  

Затвердити:  

– робочі навчальні програми, поурочно-

тематичні плани; 

– робочі програми навчальних дисциплін; 

– плани роботи циклових комісій; 

– плани роботи завідувачів відділеннями; 

– плани роботи гуртків; 

– план роботи НМК; 

– план роботи НМЛ;  

– план роботи навчальної лабораторії; 

 

до 15.09.2021 Лугова Л.І. 

13.  

Оформити: 

 журнали теоретичного та практичного 

навчання академічних груп;  

 індивідуальні плани здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

 особові карки здобувачів освіти; 

 особові справи здобувачів освіти нового 

набору 

до 20.09.2021 Куратори 

14.  
Підготувати матеріали до наказу про 

призначення стипендії здобувачам освіти  

до 18.09.2021 

до 15.01.2022 
Куратори 

15.  
Скласти план внутрішньоколеджівського 

контролю 
до 15.09.2021 Лугова Л.І. 

16.  
Скласти план загальноколеджівських виховних 

заходів, графіки роботи гуртків 
до 10.09.2022 Максименко Л.В. 

17.  

Скласти плани роботи: 

− Школи молодого майстра; 

− Школи передового виробничого досвіду 

до 10.09.2022 Меркулова Л.Ф. 

18.  Скласти план спортивно-масової роботи до 10.09.2022 Варава В.В. 

19.  
Спланувати роботу вихователя гуртожитку, 

студентської ради гуртожитку 
до 10.09.2022 Левенець Н.В. 

20.  
Скласти графік проведення відкритих занять 

викладачами коледжу 
до 15.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

21.  
Скласти циклограму управління освітнім 

процесом на 2021/2022 навчальний рік 
до 15.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 
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1.2. Управління освітнім процесом 

№ 

п/п 
Питання, які розглядаються 

Дата 

проведення 
Доповідачі 

1.2.1. Засідання педагогічної ради 

Засідання І 

1.  
Про затвердження складу педагогічної ради 

коледжу 

СЕРПЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  Вибори секретаря педагогічної ради Себко Д.М. 

3.  

Про підсумки діяльності коледжу в 2020/2021 

навчальному році в умовах змішаного 

навчання та особливості роботи закладу освіти 

та організацію освітнього процесу у 2021/2022 

навчальному році. 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

4.  
Про протиепідемічні заходи у коледжі на 

період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби 

Максименко В.Г. 

5.  
Про визначення відсотку осіб, зарахованих на 

перший курс для здобуття фахової передвищої 

освіти, для призначення академічної стипендії 

Лугова Л.І. 

6.  
Про план роботи коледжу на 2021/2022 

навчальний рік 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень  

 

 
 

ЛИСТОПАД 

Гаєва Т.М. 

2.  

Формування у здобувачів освіти комплексу 

професійних компетентностей під час 

професійно-практичної підготовки 

Меркулова Л.Ф. 

3.  

Про адаптацію здобувачів освіти нового 

набору: соціальні, педагогічні та психологічні 

аспекти 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

Маковченко І.А. 

4.  

Про стан роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, протипожежної безпеки за 

2020/2021 навчальний рік та організацію 

роботи на 2021/2022 навчальний рік 

Інженер 

 з охорони праці 

Засідання ІІІ 

1.  
SWOT-аналіз діяльності відділення “Харчові 

технологіїˮ відповідно до освітньо-

професійної програми 
ГРУДЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Дмитренко С.В. 

2.  
Про затвердження плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2022 

рік 

Гаєва Т.М. 

Засідання ІV 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень 

ЛЮТИЙ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про організацію, хід і результати зимової 

екзаменаційної сесії  
Лугова Л.І. 

3.  
Про організацію фізичного виховання та 

спортивно-масової роботи в коледжі 

Керівник 

фізичного 

виховання  
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Засідання V 

1.  
Національно-патріотичне виховання як важлива 

складова формування та розвитку 

громадянських рис особистості 

КВІТЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2.  
Про організацію та результати атестації 

педагогічних працівників у 2021/2022 н. р. 
Гаєва Т.М. 

3.  
Про організацію та проведення педагогічної 

практики здобувачів освіти коледжу 

Керівник 

педагогічної 

практики 

Засідання VI 

1. 

Самоосвітня діяльність як ефективна умова 

розвитку творчого потенціалу та професійної 

компетентності педагога фахового коледжу 

(творчий звіт) 

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 

2021/2022 навчальний рік та завдання щодо 

планування роботи на наступний навчальний 

рік 

Себко Д.М. 

3.  
Про виконання педагогічного навантаження у 

2021/2022 навчальний рік  
Лугова Л.І. 

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; 

 про забезпечення освітнього процесу 

науковою літературою, підручниками, 

посібниками; 

 кадрове забезпечення навчального процесу і 

педагогічне навантаження на 2021/2022 

навчальний рік; 

 підготовка гуртожитку до нового 

навчального року 
СЕРПЕНЬ  

 

Максименко В.Г 

 

Лугова Л.І. 

 

Лугова Л.І. 

 

Максименко В.Г. 

2.  
Про структуру навчального року, режим 

роботи та правила внутрішнього розпорядку в 

коледжі у 2021/2022 навчальному році.  

Лугова Л.І. 

3.  
Про проходження медичного огляду 

працівниками і здобувачами освіти коледжу 

Старший 

інспектор з кадрів 

4.  
Про протиепідемічні заходи у коледжі на 

період карантину 
Максименко В.Г. 

5.  
Про організацію роботи циклових комісій у 

2021/2022 навчальний рік 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ  

1.  Про створення єдиного інформаційного ВЕРЕСЕНЬ Лугова Л.І. 
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середовища коледжу на базі сервісу Google 

Workspace for Education 

Максименко В.Г. 

2.  
Про укладання угод для проходження 

практики здобувачами освіти коледжу 
Меркулова Л.Ф. 

3.  
Про рейтинг та стипендіальне забезпечення 

здобувачів освіти коледжу 

Себко Д.М. 

Меркулова Л.Ф. 

4.  
Про організацію роботи щодо профілактики 

злочинності, правопорушень серед здобувачів 

освіти коледжу молоді 

Максименко Л.В. 

5.  
Про працевлаштування здобувачів освіти 

коледжу випуску 2021 року 
Меркулова Л.Ф. 

6.  
Про підготовку до акредитації ОПП 

“Професійна освіта (Харчові технології)ˮ 
Лугова Л.І. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про організацію дистанційного та змішаного 

форматів навчання у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією 
 Лугова Л.І. 

2.  

Про організацію атестації педагогічних 

працівників у 2021/2022 навчальний рік та 

підвищення кваліфікації членів педагогічного 

колективу 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

3.  
Про організацію професійно-практичної 

підготовки в коледжі 
Меркулова Л.Ф. 

4.  
Про організаційну роботу щодо виконання 

чинного законодавства України із соціального 

захисту здобувачів освіти 

Максименко Л.В. 

Соціальний 

педагог 

5.  
Про збереження контингенту здобувачів освіти 

коледжу 

Завідувачі 

відділеннями 

Засідання ІV 

1.  
Про підготовку та організоване проведення 

зимової екзаменаційної сесії  

ГРУДЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  
Про дотримання єдиних вимог щодо ведення 

журналів академічних груп та іншої 

навчальної документації 

Завідувачі 

відділеннями 

3.  

Про профілактичну роботу щодо 

попередження захворювань здобувачів освіти 

у зимовий період на ГРЗ та коронавірусну 

хворобу 

Інженер з 

охорони праці 

4.  
Про хід акредитації ОПП “Професійна освіта 

(Харчові технології)ˮ 
Лугова Л.І. 

5.  
Про систему виховної роботи в умовах 

змішаного навчання  
Максименко Л.В. 

6.  
Про графік чергових відпусток співробітників 

коледжу у 2022 році 

Старший  

інспектор з кадрів 

Засідання V 

1.  
Про хід реєстрації здобувачів освіти для участі 

в ЗНО-2022 БЕРЕЗЕНЬ 

Відповідальний за 

проведення ЗНО  

2.  Про організацію виховної роботи в гуртожитку Левенець Н.В. 
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3.  
Про роботу навчальних кабінетів, лабораторій 

коледжу  
Лугова Л.І. 

4.  
Про дотримання безпечних умов навчання і 

виховання здобувачів освіти, охорону їх 

здоров’я на заняттях та в позаурочний час 

Інженер з 

охорони праці 

Засідання VI 

1.  Про роботу циклових комісій коледжу 

КВІТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про дотриманням Правил внутрішнього 

розпорядку учасниками освітнього процесу 

коледжу 

Лугова Л.І. 

3.  
Про організацію і підготовку до державних 

кваліфікаційних екзаменів (атестації) 

Лугова Л.І. 

Дмитренко Л.І. 

Норкіна О.В. 

4.  
Про дотримання антикорупційного 

законодавства у коледжі 
Норкіна О.В. 

5.  
Про хід підготовки до участі здобувачів освіти 

коледжу у ЗНО-2022 

Відповідальний за 

проведення ЗНО 

Засідання VIІ 

1.  

Про виконання педагогічного навантаження у 

2021/2022 навчальний рік і розгляд питань по 

педагогічному навантаженню на наступний 

навчальний рік 

ЧЕРВЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  
Про результати реалізації річного плану 

роботи коледжу в 2021 та завдання щодо 

планування на новий навчальний рік 

Лугова Л.І. 

3.  
Про результати підвищення кваліфікації 

(стажування) педагогічних працівників 

коледжу 

Гаєва Т.М. 

4.  
Про результати рейтингової оцінки 

професійної діяльності педагогів за 

2021/2022 навчальний рік 

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 2019/2021 

навчальному році та пріоритетні напрями 

роботи на 2021/2022 навчальний рік.  

Лугова Л.І. 

3.  
Про склад та організацію роботи циклових 

комісій у 2021/2022 навчальному році. 
Гаєва Т.М. 

4.  
Про нормативно-правове забезпечення 

організованого початку нового 2021/2022 

навчального року 

Гамалій С.О. 

5.  
Про створення єдиного інформаційного 

середовища коледжу на базі сервісу “Google 

Workspace for Education” 

Максименко В.Г. 

6.  
Розгляд і затвердження планів роботи на 

2021/2022 навчальний рік: 

− методичної ради;  

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 



12 

 

 

 

− навчально-методичного кабінету; 

− навчально-методичної лабораторії 

Меркулова Л.Ф. 

Засідання ІІ 

1. 

Про забезпечення дисциплін відповідних 

професій і спеціальностей освітніми і 

робочими навчальними програмами 

ВЕРЕСЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2. 

Про організацію наставництва у роботі з 

молодими педагогами та педагогами-

початківцями 

Гамалій С.О. 

3. 
Про предметні тижні циклових комісій у 

2021/2022 навчальному році 
Гамалій С.О. 

4. 
Про індивідуальні плани педагогічних 

працівників коледжу 
Гаєва Т.М. 

6. 
Розгляд і затвердження документів за 

поданням 
Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про затверджені професійні стандарти: 

– майстер виробничого навчання;  

– вчитель 

ЖОВТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про стан плануючої документації з 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 

2021/2022 навчальний рік 
Гамалій С.О. 

5.  
Про організацію роботи з проведення 

акредитації ОПП “Професійна освіта (Харчові 

технології)ˮ 

Лугова Л.І. 

6.  
Розгляд і затвердження документів за 

поданням 
Гамалій С.О. 

Засідання ІV 

1.  
Аналіз планів роботи циклових комісій на 

2021/2022 навчальний рік. 

ЛИСТОПАД  

Гаєва Т.М 

2.  
Забезпечення мобільності педагога і здобувача 

освіти шляхом формування інформаційних та 

комунікативних компетенцій 

Голови ц/к 

3.  
Аналіз результатів і шляхи вдосконалення 

підготовки здобувачів освіти коледжу до ЗНО 

Лугова Л.І. 

Норкіна О.В. 

Дмитренко С.В. 

4.  
Розгляд і затвердження документів за 

поданням 
Гамалій С.О. 

Засідання V 

1.  

Про стан навчально-методичного забезпечення 

дисциплін спеціальності 015 Професійна 

освіта (за спеціалізаціями), спеціалізації 015.37 

Аграрне виробництво, переробка с/г продукції 

та харчові технології 

СІЧЕНЬ 
Голови ц/к 

Гаєва Т.М. 
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2.  
Шляхи вдосконалення і методичного 

забезпечення освітнього процесу 
Голови ц/к 

3. 

Формування у здобувачів освіти коледжу 

позитивної мотивації до навчання в умовах 

дистанційної та змішаної форми навчання 

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 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.  
Про професійний розвиток педагогів коледжу 

та результати підвищення кваліфікації 

Гаєва Т.М. 

Голови ц/к 

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 ц/к 

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 

“Самоосвітня діяльність як ефективна умова 

розвитку творчого потенціалу та професійної 

компетентності педагога коледжуˮ (творчий 

звіт) 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5.  
Про результати роботи методичної ради у 

2021/2022 навчальний рік та основні напрямки 

роботи в новому навчальному році 

Лугова Л.І. 

6.  
Розгляд і затвердження документів за 

поданням 
Гамалій С.О. 

1.3. Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності 

2. 

Забезпечити виконання педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти 

“Положення про академічну доброчесність у 

Первомайському індустріально-педагогічному 

коледжі” 

Протягом року Лугова Л.І. 

3. 

Проведення інструктивно-методичних нарад з 

метою інформування працівників коледжу про 

необхідність запобігання та виявлення 

Протягом року 
Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 
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плагіату у навчально-методичних роботах 

педагогічних працівників, навчальних роботах 

здобувачів освіти  

4. 
Розвиток навичок коректної роботи із 

джерелами інформації  
Протягом року Гамалій С.О. 

5. 

Проведення занять зі здобувачами освіти щодо 

основ академічного письма та роботи з текстом 

з дотриманням академічної доброчесності 

Протягом року Максименко Л.В. 

6. 

Проведення виховних годин, присвячених  

принципам академічної доброчесності та 

важливості їх дотримання, видам недоброчесної 

поведінки та їх шкоді для  здобувачів освіти 

Протягом року Куратори груп 

7. 

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 виконання 

положень Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного 

характеру 

Протягом року Адміністрація 

2.  

Розміщення на офіційному вебсайті коледжу 

матеріалів щодо реалізації заходів з питань 

запобігання та протидії корупції з метою 

додержання принципів прозорості та 

відкритості у своїй діяльності 

Протягом року Адміністрація 

3.  

Забезпечення практичної реалізації Законів 

України «Про звернення громадян», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про захист 

персональних даних». Оперативне реагування 

на звернення громадян, юридичних осіб щодо 

порушень антикорупційного законодавства, 

вживання  відповідних  заходів щодо 

усунення причин і умов, які сприяють 

корупційним проявам у коледжі 

Протягом року Адміністрація 

4.  

Забезпечення  прозорості в роботі коледжу, у 

встановлені законодавством терміни 

надавати відповіді на запити та звернення 

громадян, юридичних осіб, громадських 

організацій 

Протягом року Адміністрація 

5.  
Прогнозування корупційних ризиків за 

напрямками діяльності структурних 

підрозділів коледжу 

Вересень 2021 

Січень 2022 
Адміністрація 

6.  
Забезпечення якісного добору і розстановки 

кадрів на засадах їх об’єктивної атестації, 

щорічної оцінки виконання покладених на 

Протягом року Адміністрація 
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них обов’язків; вжиття заходів щодо 

запобігання, виявлення та усунення 

конфлікту інтересів 

7.  

Проведення разом з органами студентського 

самоврядування анонімного опитування 

здобувачів освіти. Аналіз інформації щодо 

наявності фактів здирництва і хабарництва 

Постійно 
Уповноважена 

особа 

8.  

З метою неприпустимості фактів хабарництва 

забезпечення відкритості та прозорості 

проведення всіх видів атестації, захисту 

курсових робіт, звітів з практики  

Постійно Адміністрація 

9.  
Запровадження форм контролю за рівнем 

знань здобувачів освіти, які б виключали 

людський чинник і суб’єктивізм 

Вересень  Адміністрація 

10.  

Регулярне проведення зустрічей здобувачів 

освіти, педагогічних працівників з 

адміністрацією з метою обговорення питання 

оптимізації освітнього процесу та запобігання 

корупційним ризикам 

1 раз на семестр Адміністрація 

11.  

Попередження керівників структурних 

підрозділів про персональну відповідальність 

за дотримання вимог чинного законодавства 

щодо запобігання проявів посадових 

зловживань та хабарництва. Інформування 

керівництва 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 

2021 р. 
Гаєва Т.М. 

2.  
Підготувати дидактичний матеріал до 

першого уроку 

Серпень 

2021 р. 
Гаєва Т.М. 

3.  

Визначити керівників динамічних груп та 

продовжити роботу семінарів підвищення 

ділової кваліфікації викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

Вересень 

2021 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання з розробки та 

оновлення робочих програм навчальних 

дисциплін, робочих навчальних програм, 

поурочно-тематичних планів 

Вересень-

жовтень 

2021 р. 

Гаєва Т.М. 

5.  Організувати роботу циклових комісій 
Вересень 

2021 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

6.  
Організувати роботу методичного 

об’єднання кураторів навчальних груп 

Вересень 

2021 р. 

Лугова Л.І. 

Дмитренко С.В. 

7.  
Скласти графік проведення відкритих 

занять викладачами, що атестуються 

Вересень 

2021 р. 
Гаєва Т.М. 

8.  

Провести діагностування викладачів різних 

категорій з метою організації роботи 

семінарів з підвищення кваліфікації та 

надання методичної допомоги 

Вересень-

жовтень 

2021 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

9.  

Провести діагностичне дослідження для 

визначення рівня ІКТ-компетентностей 

педагогів коледжу 

Вересень 

2021 р. 
Гамалій С.О. 

10.  

Надавати допомогу педагогам, що 

атестуються, у підготовці та проведенні 

відкритих занять, виховних годин 

Вересень-

жовтень 

2021 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 

2021 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 

ЗФПВО) 

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 

2021/2022 навчальний рік  

Вересень  Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання у створенні та 

вдосконаленні комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Розробити програму реалізації стратегічної 

проблеми на 2022-2023 роки 

Вересень 

2021 р. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  
Розробити програму реалізації методичної 

проблеми року 

Вересень 

2021 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. 

2.1.4. Підвищення науково-педагогічного рівня  

викладачів та кураторів груп 

1.  

Надавати методичну допомогу викладачам, 

майстрам виробничого навчання у 

написанні: 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 
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 доповідей; 

 статей для друку у фахових виданнях;  

 методичних посібників 

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. 

Маковченко І.А. 

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 

2022 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. 

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); 

жовтень 

 

листопад 

Голови ц/к 

Викладачі 
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 на кращого за професією (за 

відділеннями); 

 знавців української мови ім. П. Яцика та  

Т. Шевченка; 

 на участь в обласних конкурсах, 

олімпіадах 

 

 

грудень 

4. 

З метою виявлення рівня знань здобувачів 

освіти, надання практичної допомоги 

здобувачам освіти нового набору 

організувати і провести зрізи знань з 

базових предметів 

вересень 
Лугова Л.І. 

Викладачі 

5. 

Для виявлення рівня навчальних досягнень 

з предметів, що виносяться на ДПА у формі 

ЗНО (українська мова, математика, історія 

України, англійська мова), провести вхідне 

діагностування знань здобувачів освіти 

нового набору 

за графіком 

НМЦ ПТО 

Лугова Л.І. 

Викладачі 

5. 

Брати участь у проведенні зрізів знань, 

умінь і навичок здобувачів освіти зі 

спецдисциплін; з цією метою продовжити 

створення банку тестів, контрольних питань 

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 навчальних 

програм, робочих навчальних програм, 

поурочно-тематичних планів, плану 

виховної роботи куратора 

вересень 

2021 р.,  

січень  

2022 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. 

З метою надання методичної допомоги 

молодим викладачам, які не мають 

педагогічної освіти, майстрам виробничого 

навчання організувати наставництво  

вересень 

2021 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. 

2.  

Готувати огляди вебресурсів навчального та 

методичного спрямування: 

 із загальноосвітніх та спеціальних 

дисциплін; 

протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 
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 з питань виховання; 

 з питань організації дистанційного та 

змішаного навчання  

3.  

Готувати статті до друку у місцевих,  

регіональних та профільних газетах і 

журналах з метою висвітлення досвіду 

роботи викладачів, майстрів виробничого 

навчання 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 план підвищення кваліфікації 

членів педагогічного колективу на 2022 рік 

грудень 

2021 р. 

Старший 

інспектор  

з кадрів 

2.  
Організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  

протягом 

2022 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. 
Сучасний урок: вимоги, дидактичні основи, 

технології   

листопад 

2021 року 
Овчаренко Т.Д. 

Засідання ІІ 

2. 

Ключові вміння ХХІ століття. Критичне 

мислення та вміння розв’язувати проблеми 

(за матеріалами Британської Ради в Україні)   

січень 

2022 року 
Максименко Л.В. 

 Засідання ІІІ 

3. 
Побудова освітньої траєкторії професійного 

розвитку педагога  

березень 

2022 року 
Гаєва Т.М. 

2.2.3. Організація роботи семінару  

“Впровадження цифрових технологій в освітній процес” 

1.  

Оформлення ділової документації: 

нормативно-правова база, вимоги. 

Практичне заняття. Редагування та 

форматування великих документів 

Вересень Нейман Ю.О. 

2.  

Вимоги до оформлення курсових робіт. 

Практичне заняття. Оформлення курсової 

роботи. Оформлення бібліографічних 

джерел та інтернет-посилань 

Вересень Гамалій С.О. 

3.  

Інструменти та сервіси Google, їх 

застосування в освітній діяльності коледжу. 

Призначення та можливості Google 

Workspase for Education 

Жовтень Максименко В.Г. 

4.  
Практичне заняття. Особливості роботи з 

інструментами Google Workspase for 

Education 

Жовтень Максименко В.Г. 
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5.  

Сервіс Google Meet: функції, можливості, 

інтерфейс. 

Практичне заняття. Створення зустрічі в 

Google Meet та робота у відеозустрічі 

Листопад 
Максименко В.Г. 

Жижаєв С.О. 

6.  
Практичне заняття. Управління учасниками і 

презентацією в Google Meet  
Листопад 

Максименко В.Г. 

Жижаєв С.О. 

7.  

Хмарні технології: сутність, приклади та 

переваги. Хмарні сервіси. Хмарні технології 

як інструмент педагога. 

Практичне заняття. Робота з хмарними 

сервісами 

Грудень 
Нейман Ю.О. 

Максименко В.Г. 

8.  
Практичне заняття. Робота з Google Диском 

як хмарним сховищем даних 
Грудень 

Нейман Ю.О. 

Максименко В.Г. 

9.  

Інтерактивний плакат як електронний 

освітній засіб візуалізації інформації. 

Сервіси для створення інтерактивних 

плакатів. Приклади навчальних 

інтерактивних плакатів, їх структура 

Січень 
Гамалій С.О. 

Савченко В.Є. 

10.  
Практичне заняття. Створення інтерактивних 

плакатів засобами сервісу Thigklink  
Лютий Савченко В.Є. 

11.  

Практичне заняття. Створення 

інтерактивних плакатів засобами сервісу 

Canva. Застосування сервісу Symbaloo для 

зберігання закладок 

Лютий Савченко В.Є. 

12.  
Навчальні відео та скринкасти. 

Практичне заняття. Створення власного 

відео засобами розширення Loom 

Березень Гамалій С.О. 

13.  
Практичне заняття. Створення скринкастів 

засобами сервісу ActivePresenter 
Березень Максименко Л.В. 

14.  

Інтерактивні вправи. Сервіс LearningApps як 

ресурс для створення мультимедійних 

дидактичних вправ. 

Практичне заняття. Створення 

інтерактивних вправ засобами сервісу 

LearningApps 

Квітень 
Нейман Ю.О. 

Корольова О.М. 

15.  
Панорамне заняття. Обмін досвідом 

застосування сервісів Google, презентація 

створених інтерактивних плакатів та вправ 

Квітень 
Педагогічні 

працівники коледжу 

2.2.4. Організація психолого-педагогічного тренінгу 

1.  
Ефективна комунікація та саморегуляція - 

основа соціально-психологічної адаптації 
жовтень Маковченко І.А. 

2.  
Практичні заняття з розвитку навичок 

ефективної комунікації та саморегуляції 

листопад 

січень 

березень 

Маковченко І.А. 

2.2.5. Організація роботи з молодими викладачами, майстрами виробничого 

навчання 

 2.2.5.1. Організаційна робота 

1.  Проведення вхідної діагностики Вересень НМК 
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молодих/малодосвідчених педагогів 

(М/МП): вивчення запитів, потреби у 

наданні допомоги, готовності до 

саморозвитку 

2.  
Розробка плану роботи ШМ/МП на 

2021/2024 роки 
Вересень НМК 

3.  
Створення груп «наставник-молодий 

педагог» та видання наказу 
Вересень 

Заступник 

директора з НВР 

4.  

Надання індивідуальних консультацій: 

— розробка та корегування ПТП, РНП, 

РПНД; 

— заповнення індивідуального плану роботи; 

— вибір теми самоосвіти; 

— ведення навчальної документації 

(журнали, залікові книжки, особисті картки, 

індивідуальні навчальні плани здобувачів 

освіти); 

— складання конспекту заняття, плану уроку; 

— організація та здійснення поточного, 

тематичного та підсумкового оцінювання 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з НВР, 

НМК,  

педагоги-

наставники, 

завідувачі 

відділеннями 

5.  
Складання пам’яток, рекомендацій на 

допомогу педагогам-початківцям 

Протягом 

року 
НМК 

6.  
Робота з локальними нормативно-правовими 

актами коледжу 

Протягом 

року 

Педагоги-

наставники, 

М/МП 

7.  
Складання графіку відвідування занять. 

Відвідування досвідчених педагогів та їх 

подальше обговоренням 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

коледжу 

8.  
Складання графіку взаємовідвідування 

занять. Взаємовідвідування занять, їх 

самоаналіз та обговорення  

Протягом 

року 
М/МП 

9.  
Проведення вихідної діагностики М/МП з 

метою визначення труднощів, проблем в 

організації роботи 

Травень НМК 

 2.2.5.2. Засідання школи адаптації 

 Засідання І 

1. 
Нормативно-правова база забезпечення 

освітнього процесу у коледжі 

Вересень 

Заступник 

директора з НВР 

2. 
Ознайомлення М/МП із системою роботи 

коледжу 

Завідувачі 

відділеннями 

3. 
Обговорення плану роботи ШМ/МП на 

навчальний рік 
НМК 

4. 
Планування роботи педагога на навчальний 

рік 
НМК 

 Засідання ІІ 

1. 

Підвищення кваліфікації та самоосвіта як 

умови зростання професійної 

компетентності педагога. Особливості 

Жовтень Гаєва Т.М. 
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підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками  

2. 

Змішане навчання в умовах карантину. 

Застосування сервісу Google Classroom для 

організації ефективної взаємодії між 

педагогом та здобувачами освіти 

Гамалій С.О. 

 Засідання ІІІ 

1. 

Типи уроків у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти. Вимоги до 

сучасного уроку Листопад 

Овчаренко Т.Д. 

2. 
Моделювання структури стандартного 

уроку відповідно до його типу (ділова гра) 
Гамалій С.О. 

 Засідання ІV 

1. 

Ефективний навчально-методичний 

комплекс дисципліни як умова досягнення 

якості освітньої діяльності 

Січень 

Гаєва Т.М. 

2. 

Самоаналіз заняття як засіб підвищення 

ефективності професійної діяльності 

педагога. Технологія проведення 

самоаналізу  

Гамалій С.О. 

 Засідання V 

1. 
Ефективні форми і методи контролю 

навчальних досягнень здобувачів освіти 
Березень 

Норкіна О.В. 

2. 
Домашні завдання: проблеми чи додаткова 

мотивація (обговорення) 
Меркулова Л.Ф. 

 Засідання VI 

1. 

Толерантність і педагогічний такт у роботі 

педагога. Стилі та моделі педагогічного 

спілкування 

Травень 

Маковченко І.А. 

2. 

Технології індивідуалізації та диференціації 

навчання. Робота з обдарованими 

учнями/студентами 

Дмитренко С.В. 

3. Підведення підсумків роботи за рік НМК 

2.3. ТИЖНІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ 

2. 

Тиждень циклової комісії соціально-

гуманітарних, психолого-педагогічних 

дисциплін та загальноосвітньої підготовки 

Грудень Овчаренко Т.Д. 

3. 
Тиждень циклової комісії цифрових 

технологій та загальнотехнічних дисциплін 
Лютий Гамалій С.О. 

4. 
Тиждень циклової комісії харчових 

технологій та економічних дисциплін 
Квітень 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 здобувачів освіти, які мають 

труднощі в адаптаційний період, та 

визначення їх причин;  

 анкетування здобувачів освіти нового 

набору щодо їх соціально-психологічної 

адаптації  

Вересень 

2021 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Маковченко І. А. 

Трощій М. А. 

Левенець Н. В.  

2.  

Реалізація соціально-психологічного 

проєкту «Адаптуємось разом»:  

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 в 

коледжі»; 

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  

2021  

Маковченко І. А. 

Трощій М. 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 

2021  

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Трощій М. А. 

Куратори 

4. 

Складання та корегування списків 

здобувачів освіти: 

 пільгових категорій; 

 групи ризику; 

Вересень 

2021  

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Норкіна О. В. 

Трощій М. А. 
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 відрахованих; 

 які знаходяться в академічних 

відпустках 

Куратори 

5. 

Складання та корегування соціальних 

паспортів: 

 навчальних груп; 

 гуртожитку 

Вересень-

жовтень 

2021  

Максименко Л. В. 

Куратори 

Трощій М. А. 

Левенець Н. В. 

6. 

Забезпечення соціального захисту дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з числа дітей-сиріт, 

який передбачений законом України “Про 

соціальний захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та 

дітей із багатодітних родин” 

Вересень, 

грудень, 

квітень 

2021-2022 

Максименко Л. В. 

Трощій М. А. 

7. 

Проведення інструктажів із безпеки 

життєдіяльності: 

 вступного (планового, позачергового); 

 щодо правил поводження у громадських 

місцях та дорожнього руху 

Вересень 

2021 

Інженер 

 з охорони праці  

Куратори 

8. 

Організація зустрічей з представниками 

правоохоронних органів, служби у 

справах сім’ї та молоді, прокуратури, 

управління юстиції 

Вересень 

2021  
Максименко Л. В. 

9. 

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 здобувачами 

освіти девіантної поведінки 

Вересень-

жовтень 

2021  

Максименко Л. В. 

Трощій М. А. 

Левенець Н. В. 

Савченко В. Є. 

Варава В. В. 

10. 

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; 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

Трощій М. А. 

Левенець Н. В. 
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 оновлення електронного банку даних 

здобувачів освіти 

11. 

Організація роботи служби “Довіра”: 

 соціальна підтримка здобувачів освіти; 

 консультативна допомога здобувачам 

освіти у розв’язанні проблем особистого 

характеру; 

 індивідуальні педагогічні консультації 

для батьків щодо збереження психічного 

здоров’я здобувачів освіти та створення 

(збереження) позитивного психоемоцій-

ного клімату в сім’ї 

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І. А. 

Трощій М. А. 

Максименко Л. В. 

12. 

Психологічна допомога здобувачам 

освіти, які виїхали із зони проведення 

ООС (психологічні тренінги) 

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І. А. 

13. 

Забезпечення медичного огляду 

здобувачів освіти та профілактики 

захворювань 

До 

01.12.2021  

Максименко Л. В. 

Куратори 

14. 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”:  

2. “Україна на карті Європи”; “Рідна мова – 

життя духовного основа»“; “З Україною в 

серці”; “Обереги української землі”; “Мій 

край – моя історія жива”; “Що таке 

патріотизм”. 

3. Випуск тематичних стіннівок, 

інформаційних повідомлень до державних 

свят, пам’ятних історичних дат, ювілейних 

дат поетів, письменників, громадських 

діячів України. 

4. Урок пам’яті “Бабин Яр: трагедія і 

пам’ять” до Дня пам'яті жертв Бабиного 

Яру 

4. Заходи до Дня захисника України:  

 спортивно-конкурсна розважальна 

програма “Козацькими стежками”;  

 фотоконкурс «Козацькому роду нема 

переводу»; 

 вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у кімнаті-музеї 

воїнів АТО РІПКу; 

 година спілкування “Історія захисника”. 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.09. 2021  

 

14.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Куратори 
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5. Уроки-екскурсії в краєзнавчому музеї 

м. Рубіжне до Дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників “Тих 

днів у пам’яті не стерти і сьогодні…” 

6. Урок-диспут до Дня Гідності та Свободи 

“Що означає бути гідним?” 

7. Заходи до Дня пам’яті жертв 

голодоморів: 

 уроки пам’яті “І мертвим, і живим, і 

ненародженим... Гірка історія злочинів 

проти людяності”, “Голодомор в Україні: 

говоримо сьогодні, пам’ятаємо завжди”; 

 перегляд фільмів, презентацій; 

 участь у загальнонаціональній хвилині 

мовчання та Всеукраїнській акції “Запали 

свічку”. 

8. Заходи до Дня Збройних сил України: 

 виховні години “Збройні сили України: 

захисники і опора країни”, “Цікаві факти 

про українську армію”, “Героїв стежина – 

від батька до сина”; 

 спортивні змагання “Сила і міць 

держави”. 

9. Години спілкування до Дня Соборності 

України “Державність, соборність, 

стабільність”, “Соборна Україна: від ідеї до 

життя” 

10. Години пам’яті до Міжнародного дня 

пам'яті жертв Голокосту “Голокост – 

трагічна сторінка історії”, “Українське 

суспільство і  

пам’ять про Голокост”  

11. Заходи до 104-річниці битви під 

Крутами:  

 усний журнал “Герої Крут – сучасні 

паралелі”; 

 година історичної̈ правди “Міфи та 

реальність про Крути”. 

12. Година пам’яті до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав “Не буває народу без історії, а 

історію творять люди“ 

13. Години вшанування подвигу учасників 

Революції гідності та Героїв Небесної Сотні 

“Небесна сотня-то в серцях вогонь, він 

гаряче палав за Україну” 

14. Уроки пам’яті до Дня Пам‘яті та 

Примирення і до Дня Перемоги “Мужність 

 

28.10.2021  

 

 

 

21.11.2021  

 

27.11.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

06.12.2021  

 

 

 

 

 

 

22.01.2022  

 

 

 

27.01.2022  

 

 

 

 

 

29.01.2022 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

21.02.2022 

 

 

 

06.05.2022 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

Варава В. В. 

Куратори 
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і відвага крізь покоління”, “І подвигам не 

буває забуття”  

15. Флешмоб до Дня вишиванки “Між  

схрещених нитей прошито  

людину...” 

 

19.05.2022 

 

2. 

Організація заходів, присвячених 

українській культурі, духовності, 

писемності: 

1. Віртуально-історичний круїз по життєвих 

дорогах Михайла Грушевського “Його 

життя – дороговказ у майбуття” (до 155-

річчя від дня народження українського 

історика, письменника, громадського та 

політичного діяча Михайла Сергійовича 

Грушевського) 

2. Бліц-репортаж “Через терни 

Гетсиманського саду” (до 115-річчя від дня 

народження українського письменника 

Івана Багряного) 

3. Заходи до Дня української писемності та 

мови: 

 літературні години єдності “Мова твоя, 

Україно, з мови твоїх солов’їв” 

 мовознавча афіша “Вивчай! Знай! Рідну 

мову поважай!” 

 написання Всеукраїнського диктанту 

національної єдності. 

4. Ювілейна орбіта “Світло нескореної 

душі” до 90 річниці від дня народження 

українського письменника Григора 

(Григорія) Михайловича Тютюнника 

5. Літературно-музична композиція «Мово 

українська, гордосте моя!» до Міжнарод-

ного дня рідної̈ мови. 

6. Шевченківський урок до 208-річчя від 

дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка “Актуальність творів Кобзаря у 

сьогоденні України”. 

7. Урок-конференція “Прогресивний 

характер педагогіки Коменського” (до 430-ї 

річниці від дня народження Яна Ямоса 

Коменського) 

 

 

29.09.2021 

 

 

 

 

 

02.10.2021 

 

 

 

09.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2021 

 

 

 

 

21.02.2022 

 

 

09.03.2022 

 

 

 

28.03.2022 

 

 

За розкладом 

Максименко Л. В. 

Овчаренко Т. Д. 

Куратори 

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 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

Викладач історії 

Куратори 
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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 

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. 

Варава В. В. 

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 77 

річниці визволення України від німецько-

фашистської навали, Дня Перемоги. 

Покладання квітів до могили Невідомого 

солдата. 

2. Години мужності, години слави: 

“Уклонімося тим, хто поліг у бою”, “А 

пам’ять священна…”, “Нехай живі 

пам’ятають − покоління знають” 

3. Зустрічі з ветеранами Другої світової 

війни 

 

Жовтень 

2021 

 

Травень 

2022 

 

 

 

Максименко Л. В. 

Овчаренко Т. Д. 

Куратори 

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

1. 

Ознайомлення з “Правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу”, нормативно-

правовими документами закладу освіти 

Вересень 

2021 
Куратори 

2. 
Засідання Ради профілактики 

правопорушень 

Кожна третя 

середа 

місяця 

Зав. відділеннями 

3. 
Студентський флешмоб “Ми за мир!” до 

Міжнародного дня миру 
21.09.2021 РСС 

4. 

Проведення мінітренінгу “Попередження 

булінгу серед молоді” для здобувачів освіти 

першого курсу до Міжнародного дня 

боротьби проти насилля  

02.10.2021 
Маковченко І. А. 

Куратори 
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5. 

Проведення тематичних виховних годин, 

спілкування:  

“Молодь проти насильства”, “Свобода. 

Рівність. Права людини”, “Правила 

розв’язання конфліктів”, “Що таке 

громадянська зрілість?”, “Конституція 

України та Закон України «Про загальний 

військовий обов’язок, військову службу»“ 

Протягом 

року 
Куратори 

6. 

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 “Правила ефективної комунікації 

під час дистанційного навчання”. 

4. Зустріч з правниками “Адвокатура 

України як правозахисна інституція” (або 

“Суд як конституційна гарантія захисту 

прав людини”). 

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 

 

 

10.12.2021 

 

 

 

06-10.12. 

2021 

 

Викладач 

правознавства 

Маковченко І. А. 

Куратори 

7. 

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 “Адміністративно-правова 

кваліфікація правопорушень у сфері 

забезпечення громадського порядку та 

громадської безпеки” 

3. Інформаційні години: 

 “Виклики та загрози в інформаційній 

сфері, що постають в рамках російської 

гібридної агресії проти України” 

 “Законодавчо-нормативна база в галузі  

працевлаштування випускників”. 

4. Дискусія “Право інтелектуальної 

Протягом 

навчального 

року 

Викладач 

правознавства 

Куратори 
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власності в мережі Інтернет” 

5. Бесіди: 

 “Важкі наслідки вживання легких 

наркотиків. Правова відповідальність”;  

 “Права та обов’язки громадянина 

України” 

8. 

Проведення заходів до Європейського дня 

протидії торгівлі людьми (18.10):  

1. Виховні години 

 “Торгівля людьми в Україні: як не стати 

об’єктом експлуатації”; 

 “Безпечне працевлаштування”;  

 “Туристична подорож за кордон”; 

 “Рабство. Чи існує воно сьогодні?”  

2. Тренінг “Торгівля людьми ближче, ніж 

може здаватися”  

Жовтень 

2021 

Маковченко І. А. 

Куратори 

9. 

Проведення заходів до Міжнародного дня 

боротьби проти насильства (25.11):  

1. Участь у Всеукраїнській Акції “16 днів 

проти насильства”. Флешмоб “Мій світ без 

жорстокості та насильства”  

2. Тренінг “Види та наслідки домашнього 

насильства” 

Листопад 

2021 

Маковченко І. А. 

Куратори 

 

10. 

Проведення заходів до Дня безпеки в 

Інтернеті: 

1. Інформаційно-просвітницькі тренінги 

“Кібербезпека”, “Чи мудро ви користуєтеся 

цифровими технологіями”. 

2. Практичний семінар “Інформаційний 

тероризм та інформаційна безпека” 

08.02.2022 

Маковченко І. А. 

Гамалій С. О. 

Куратори 

11. 

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:  

“Духовний світ сучасного студента”, 

“Мовленнєвий етикет студентів – 

культурне обличчя нації”, “Якби ми 

вчились так, як треба”, “Гнучкість розуму 

може замінити красу”,  

“Проблеми молодіжного середовища”, 

“Ідеали сучасної молоді”, “Про красу 

людських взаємостосунків”, “Як стати 

успішною особистістю” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

2. Тренінг “Моє входження в соціум” 
Жовтень  

2021 
Маковченко І. А. 

3. 
Проведення заходів до Всесвітнього дня 

доброти (13.11):  
12.11.2021 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є.  
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1. Флешмоб добрих справ “Подаруй 

ранкові усмішку” 

2. Акція “Скринька доброти” 

3. Створення колажів “Доброта врятує 

світ” 

РСС 

4. 

Проведення заходів до Дня святого  

Миколая: 

1. “Академія святого Миколая”:  

благодійна акція до “Святий Миколай, у 

гості завітай!”. 

2. Етнокалейдоскоп “Святвечір: традиції,  

символи, обряди” 

19.12.2021 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є.  

РСС 

5. 

Акція до Міжнародного дня обіймів 

“Обійми як бумеранг” (Виставка світлин 

“Це так здорово, просто обійнятись!”) 

21.01.2022 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є.  

РСС 

6. 
Круглий стіл “Шануй сам себе, і люди 

будуть тебе шанувати” 

Лютий  

2022 
Куратори 

7. 
Диспут “Толерантність та політична 

культура” 

Квітень  

2022 
Куратори 

3.4. Художньо-естетичне виховання “Я і творчість” 

1. 

Створення “Творчої майстерні” (підбір 

творчо обдарованих, активних здобувачів 

освіти, які бажають брати участь у 

концертних програмах, колективі 

художньої̈ самодіяльності тощо) 

Вересень 

2021 

Савченко В. Є.  

Куратори 

2. 

Хвилинки-цікавинки “Сторінки життя 

бібліотек світу” до Всеукраїнського дня 

бібліотек  

30.09.2021 Куратори 

3. 
Святкова концертна програма “Зі святом, 

освітяни!” (до Дня працівників освіти)  
01.10.2021 

Островцева А. О. 

Савченко В. Є.  

4. 

Виховні години, години спілкування: 

 “Світло добра у моїй душі”; 

 “Про етикет – всерйоз і з усмішкою”;  

 “Театр – життя, актори в ньому - 

люди...”;  

 “Наш край у творах мистецтва”;  

 “Музика торкається душі...” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

5. 
Урочисте вручення документів про освіту 

“Червневий день відлунює святково” 

Останній 

тиждень 

червня 

Максименко Л. В. 

Нейман Ю. О. 

Рочвак І. А. 

Меркулова Л. Ф. 

Савченко В. Є. 

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

1. 
Святковий концерт “А жінка так на весну 

схожа” (до Міжнародного жіночого дня) 

Березень 

2022 
Чипюк Н. О. 

2. 
Виховні години та години спілкування з 

питань гендерного виховання:  

Протягом 

навчального 
Куратори 
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 “Що нас об’єднує і в чому ми – 

індивідуальності”; 

 “У колі гендерних ролей”; 

 “Права людини і дискримінація”; 

 “Гендер і влада”; 

 “Гендерна роль у засобах масової 

інформації” 

року 

3. 
Цикл занять на тему: “Ми — різні, ми — 

рівні” 

Січень  

2022 
Куратори 

4. 

Проведення тематичних виховних заходів 

з питань родинно-сімейного виховання:  

 виховний захід “Мамина колисанка” до 

Дня матері в Україні;  

 фотовернісаж “Родинні світлини” до 

Дня матері; 

 дискусія “Взаємоповага — основа 

людських стосунків”; 

 години спілкування:  

“Роль жінки в зміцненні сім’ї”’;  

“Сім’я й основні сімейні цінності”;  

“Життя — на продаж” 

 

 

08.05.2022 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

5. 

Просвітницькі тренінги “Зустрічатися? За 

і проти, та чи готовий я до серйозних 

стосунків?”, “Гендерні стереотипи – міфи 

та реальність”, “Що ми знаємо про 

кохання”.  

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І. А. 

Куратори 

6. 

Проведення опитування рівня обізнаності 

студентів про культуру романтичних 

стосунків 

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І. А. 

Куратори 

3.6. Екологічне виховання “Я і природа” 

1. 

Організація і проведення заходів у рамках 

тижня екологічних знань: 

1.  Екогодина: “Твоя екологічна стежина” 

2.  Акція “День Землі”. 

3.  Круглий стіл “ГМО: їжа майбутнього 

або ризик для здоров’я”. 

4.  Година спілкування до Дня пам’яті 

жертв Чорнобильської трагедії 

“Екологічні наслідки Чорнобиля”. 

5.  Неконференція “Як ціннісні орієнтації 

здобувачів освіти відображають їх 

усвідомлення поняття прав людини? 

Права людини та навколишнє 

середовище” 

Квітень  

2022 

Максименко Л. В. 

Куратори 

2. 

Інформаційно-освітня робота серед 

здобувачів освіти та викладачів з питань 

екологічного стану навколишнього 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л. В. 

РСС 

Куратори 
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середовища: випуск та розповсюдження 

листівок, бюлетенів, фотостендів, 

інформаційних листків, стіннівок 

3. 

Виховні години та години спілкування:  

 “Еколого-економічні проблеми 

природи і людства”;  

 “Шукаємо вихід із сміттєвих 

лабіринтів”;  

 “Зміни стиль поведінки — допоможи 

природі”;  

 “Екологічна культура — показник 

цивілізованості держави”; 

 “Екологія і здоров’я” 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

 

3.7. Формування євроінтеграційної свідомості 

1. 

Організація і проведення заходів до Дня 

Європи (21.05.22) 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 “Європейська 

панорама”. 

3. Відеолекторій “Видатні українці, знані 

в Європі та світі”.  

4. Діалоговий майданчик “Український 

вибір — євроінтеграція”. 

5. Круглий стіл “Погляд молоді на сучасну 

Європу” 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

 

16.05.2022 

Максименко Л. В. 

Дмитренко С. В. 

Куратори 

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

1. 
Залучення здобувачів освіти до занять у 

спортивних секціях  

Вересень 

2021 

Варава В. В. 

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 
Варава В. В. 

4. 

Підготовка збірних команд коледжу для 

участі в першостях, змаганнях та 

спартакіадах (обласних, міських) 

Варава В. В. 

5. 
Участь у Всеукраїнському Олімпійському 

уроці, Олімпійському тижні 

Варава В. В. 

Куратори 

6. 

Проведення профілактичних тренінгів: 

“Життя — це найцінніший скарб”; “Я не 

боюся жити”; “Я можу помилятися, я 

06.09.2021 – 

10.09.2021 

Маковченко І. А. 

Куратори 
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можу не здаватися!”; “Ефективне 

управління емоціями” (до Всесвітнього 

дня запобігання самогубствам) 

7. 
День здоров’я “Здоров’я кожного — 

багатство нації” 
16.09.2021 

Рочвак І. А. 

Варава В. В. 

Савченко В. Є. 

8. 
Спортивно-конкурсна розважальна 

програма “Козацькими стежками” 
14.10.2021 Варава В. В. 

9. 

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 

Варава В. В. 

РСС 

10. 

Міжнародний день відмови від паління: 

 акція “Час кидати палити”; 

 лекція-дискусія “Електронні сигарети і 

кальян: міфи та реальність”; 

 бесіда “Легка брехня” (про шкідливість 

«легких» сигарет) 

18.11.2021  Куратори 

11. 
Спортивні змагання “Сила і міць держави” 

до Дня Збройних сил України 
06.12.2021  

Варава В. В. 

Савченко В. Є. 

12. 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом та 

порозуміння з ВІЛ-інфікованими: 

 тренінг для студентів щодо 

профілактики та попередження 

захворюваності на ВІЛ/СНІД за методом 

“Рівний–рівному”; 

 акція “Не дай СНІДу шанс”; 

 виховні години: “Захисти любов від 

СНІДу”, “СНІД — рана людства”; 

 перегляд фільмів “Чи є епідемія 

ВІЛ/СНІД в Україні”, “Правда про СНІД” 

01.12.202 
Маковченко І.А. 

Куратори 

13. 
Робота спортивних секцій на зимових 

канікулах 

Січень 

2022  
Варава В. В. 

14. 

Тиждень безпеки дорожнього руху. 

Проведення профілактичних тренінгів на 

тему: “Твій безпечний шлях”, “Підготовка 

учасників дорожнього руху з надання 

першої домедичної допомоги 

постраждалим в наслідок ДТП” 

Травень  

2022 

Інженер 

 з охорони праці  

Медсестра 

Куратори 

15. 
Участь спортивних команд коледжу у 

першості ЗФПО 

Протягом 

року 
Варава В. В. 
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16. 

Організація і проведення позанавчальних 

заходів: 

 До Міжнародного дня відмови від 

паління (18 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 

Варава В. В. 

Максименко Л. В. 

Куратори 

17. 

Проведення тематичних виховних годин у 

групах: 

“COVID-19 — новий виклик для всього 

свiту”, “Як захиститися від коронавірусу”, 

“Формуємо ціннісне ставлення до 

здоров’я”, “Здоров’я — це не все, але все 

без здоров’я — ніщо”, “Вплив алкоголю 

на нервову систему і психіку людини”, 

“Жінка: наслідки паління і вживання 

алкоголю”, “Здорове харчування — 

запорука здоров’я”, “Наркотики чи життя: 

альтернативи немає” 

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:  

“Твоє покликання”, “Щоб праця давала 

втіху”, “Навчися планувати свій день”, 

“Комплекси професійної неповноцін-

ності. Шляхи подолання”, “Компетенції та 

компетентність: теорія і практика” 

Листопад, 

грудень 

2021 

Куратори 

3. 

Організація і проведення акцій:  

 “За чисте довкілля”;  

 “Чисте місто” 

Жовтень 

2021  

Травень 

2022  

Куратори 

4. 

У рамках предметних тижнів проведення: 

 конкурсу-реклами професії, спеціальності; 

 конкурсів професійної майстерності на 

відділеннях “Харчові технології”, 

“Цифрові технології” 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н 

Викладачі 

спецдисциплін 
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5.  
Участь у 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 

2021 

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 

Варава В. В. 

Савченко В. Є. 

РСС 

3. 

Організація і проведення зустрічей 

адміністрації з лідерами студентського 

самоврядування відділень, гуртожитку, 

коледжу 

Вересень 

2021  

Січень  

2022 

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. 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

5.  

Проведення тестувань, анкетувань у 

групах щодо виявлення лідерів групи, 

взаємопорозуміння з дорослими та 

однолітками, межі зони комфорту у сім’ї, 

коледжі, соціумі 

Вересень 

2021 

РСС 

Куратори 

6. 
Випуск інформаційних вісників, 

бюлетенів, газет онлайн 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Куратори 

7. 

Надання інформації на сайт навчального 

закладу щодо діяльності Ради 

студентського самоврядування 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Норкіна О. В. 

Дмитренко С. В. 

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 закладу 

освіти, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

 

РСС 

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

Дмитренко С. В. 

Норкіна О. В. 

Островцева А. О. 

Рочвак І. А. 



38 

 

 

 

 Міжнародний жіночий день; 

 Шевченківські дні; 

 День Пам’яті та примирення та День 

Перемоги; 

 Урочисте вручення документів про 

освіту 

Нейман Ю. О. 

Овчаренко Т. Д. 

Чипюк Н.О. 

Меркулова Л. Ф. 

Варава В. В. 

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:  

 “Мелодія золотої пори” (до Дня людей 

похилого віку); 

 “Чорнобильська трагедія: пам`ять як 

попередження на майбутнє” (до Дня 

пам’яті Чорнобильської трагедії); 

 “Перша хвилина миру” 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Куратори  

Левенець Н. В. 

3.11. Загальні виховні заходи (колективні творчі справи) коледжу 

1.  День знань 01.09.2021 
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

2.  
День здоров’я “Здоров’я кожного — 

багатство нації” 
16.09.2021 

Рочвак І. А. 

Варава В. В. 

Савченко В. Є. 

3.  

“Творча майстерня” (підбір творчо 

обдарованих, активних здобувачів освіти, 

які бажають брати участь у концертних 

програмах, колективі художньої̈ 

самодіяльності тощо) 

Вересень 

2021 

Савченко В. Є.  

Куратори 

4.  
Святкова концертна програма “Зі святом, 

освітяни!” (до Дня працівників освіти) 
01.10.2021 

Меркулова Л. Ф. 

Островцева А. О. 

Савченко В. Є.  

5.  

Спортивно-конкурсна розважальна 

програма “Козацькими стежками” до Дня 

захисника України 

12.10.2021 

Савченко В. Є. 

Варава В. В. 

Куратори 

6.  

Вечір-зустріч з військовослужбовцями 

Збройних Сил України у краєзнавчому 

музеї до Дня захисника України 

12.10.2021  
Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

7.  

Фестиваль КВК (шоу-презентація) “Я – 

студент і цим пишаюсь!” (до Дня 

студента) 

17.11.2021 

Дмитренко С. В. 

Норкіна О. В. 

Савченко В. Є. 

8.  
Конкурс презентацій “Сила і міць 

держави” до Дня Збройних сил України 
06.12.2021  

Максименко Л. В. 

Савченко В. Є. 

9.  Різдвяна арт-мозаїка “Різдвяні фантазії”  07.01.2022 
Нейман Ю. О. 

Савченко В. Є. 

10.  
Акція “Подаруй часточку любові” (до Дня 

святого Валентина) 
14.02.2022 

Максименко Л. В. 

КорольоваО.М. 

Савченко В. Є. 
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11.  
Святковий концерт “А жінка так на весну 

схожа” (до Міжнародного жіночого дня) 

Березень 

2022 

Норкіна О. В. 

Чипюк Н. О. 

12.  Фестиваль гумору “Гумор RPODUCTION” 01.04.2022 
Овчаренко Т. Д. 

Савченко В. Є. 

13.  Арт-майданчик “Великодній сувенір” 24.04.2022 
РСС 

Савченко В. Є. 

14.  
Урочисте вручення документів про освіту 

“Червневий день відлунює святково” 

Останній 

тиждень 

червня 

Максименко Л. В. 

Нейман Ю. О. 

Рочвак І. А. 

Меркулова Л. Ф. 

Савченко В. Є. 

 

 3.12. Засідання методичного об҆'єднання кураторів 

 № 

п/п 
Питання, що виносяться на обговорення Дата Відповідальний 

 Засідання 1 

1.  Обговорення та затвердження плану 

роботи м/о кураторів на 2021/2022 н.р. 

Вересень 

2021 

Дмитренко С.В. 

2.  Ознайомлення кураторів груп з 

методичними рекомендаціями до початку 

навчального року 

Дмитренко С.В. 

Максименко 

3.  Обговорення та затвердження планів 

роботи кураторів навчальних груп на 

2021/2022 н. р. 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

4.  Про документацію кураторів груп Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

5.  Про нові нормативні документи з питань 

організації виховної роботи  

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

Засідання ІІ 

1.  Методика соціальної паспортизації 

навчальних груп 

Листопад 

2021 

Максименко Л.В. 

Трощій М.А. 

2.  

Консиліум «Індивідуальні особливості 

здобувачів освіти нового набору» 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

Маковченко І.А. 

Куратори груп 

3.  Роль куратора навчальної групи у 

формуванні навичок культури спілкування 

здобувачів освіти 

Норкіна О.В. 

Островцева А.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Семінар “Формування у здобувачів освіти 

безпечної поведінки в мережі Інтернет 

Січень 

2022 

Чипюк Н.О. 

Нейман Ю.О. 

Меркулова Л.Ф. 

2.  
Кейс-технології в освітньому процесі 

Дмитренко С.В. 

Максименко Л.В. 

3.  Огляд новинок методичної літератури з 

питань виховання  

Максименко Л.В. 

Дмитренко С.В. 

Засідання ІV 
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1.  Здоров’язбережувальні технології в роботі 

куратора навчальної групи 

Березень 

2022 

Рочвак І.А. 

2.  Попередження афективної поведінки, як 

засіб профілактики суїцидів. Методи 

профілактики суїцидальної поведінки 

серед здобувачів освіти  

Дмитренко С.В. 

Маковченко І.А. 

Трощій М.А. 

3.  Круглий стіл “Роль куратора у формуванні 

національно-патріотичного виховання 

молодіˮ 

Овчаренко Т.Д. 

Куратори груп 

Засідання V 

1.  Удосконалення форм і методів виховної 

роботи в умовах змішаного навчання. 

Обмін досвідом 
Травень 

2022 

Максименко Л.В. 

Куратори груп 

2.  Співробітництво соціально-психологічної 

служби та куратора 

Маковченко І.А. 

Дмитренко С.В. 

3.  Підбиття підсумків роботи м/о кураторів за 

2021/2022 н. р. 

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 

2021 
Меркулова Л.Ф. 

2.  
Провести інструктивно-методичні наради 

майстрів в/н з питань навчально-виробничого 

процесу на 2021/2022 навчальний  рік  

Вересень 

2021  
Меркулова Л.Ф. 

3.  
Забезпечити розробку та погодження переліку 

навчально-виробничих робіт з професій на 

2021/2022 навчальний рік 

Вересень 

2021  

Меркулова Л.Ф. 

майстри в/н 

4.  
Вивчити склад, рівень професійної підготовки 

контингенту відділень “Харчові технології”, 

“Цифрові технологіїˮ 

Вересень 

2021 

Куратор, 

завідувач НМЛ 

5.  

Перевірити наявність та якість інструкцій з 

техніки безпеки. Поновити інструкції з техніки 

безпеки та пожежної безпеки біля кожного 

виду обладнання 

Вересень 

2021 

Інженер з 

охорони праці, 

майстри в/н 

6.  
Проаналізувати і переглянути угоди між 

коледжем і базами практик 

Вересень 

2021 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

7. . 

Здійснити заходи щодо укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та установами 

для проходження здобувачами освіти  

виробничого навчання та виробничої 

практики. Укласти угоди з базами практик 

Вересень 

2021 - 

Січень 

2022 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

8.  
Проаналізувати ринок праці та створити базу 

даних проходження здобувачами освіти 

виробничої практики на підприємствах 

Вересень 

2021 

Майстри в/н 

Меркулова Л.Ф. 

9.  
Організувати придбання спецодягу для 

здобувачів освіти, які навчаються за професією 

“Кухар. Кондитер” 

Вересень 

2021 
Майстри в/н 

10.  
Затвердити навчальну документацію з 

виробничого навчання з професій згідно зі 

стандартами ЗП(ПТ)О 

Вересень 

2021 
Майстри в/н 

11.  
Підготувати перелік комплексних та 

перевірних робіт за всіма професіями 

відповідно робочих програм 

Вересень 

2021 
Майстри в/н 

12.  
Забезпечити контроль виконання інструкцій з 

ведення журналів обліку виробничого 

навчання 

Постійно Меркулова Л.Ф. 

13.  
Підготувати необхідну документацію (накази, 

направлення та ін.) до виходу слухачів на 

практику 

Згідно з 

графіком 

проходження 

практики  

Меркулова Л.Ф. 
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14.  
Організувати медичне обстеження здобувачів 

освіти 

Жовтень  

2021 
Майстри в/н 

15.  
Забезпечити проведення олімпіад та 

підготовку здобувачів освіти до обласних 

конкурсів фахової майстерності 

Згідно з 

графіком  

Викладачі, 

майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

16.  
Забезпечити участь майстрів в/н в обласних 

семінарах, вебінарах, педагогічних читаннях, 

конкурсах професійної майстерності 

Протягом 

року  

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

17.  
Здійснити заходи, щодо перегляду, доповнення 

та дооформлення паспортів КМЗ предметів та 

професій 

Протягом 

року 

Викладачі, 

майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

18.  
Провести збори з приводу закінчення практики 

на відділеннях “Харчові технології”, “Цифрові 

технологіїˮ 

Листопад 

2021 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

19.  
Провести вступний інструктаж зі  здобувачами 

освіти першого курсу 

Вересень 

2021 
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, 

Меркулова Л.Ф. 

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, 

Меркулова Л.Ф. 

24.  
Підготувати здобувачів освіти груп  

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

кваліфікаційної атестації 

Жовтень 

2021 
Майстри в/н 

25.  
Підготувати здобувачів освіти груп 

131 ХТ, 141 ХТ, 132 КТ до написання ККЗ  

Вересень 

2021 
Викладачі  

26.  
Скласти план індивідуальної роботи зі 

здобувачами освіти, які не встигають 

Листопад 

2021 
Майстри в/н 

27.  
Провести зрізи знань, умінь і навичок 

здобувачів освіти з практичного навчання 

Квітень 

2022 

Заступник 

директора з НВР, 

майстри в/н  

28.  
Підготувати базу даних про місця 

працевлаштування випускників усіх професій 

та спеціальностей 

Травень 

2022 
Меркулова Л.Ф. 

29.  

Провести роботу з формування регіонального 

замовлення з підготовки кваліфікованих 

робітників з професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення 

Травень – 

червень 

2022 

Меркулова Л.Ф. 

30.  
Створити комісію з працевлаштування 

випускників 

Грудень 

2021  

Заступник 

директора з НВР 

31.  
Здійснювати контроль за організацією і 

проведенням всіх видів практичного навчання 
Постійно 

Заступник 

директора з НВР 
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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, 

Меркулова Л.Ф. 

34.  

Проводити інструктивно-методичні наради з 

майстрами виробничого навчання, 

керівниками практики з метою ознайомлення 

їх з новими нормативними документами 

Постійно 
Методист, 

Меркулова Л.Ф. 

35.  
Здійснювати контроль за виконанням заходів з 

охорони праці, техніки безпеки відповідно до 

вимог 

Постійно 
Інженер з 

охорони праці 

36.  

Укласти двосторонні договори з 

підприємствами  про надання освітніх послуг у 

сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти коледжем 

Вересень 

2021 
Меркулова Л.Ф. 

37.  
Організувати та провести конкурси “Кращий 

за професією” на відділенні “Цифрові  

технології”, “Харчові технології” 

Квітень 

2022 
Майстри в/н 

38.  
Провести вступний інструктаж зі  здобувачами 

освіти першого курсу 

Вересень 

2022 

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, 

Меркулова Л.Ф. 

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 уроку 

Постійно 

Заступник 

директора з НВР, 

Меркулова Л.Ф. 

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 

Меркулова Л.Ф. 

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, 

Меркулова Л.Ф. 

44.  Провести роботу випускників 2022 року Червень 
Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 
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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 

2021 

Майстри в/н, 

керівники 

практики 

3.  
Переглянути та вдосконалити методичне 

забезпечення з усіх видів практики. 

Квітень 

2021 

Майстри в/н, 

Меркулова Л.Ф. 

4.  
Підготувати методичне забезпечення для 

проведення конкурсу “Кращий за професією” 

Вересень 

2021 

Майстри в/н , 

викладачі, 

Меркулова Л.Ф. 

5.  
 Організувати роботу “Школи молодого 

майстра”  

Вересень 

2021 

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 з оновлення та 

вдосконалення навчально-методичних 

комплексів 

Протягом 

навчального 

року 

Майстри в/н, 

викладачі 

9.  
Взяти участь у роботі обласного методичного 

об’єднання зі створення електронних 

підручників, посібників 

Протягом 

навчального 

року 

Керівники 

практики 

4.3. Організація та проведення педагогічної практики 

1. 

Підготувати проєкт наказу про закріплення 

здобувачів освіти групи 261 ПО ХТ 

дублерами-кураторами груп І та ІІ курсів 

Вересень 

2021 

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 здобувачів освіти —

випускників відділення “Харчові технології”  

Листопад- 

грудень  

2021 

Меркулова Л.Ф., 

керівники 

практики 

4. 

Підготувати та надіслати листи-запити про 

місця проведення комплексної педагогічної 

практики студентами відділення “Харчові 

технології” в ЗП(ПТ)О області та інших 

областей України 

Вересень- 

жовтень 

2021 

Меркулова Л.Ф. 

5. 

Підготувати та надіслати додаткові та повторні 

листи-запити про місця проведення 

комплексної педагогічної практики 

Листопад 

2021 
Меркулова Л.Ф. 

6. 

Підготувати та видати особисті завдання з 

навчально-ознайомлювальної педагогічної 

практики здобувачам освіти групи 261 ПО ХТ 

Листопад 

2021  

Керівники 

практики 
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7. 

Скласти графіки проведення уроків 

виробничого навчання та виховних годин під 

час проведення ознайомлювальної навчальної 

педагогічної практики здобувачами освіти 

групи 261 ПО ХТ 

Листопад 

2021 

Керівники 

практики 

8. 

Проводити консультації з питань проведення 

уроків виробничого навчання, виховних годин  

та виконання програми педагогічної практики 

для здобувачів освіти групи 261 ПО ХТ 

Протягом 

листопада 

2021- 

лютого 2022 

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  

2021 

Керівники 

практики 

10. 

Скласти графік захисту звітів навчально-

ознайомлювальної педагогічної практики для 

групи 261 ПО ХТ  

До 30.11.2021 
Керівники 

практики 

11. 

Організувати проведення ознайомлювальної 

навчальної педагогічної практики в групі  

261 ПО ХТ 

Грудень 

2021 

Керівник 

практик 

12. 

Прорецензувати звіти здобувачів освіти групи 

261 ПО ХТ з ознайомлювальної навчальної 

педагогічної практики  

До 

21.12.2021 

Керівник 

практики 

13. 

Підготувати та видати індивідуальні завдання 

з комплексної педагогічної практики 

студентам групи 261 ПО ХТ 

До 

28.12.2021 
Керівник 

практики 

14. 

Підготувати та видати направлення студентам 

групи 261 ПО ХТ для проходження 

комплексної педагогічної практики  

До  

25.12.2021 

Керівник 

практики 

15. 

Підготувати проєкт наказу про направлення 

здобувачів освіти групи 261 ПО ХТ на 

комплексну педагогічну практику 

25.12.2021 
Заступник 

директора з НВР 

16. 

Провести інструктаж з техніки безпеки для 

здобувачів освіти групи 261 ПО ХТ, 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  групи 261 ПО ХТ  

Січень-лютий  

2022  

Керівник 

практики 

18. 
Прорецензувати звіти з комплексної 

педагогічної практики 

До 

01.03.2022 

Керівник 

практики 

19. 

Провести підсумкову конференцію за 

результатами проходження комплексної 

педагогічної практики студентами групи 261 

ПО ХТ 

Березень 

2022  

Керівник 

практики 

21. 

Підготувати звіт про проходження 

студентами-випускниками комплексної 

педагогічної практики  

Травень 

2022  

Керівник 

практики 
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