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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, розвиток творчої ініціативи. 

 

5. Стимулювання самостійної навчальної та пошуково-дослідницької діяльності 

здобувача освіти в оволодінні професійними знаннями та вміннями, забезпечення 

її необхідними навчально-методичними засобами. 

 

6. Широке застосування у освітньому процесі сучасних засобів навчання та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

7. Підготовка конкурентоспроможних випускників, адаптованих до життя у 

суспільстві, яке швидко змінюється.  

8. Впровадження у практику моделі виховної роботи на основі Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді. 
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Методична проблема року 

Формування системи взаємодії учасників освітнього процесу під час 

дистанційного навчання в умовах дії правового режиму воєнного стану 

 

Завдання щодо реалізації методичної проблеми 

 

1. Продовження вивчення та впровадження в практику нових педагогічних 

технологій з питань дистанційного навчання. 

 

2. Забезпечення високого методичного рівня усіх видів занять в умовах 

дистанційного навчання. 

 

3. Удосконалення системи організації освітнього процесу в умовах дії 

правового режиму воєнного стану. 

 

4. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей 

для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників. 

 

5. Розвиток цифрової компетентності педагогів шляхом впровадження в 

систему роботи коледжу постійно діючих семінарів-практикумів із використання 

сучасних цифрових технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного 

навчання. 

 

6. Створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану. 

 

Очікувані результати 

 

1. 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) в умовах дистанційного навчання під час дії правового 

режиму воєнного стану 

 

2. Підвищення професійного і загальнокультурного рівня та педагогічної 

майстерності педагогів коледжу; вдосконалення усіх видів педагогічної 

компетентності: інтелектуальної, психологічної, управлінської, мотиваційної, 

комунікативної, проєктивної, дидактичної, методичної. 

 

3. Підготовка фахівців освітньої галузі, спроможних впроваджувати у 

педагогічну діяльність досягнення сучасної науки, оптимально використовувати 

інноваційні технології, вільно орієнтуватись в інформаційному середовищі. 
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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 та освітньо-професійні програми, 

навчальні плани 

до 01.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.  
Скласти розклад навчальних занять, графік 

освітнього процесу 

до 31.08.2022 

до 15.01.2023 
Лугова Л.І. 

3.  Скласти розклад додаткових занять 
до 14.09.2022 

до 15.01.2023 
Лугова Л.І. 

4.  Скласти розклад усіх видів практики 

до 31.08.2022  

до 14.09.2022 

до 15.01.2023 

Меркулова Л.Ф. 

5.  
Розробити та затвердити план роботи коледжу 

на 2022/2023 навчальний рік 
до 01.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Максименко Л.В. 

Меркулова Л.Ф. 

6.  

Внести зміни до нормативних документів 

коледжу щодо порядку організації освітнього 

процесу в умовах дії правового режиму 

воєнного стану та пандемії коронавірусу 

до 31.08.2022  
Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

7.  

Підготувати накази коледжу: 

− про організацію освітнього процесу в 

2022/2023 навчальному році; 

− про структуру, режим роботи, форми 

організації освітнього процесу в коледжі та 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти; 

− про створення педагогічної, методичної та 

адміністративної ради; 

− про діючі навчальні плани та програми; 

− про призначення кураторів академічних 

(навчальних) груп; 

− про склад циклових комісій та призначення їх 

голів; 

− про створення атестаційної комісії; 

− про створення тарифікаційної комісії; 

− про створення стипендіальної комісії; 

− про організацію роботи з техніки безпеки та 

охорони праці; 

− про розподіл функціональних обов’язків між 

членами адміністрації коледжу;  

− про розподіл педагогічного навантаження 

до 01.09.2022 
Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 



7 

 

 

 

8.  
Затвердити тарифікаційні списки на 

2022/2023 навчальний рік 

до 01.09.2022 

до 15.01.2023 

Себко Д.М. 

Довгінка І.П. 

9.  
Скласти графік проведення внутрішньо-

коледжівських олімпіад та конкурсів 
до 01.10.2022 Лугова Л.І. 

10.  

Внести зміни відповідно до методичних 

рекомендацій та затвердити:  

– робочі навчальні програми, поурочно-

тематичні плани для ОКР «кваліфікований 

робітник»; 

– робочі програми навчальних дисциплін; 

– поурочно-тематичні плани з предметів; 

– плани роботи циклових комісій; 

– плани роботи завідувачів відділеннями; 

– план роботи НМК; 

– план роботи навчальної лабораторії 

до 15.09.2022 Лугова Л.І. 

11.  

Підготувати в електронному вигляді: 

− журнали теоретичного та практичного 

навчання академічних груп;  

− індивідуальні плани здобувачів фахової 

передвищої освіти; 

− особові карки здобувачів освіти; 

− індивідуальні плани роботи педагогічних 

працівників. 

Регулярно заповнювати зазначені документи в 

електронному вигляді 

 

 

 

до 20.09.2022 

 

 

 

Протягом року 

Куратори 

Викладачі 

Майстри в/н 

12.  
Підготувати матеріали до засідань 

стипендіальної комісії, наказів про призначення 

стипендії здобувачам освіти  

до 18.09.2022 

до 15.01.2023 

Норкіна О.В. 

Куратори 

13.  
Скласти план внутрішньоколеджівського 

контролю 
до 15.09.2022 Лугова Л.І. 

14.  
Скласти циклограму управління освітнім 

процесом на 2022/2023 навчальний рік 
до 15.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

15.  
Скласти план загальноколеджівських виховних 

заходів 
до 10.09.2022 Максименко Л.В. 

16.  
Скласти графік проведення відкритих занять 

викладачами коледжу 
до 15.09.2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

17.  

Опрацювати результати підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2022 

році, спланувати й організувати підвищення 

кваліфікації у 2023 році  

Протягом року 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.  
Про затвердження складу педагогічної ради 

коледжу 

СЕРПЕНЬ 

Себко Д.М. 

2.  Вибори секретаря педагогічної ради Себко Д.М. 

3.  

Про підсумки діяльності коледжу у 2021/2022 

навчальному році та завдання педагогічного 

колективу щодо підвищення якості освітнього 

процесу в 2022/2023 навчальному році в умовах 

дії правового режиму воєнного стану 

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

4.  
Про розгляд та затвердження плану роботи 

коледжу на 2022/2023 навчальний рік 
Гаєва Т.М. 

5.  
Про ліквідацію академзаборгованостей 

здобувачами освіти коледжу за результатами 

2021/2022 навчального року 

Лугова Л.І. 

Норкіна О.В. 

6.  

Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

коледжу, що атестуються у 2022/2023 

навчальному році 

Гаєва Т.М. 

7.  Про локальні нормативні документи  Лугова Л.І. 

Засідання ІІ 

1.  

Про допуск до поетапної кваліфікаційної 

атестації з професії 5122 Кухар 4 

кваліфікаційного розряду здобувачів освіти 

групи 131 ХТ 

 

ЖОВТЕНЬ 
Максименко Л.В. 

Засідання ІІІ 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень  

 

 

ЛИСТОПАД 

Гаєва Т.М. 

2.  

Про організацію практичної підготовки 

здобувачів освіти коледжу в умовах 

дистанційного навчання під час дії правового 

режиму воєнного стану  

Меркулова Л.Ф. 

3.  
Про безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в умовах воєнного стану 
Себко Д.М. 

Засідання IV 

1.  
Про затвердження плану підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на 2023 

рік 

ГРУДЕНЬ Гаєва Т.М. 

Засідання V 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень 

СІЧЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про організацію, хід і результати зимової 

екзаменаційної сесії  
Лугова Л.І. 
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3.  

Про результати моніторингу (опитувань 

здобувачів фахової передвищої освіти, 

педагогічних працівників) щодо якості 

реалізації ОПП Професійна освіта (Харчові 

технології), Професійна освіта (Цифрові 

технології) 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

Засідання VI 

1.  

Про допуск до поетапної кваліфікаційної 

атестації з професії 7412 Кондитер 3 

кваліфікаційного розряду здобувачів освіти 

групи 141 ХТ 

ЛЮТИЙ 
Максименко Л.В. 

Засідання VII 

1.  

Національно-патріотичне виховання як важлива 

складова формування та розвитку 

громадянських рис особистості здобувачів 

освіти коледжу 

БЕРЕЗЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2.  
Про організацію та результати атестації 

педагогічних працівників коледжу в 2022/2023 

навчальному році 

Гаєва Т.М. 

3.  
Про організацію та проведення педагогічної 

практики здобувачів освіти коледжу 

Керівник 

педагогічної 

практики 

Засідання VIII 

1. 

Формування системи взаємодії учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання під час дії правового режиму воєнного 

стану (обмін досвідом) 

ТРАВЕНЬ 
Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Засідання IX 

1. 

Про допуск до поетапної кваліфікаційної 

атестації з професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення ІІ 

кваліфікаційної категорії здобувачів освіти 

групи 122 ЦТ 

ЧЕРВЕНЬ Норкіна О.В. 

Засідання X 

1. 

Про допуск до державної кваліфікаційної 

атестації з професії 4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного забезпечення І 

кваліфікаційної категорії здобувачів освіти 

групи 132 ЦТ ЧЕРВЕНЬ 

Норкіна О.В. 

2. 

Про допуск до державної кваліфікаційної 

атестації з професії 7412 Кондитер 4 

кваліфікаційного розряду здобувачів освіти 

групи 141 ХТ 

Максименко Л.В. 

Засідання XI 

1.  Про виконання раніше прийнятих рішень  

ЧЕРВЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про виконання планів роботи коледжу в 

2022/2023 навчальний рік та завдання щодо 
Себко Д.М. 
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планування роботи на наступний навчальний 

рік 

3.  
Про виконання педагогічного навантаження у 

2022/2023 навчальному році  
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 в умовах дії правового режиму воєнного 

стану та дистанційного навчання 

СЕРПЕНЬ  

Себко Д.М. 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

Гамалій С.О. 

2.  
Про структуру навчального року, режим роботи 

та правила внутрішнього розпорядку в коледжі 

у 2022/2023 навчальному році  

Лугова Л.І. 

3.  
Про організацію роботи циклових комісій у 

2022/2023 навчальному році 
Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ  

1.  
Про організацію та хід дистанційного навчання 

у зв’язку з дією правового режиму воєнного 

стану 

ВЕРЕСЕНЬ 

Лугова Л.І. 

 

2.  
Про особливості роботи в єдиному 

інформаційному середовищі коледжу на базі 

сервісу Google Workspace for Education 

Максименко В.Г. 

3.  
Про організацію практичного навчання в 

умовах дистанційного навчання та дії правового 

режиму воєнного стану  

Меркулова Л.Ф. 

4.  
Про рейтинг та стипендіальне забезпечення 

здобувачів освіти коледжу 

Себко Д.М. 

Норкіна О.В. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про організацію виховної роботи у коледжі в 

умовах дистанційного навчання та дії правового 

режиму воєнного стану 

ЖОВТЕНЬ 

Максименко Л.В. 

2.  
Про особливості організації атестації 

педагогічних працівників у 

2022/2023 навчальному році  

Гаєва Т.М. 

3.  
Про соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти з сімей учасників АТО/ООС, 

внутрішньо переміщених осіб в умовах війни 

Максименко Л.В. 

Засідання ІV 

1.  
Про підготовку та організоване проведення 

зимової екзаменаційної сесії  

ГРУДЕНЬ 

Лугова Л. І. 

2.  

Про дотримання єдиних вимог щодо ведення Є- 

журналів академічних (навчальних) груп та 

іншої навчальної документації в електронному 

вигляді 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 
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3.  

Про соціально-педагогічний супровід 

здобувачів освіти, що належать до соціально-

незахищених категорій, в умовах дії правового 

режиму воєнного стану 

Максименко Л.В. 

4.  
Про підвищення кваліфікації членів 

педагогічного колективу в 2023 році 
Гаєва Т.М. 

5.  
Про графік чергових відпусток співробітників 

коледжу в 2023 році 

Старший  

інспектор з 

кадрів 

Засідання V 

1.  
Про хід реєстрації здобувачів освіти для участі 

в ЗНО-2023 

БЕРЕЗЕНЬ 

Відповідальний 

за проведення 

ЗНО  

2.  

Про дотримання безпечних умов навчання і 

виховання здобувачів освіти, охорону їх 

здоров’я в умовах воєнного стану 

 

Інженер з 

охорони праці 

Засідання VI 

1.  Про роботу циклових комісій коледжу 

КВІТЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  

Про організацію і підготовку до поетапної 

(державної) кваліфікаційної атестації для ОКР 

«кваліфікований робітник» та кваліфікаційної 

атестації для ОПС «фаховий молодший 

бакалавр» 

Лугова Л.І. 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

3.  
Про хід підготовки до участі здобувачів освіти 

коледжу у ЗНО-2023 

Відповідальний 

за проведення 

ЗНО 

Засідання VIІ 

1.  

Про виконання педагогічного навантаження у 

2022/2023 навчальному році та розгляд питань 

по педагогічному навантаженню на наступний 

навчальний рік 

ЧЕРВЕНЬ 

Лугова Л.І. 

2.  

Про результати реалізації річного плану роботи 

коледжу в 2022/2023 навчальному році 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 коледжу за 

2022/2023 навчальний рік 

Гамалій С.О. 

1.2.3. Засідання методичної ради 

Засідання І 

1.  Вибори секретаря методичної ради СЕРПЕНЬ Лугова Л.І. 



12 

 

 

 

2.  
Про підсумки методичної роботи у 2021/2022 

навчальному році та пріоритетні напрями 

роботи на 2022/2023 навчальний рік  

Лугова Л.І. 

3.  
Про нормативно-правове забезпечення 

організованого початку нового 2022/2023 

навчального року 

Гамалій С.О. 

4.  

Про організацію роботи учасників освітнього 

процесу коледжу в єдиному інформаційному 

середовищі на базі сервісу Google Workspace for 

Education 

Гамалій С.О. 

5.  
Про склад та організацію роботи циклових 

комісій у 2022/2023 навчальному році 
Гаєва Т.М. 

6.  

Розгляд і затвердження планів роботи на 

2022/2023 навчальний рік: 

− методичної ради;  

− навчально-методичного кабінету 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Засідання ІІ 

1.  

Про забезпечення предметів / дисциплін 

відповідних професій і спеціальностей 

освітніми програмами, робочими навчальними 

програмами та робочими програмами 

навчальних дисциплін 

ВЕРЕСЕНЬ 

Гаєва Т.М. 

2.  
Про особливості ведення навчальної 

документації в електронному вигляді в 

2022/2023 навчальний рік 

Гамалій С.О. 

3.  
Про організацію наставництва в роботі з 

молодими педагогами  
Гамалій С.О. 

4.  
Про індивідуальні плани роботи педагогічних 

працівників коледжу 
Гаєва Т.М. 

5.  
Розгляд і затвердження планів роботи циклових 

комісій на 2022/2023 навчальний рік 
Гамалій С.О. 

Засідання ІІІ 

1.  
Про стан плануючої документації з предметів і 

дисциплін та їх відповідність навчальному 

плану 

ЖОВТЕНЬ 

Гамалій С.О. 

2.  
Про особливості організації дистанційного 

навчання в умовах дії правового режиму 

воєнного стану 

Лугова Л.І. 

3.  
Про графік проведення відкритих занять 

педагогічними працівниками, що атестуються,  

на 2022/2023 навчальний рік 

Гамалій С.О. 

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

Засідання ІV 

1.  
Про стан інформаційно-методичного 

забезпечення освітньої діяльності в умовах 

дистанційного навчання 

ГРУДЕНЬ 
Гамалій С.О. 

Голови ц/к 
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2.  

Про формування траєкторії професійного 

розвитку педагогічними працівниками коледжу 

та організацію підвищення кваліфікації у 2023 

році 

Гаєва Т.М. 

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

Засідання V 

1.  
Про роль якості викладання предметів і 

дисциплін у внутрішній системі забезпечення 

якості освіти 

СІЧЕНЬ 

Голови ц/к 

2. 
Про нові нормативні та інструктивно-методичні 

матеріали в сфері освіти 
Гамалій С.О. 

4. 

Про організацію методичної роботи з молодими 

та малодосвідченими викладачами, майстрами 

в/н 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

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

Засідання VI 

1.  
Про засоби контролю й комунікації зі 

здобувачами освіти під час проведення 

практичного навчання в дистанційному форматі 
БЕРЕЗЕНЬ 

Меркулова Л.Ф. 

2.  
Про професійний розвиток педагогів коледжу 

та результати підвищення кваліфікації 

Гаєва Т.М. 

Голови ц/к 

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

Засідання VII 

1.  

Про підготовку навчально-методичного 

забезпечення для проведення кваліфікаційної 

атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» 

ТРАВЕНЬ 

Лугова Л.І. 

Голови ц/к 

2.  

Про підготовку навчально-методичного 

забезпечення для проведення кваліфікаційної 

атестації за освітньо-професійним ступенем 

«фаховий молодший бакалавр» 

Лугова Л.І. 

Голови ц/к 

3.  
Про виконання планів роботи циклових комісій 

у 2022/2023 навчальному році 
Голови ц/к 

4.  

Про підготовку до педагогічної ради з питання 

«Формування системи взаємодії учасників 

освітнього процесу в умовах дистанційного 

навчання під час дії правового режиму воєнного 

стану (обмін досвідом)» 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5.  

Про результати роботи методичної ради у 

2022/2023 навчальному році та основні 

напрямки роботи в новому навчальному році 

(круглий стіл) 

Члени 

методичної 

ради 

1.3. Заходи щодо забезпечення академічної доброчесності 

1.  
Провести інструктивно-методичні наради з 

метою інформування працівників коледжу 

щодо норм та правил академічної 

Вересень 

Січень 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 
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доброчесності, нормативно-правових 

документів з цих питань 

2.  

Включити до планів виховної роботи кураторів 

академічних (навчальних) груп виховні години, 

присвячені принципам академічної 

доброчесності та важливості їх дотримання, 

шкоди для  здобувачів освіти 

Вересень 
Максименко Л.В. 

Куратори груп 

3.  
Розробити рекомендації щодо коректної роботи 

із джерелами інформації для учасників 

освітнього процесу коледжу 

Жовтень Гамалій С.О. 

4.  

Розробити анкету з питань академічної 

доброчесності, використання плагіату та 

ставлення до нього учасників освітнього 

процесу 

Листопад Гамалій С.О. 

5.  
Провести анкетування учасників освітнього 

процесу з питань академічної доброчесності 

Грудень 

Травень 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

6.  
Контролювати об’єктивність оцінювання 

здобувачів освіти на основі семестрового 

контролю 

Грудень  

Червень 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

7.  
Провести виховні години, присвячені 

принципам академічної доброчесності  

За планом 

роботи 
Куратори груп 

8.  

Контролювати дотримання педагогічними 

працівниками та здобувачами освіти вимог 

наукової етики та поваги до інтелектуальних 

надбань 

Протягом року 
Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

9.  

Перевіряти дотримання правил посилання на 

джерела інформації при написанні методичних 

матеріалів, які презентовано педагогічними 

працівниками у власних матеріалах «З досвіду 

роботи…» 

Протягом року Гамалій С.О. 

10.  
Проводити інформаційну роботу щодо 

популяризації принципів академічної 

доброчесності та професійної етики 

Протягом року 
Викладачі 

Майстри в/н 

1.4. Заходи щодо запобігання корупції 

1.  
Здійснювати контроль за додержанням вимог 

законодавства України в сфері запобігання 

корупції  

Протягом року 
Уповноважена 

особа 

2.  
Здійснювати контроль за цільовим 

використанням бюджетних коштів, 

достовірністю ведення бухгалтерського обліку 

Постійно 

Адміністрація 

Головний 

бухгалтер 

3.  

При прийомі на роботу інформувати 

працівників про необхідність неухильного 

дотримання антикорупційного законодавства 

України та недопустимість вчинення 

корупційних діянь 

Протягом року 
Уповноважена 

особа  
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4.  
Вживати заходів щодо виявлення конфлікту 

інтересів у колективі та структурних 

підрозділах, сприяти його усуненню 

Протягом року 
Уповноважена 

особа 

5.  

Розміщувати на офіційному вебсайті коледжу: 

− інформаційно-ознайомлювальні матеріали 

щодо антикорупційного законодавства; 

− повідомлення щодо реалізації заходів з 

питань запобігання та протидії корупції  

Протягом року 

Уповноважена 

особа 

Максименко В.Г. 

6.  
Забезпечення вільного доступу до публічної 

інформації на офіційному вебсайті коледжу 
Постійно 

Адміністрація 

Максименко В.Г. 

7.  

Оперативно реагувати на звернення громадян, 

юридичних осіб щодо порушень 

антикорупційного законодавства; надавати 

відповіді на запити та звернення громадян, 

юридичних осіб, громадських організацій 

Протягом року 

Адміністрація 

Уповноважена 

особа 

8.  
Організувати роботу електронної «скриньки 

довіри» на офіційному вебсайті коледжу 
Протягом року Максименко В.Г. 

9.  
Інформувати учасників освітнього процесу про 

способи подання повідомлень про корупційні та 

пов’язані з корупцією випадки  

Вересень 

Уповноважена 

особа 

Куратори 

10.  
Продовжити запровадження форм контролю за 

рівнем знань здобувачів освіти, які б виключали 

людський чинник і суб’єктивізм 

Протягом року  

Адміністрація 

НМК 

Голови ц/к 

11.  

Провести анонімне опитування учасників 

освітнього процесу коледжу з метою 

дослідження їх обізнаності щодо 

антикорупційного законодавства та виявлення 

можливих фактів вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень в 

коледжі 

Жовтень 

Лютий 

Уповноважена 

особа 

12.  

Інформувати здобувачів освіти, вступників на 

навчання до коледжу щодо наявності 

електронної «скриньки довіри» та особливостей 

надсилання повідомлень 

Грудень 

Червень 

Серпень 

Лугова Л.І. 

Уповноважена 

особа 

13.  

Розробити план заходів з питань запобігання та 

протидії корупції у коледжі на 2023 рік та 

ознайомити з планом учасників освітнього 

процесу 

Січень 
Уповноважена 

особа 

14.  

Здійснювати моніторинг ЗМІ та інформувати 

про оприлюднені випадки вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень в закладах освіти 

Постійно 
Уповноважена 

особа 
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ІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

 

№ 

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

2.1. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

2.1.1. Організаційна робота 

1.  
Розробити методичні рекомендації та 

дидактичний матеріал до проведення першого 

уроку «Ми українці: честь і слава незламним» 

Серпень 

2022 
Гаєва Т.М. 

2.  

Провести діагностування викладачів різних 

категорій з метою організації роботи семінарів з 

підвищення кваліфікації та надання методичної 

допомоги 

Серпень  

2022 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

3.  
Розробити плани роботи семінарів підвищення 

кваліфікації 

Серпень  

2022 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  Організувати роботу циклових комісій 
Вересень 

2022 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

5.  
Організувати роботу методичного об’єднання 

кураторів навчальних груп 

Вересень 

2022 

Лугова Л.І. 

Максименко 

Л.В. 

6.  
Провести діагностичне дослідження для 

визначення рівня ІКТ-компетентностей 

педагогів коледжу 

Вересень 

2022 
Гамалій С.О. 

7.  
Скласти графік проведення відкритих занять 

викладачами та майстрами виробничого 

навчання, що атестуються 

Вересень 

2021 
Гамалій С.О. 

8.  
Продовжити роботу зі створення електронного 

навчально-методичного забезпечення дисциплін  

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

Педпрацівники 

коледжу 

9.  
Організувати рецензування методичних 

матеріалів, створених викладачами і майстрами 

виробничого навчання коледжу 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

10.  
Брати участь у підготовці і проведенні 

педагогічних, методичних адміністративних рад, 

засіданнях циклових комісій 

Протягом 

навчального 

року 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

11.  

Організувати роботу семінарів підвищення 

ділової кваліфікації та тренінгів: 

− «Впровадження цифрових технологій в 

освітній процес»; 

− «Психолого-педагогічний тренінг» 

Згідно з 

планом 

Гаєва Т.М. 

Гамалій С.О. 

Маковченко І.А. 

12.  

Організувати участь педагогічних працівників 

коледжу в обласних, регіональних, 

всеукраїнських семінарах, вебінарах для різних 

категорій (за планами роботи НМЦ ПТО, Ради 

директорів ЗФПО) 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 
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13.  
Розробити програму реалізації методичної 

проблеми року 

Вересень 

2022 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

2.1.2. Навчально-методичне забезпечення  

освітнього процесу 

1.  
Підготувати методичні рекомендації щодо 

планування роботи циклових комісій на 

2022/2023 навчальний рік  

Вересень  Гаєва Т.М. 

2.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання з розробки та оновлення 

робочих програм навчальних дисциплін, 

робочих навчальних програм, поурочно-

тематичних планів 

Вересень-

жовтень  

2022 

Гаєва Т.М. 

3.  

Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання у створенні та 

вдосконаленні комплексів навчально-

методичного забезпечення дисциплін 

Протягом 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4.  
Надавати допомогу викладачам, майстрам 

виробничого навчання, кураторам груп з 

підготовки методичних рекомендацій 

  

5.  
Надавати методичну допомогу викладачам, 

майстрам виробничого навчання у розробці 

дидактичних матеріалів 

Протягом 

навчального 

року 

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 відкритих виховних 

онлайн-заходів викладачами, майстрами 

виробничого навчання з їх подальшим 

обговоренням 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

4. 

Проводити онлайн-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: 

− доповідей; 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 
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− статей для друку у фахових виданнях;  

− методичних рекомендацій, посібників 

2.  

Інформувати викладачів, майстрів виробничого 

навчання про новинки педагогічної та 

спеціальної літератури, фахових видань 

Протягом 

навчального 

року 

Гаєва Т.М. 

3.  

Практикувати проведення спільних засідань 

циклових комісій щодо вирішення проблем 

навчання і виховання 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

4.  
Провести рейтингову оцінку роботи викладачів, 

майстрів виробничого навчання  

Червень 

2023 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

Меркулова Л.Ф. 

Максименко Л.В. 

5.  
Підтримувати зв’язок з кафедрами педагогіки і 

психології закладів вищої освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій Т. М. 

Гаєва Т. М. 

6.  

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  

7.  
Брати участь в організації 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. 

З метою виявлення рівня знань здобувачів 

освіти, надання практичної допомоги 

здобувачам освіти організувати і провести зрізи 

знань з базових предметів 

Вересень 
Лугова Л.І. 

Викладачі 

 

Спільно з навчальною частиною організувати і 

провести олімпіади із загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін  

Згідно з 

графіком 

Лугова Л.І. 

Гамалій С.О. 

Викладачі 

3. 

Організувати та провести конкурси: 

− на кращого знавця української мови  

(І тур); 

− знавців української мови ім. П. Яцика та  

Т. Шевченка 

Жовтень 

 

Листопад 

Голови ц/к 

Викладачі 

4. 
Брати участь в обласних конкурсах, олімпіадах 

для закладів П(ПТ)О, ФПО 

За графіком 

НМЦ ПТО, 

ДОіН ЛОДА 

Лугова Л.І. 

Викладачі 

5. 

Продовжити створення банку тестів, 

контрольних завдань для проведення зрізів 

знань, умінь і навичок здобувачів освіти зі 

спецдисциплін 

Протягом 

навчального 

року 

Голови ц/к 

Викладачі 
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2.1.6. Адресна методична допомога 

1. 
Організувати роботу методичного об’єднання 

кураторів 
Вересень 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2. 

Надати методичну допомогу молодим 

викладачам, майстрам виробничого навчання 

при складанні навчальних програм, робочих 

навчальних програм, поурочно-тематичних 

планів, плану виховної роботи куратора 

Вересень 

2022,  

січень  

2023 

Гаєва Т.М. 

Максименко Л.В. 

3. 

Організувати наставництво з метою надання 

методичної допомоги молодим викладачам і 

майстрам виробничого навчання  

Вересень 

2022 
Лугова Л.І. 

1.7. Інформаційно-довідкова робота 

1.  
Готувати огляди електронних інформаційних 

ресурсів 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; 

− з питань виховання; 

− з питань організації дистанційного навчання  

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

3.  

Готувати статті до друку у 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 

4.  
Забезпечити поповнення електронної бібліотеки 

коледжу навчально-методичною літературою, 

фаховими та періодичними виданнями 

Протягом 

навчального 

року 

Гамалій С.О. 

Голови ц/к 

2.2. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

2.2.1. Курсова підготовка членів педагогічного колективу 

1.  
Проаналізувати стан підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2022 році 

Грудень 

2022 
Гаєва Т.М. 

2.  
Скласти план підвищення кваліфікації членів 

педагогічного колективу на 2023 рік 

Грудень 

2022 
Гаєва Т.М. 

3.  
Організувати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2022/2023 

навчальному році 

Протягом 

2023 
Гаєва Т.М. 

2.2.2. Організація роботи семінару  

“Впровадження цифрових технологій в освітній процес” 

1.  

Електронний документообіг у закладі освіти.  

Практичне заняття. Особливості ведення 

електронних журналів на базі сервісу https://e-

journal.iea.gov.ua/  

Вересень Гамалій С.О. 

2.  

Хмарні технології в освіті. Хмарні сервіси як 

інструмент реалізації дистанційного навчання. 

Практичне заняття. Особливості роботи з 

папками та документами на корпоративному 

Google Диску 

Жовтень Жижаєв С.О. 

https://e-journal.iea.gov.ua/
https://e-journal.iea.gov.ua/
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3.  
Вимоги до оформлення курсових робіт. 

Практичне заняття. Автоматичне створення 

змісту документу 

Листопад Нейман Ю.О. 

4.  

Персональний сайт/блог педагога — ефективний 

інструмент розвитку цифрової компетентності.  

Практичне заняття. Проєктування структури 

персонального сайту. Підготовка матеріалів до 

розміщення на сайті 

Грудень 

Максименко В.Г. 

Практичне заняття. Створення персонального 

сайту засобами сервісу Google Sites 
Січень 

5.  
Електронне портфоліо педагога. 

Практичне заняття. Створення інфографічного 

резюме засобами сервісу Genially 

Лютий Гамалій С.О. 

6.  
Практичне заняття. Створення персонального 

блогу засобами сервісу Google Blogger 
Березень Козюберда А.В. 

7.  
Практичне заняття. Ведення персонального 

блогу на базі сервісу Google Blogger 
Квітень Козюберда А.В. 

8.  

Систематизація даних за допомогою 

інструментів Google. 

Практичне заняття. Застосування папок, міток 

та посилань як засобів систематизації даних 

Травень Нейман Ю.О. 

2.2.4. Організація психолого-педагогічного тренінгу 

1.  

Психологічний супровід учасників освітнього 

процесу в умовах воєнного стану в Україні. 

Інформаційні ресурси та контакти щодо 

психологічної підтримки в період воєнного часу 

Жовтень Маковченко І.А. 

2.  
Практичне заняття. Посттравматичний стрес: 

ефективні техніки самодопомоги 
Листопад Маковченко І.А. 

3.  
Практичне заняття. Психологічна підтримка в 

період воєнного часу 
Січень Маковченко І.А. 

4.  
Практичне заняття. Нове життя — нові умови. 

Відроджуємося та рухаємось вперед 
Березень Маковченко І.А. 

2.2.5. Організація роботи з молодими викладачами, майстрами виробничого 

навчання 

 4.2.5.1. Організаційна робота 

1.  
Створення груп «наставник-молодий педагог» та 

видання наказу 
Вересень 

Заступник 

директора з 

НВР 

2.  

Проведення вхідної діагностики 

молодих/малодосвідчених педагогів (М/МП): 

вивчення запитів, потреби у наданні допомоги, 

готовності до саморозвитку 

Вересень НМК 

3.  
Аналіз роботи школи М/МП у 2021/2022 

навчальному році та обговорення плану роботи 

на 2022/2023 навчальний рік 

Вересень НМК 

4.  
Надання індивідуальних консультацій: 

— розробка та корегування ПТП, РНП, РПНД; 

— заповнення індивідуального плану роботи; 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

НВР, НМК,  
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— 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 

педагоги-

наставники, 

завідувачі 

відділеннями 

5.  
Складання пам’яток, рекомендацій на допомогу 

педагогам-початківцям 

Протягом 

року 
НМК 

6.  
Вивчення локальних нормативно-правових актів 

коледжу, що регламентують організацію 

освітнього процесу 

Протягом 

року 

Педагоги-

наставники, 

М/МП 

7.  
Складання графіку відвідування онлайн-занять. 

Відвідування онлайн-занять досвідчених 

педагогів та їх подальше обговорення 

Протягом 

року 

Педагогічні 

працівники 

коледжу 

8.  
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 

 4.2.5.2. Засідання школи становлення (2-й рік роботи школи М/МП) 

 Засідання І 

1. 
Обговорення плану роботи школи М/МП на 

навчальний рік 

Вересень 

НМК 

2. 
Види навчальних занять у закладах фахової 

передвищої освіти. Лекції, їх види та особливості 
Гаєва Т.М. 

3. 

Сучасні підходи до виховного процесу, 

формування особистості на принципах 

національного виховання та традиціях закладу 

освіти 

Максименко 

Л.В. 

 Засідання ІІ 

1. 

Інноваційні методи навчання як основа 

пізнавальної активності майбутніх майстрів 

виробничого навчання 
Жовтень 

Овчаренко Т.Д. 

2. 

Нестандартні уроки: види, структура, методика 

проведення. Конструювання нестандартного 

уроку 

Гамалій С.О. 

 Засідання ІІІ 

1. 
Педагогіка співпраці. Мораль та професійна 

етика педагога 
Листопад 

Максименко Л.В. 

2. 
Психологічні причини неуспішності здобувачів 

освіти на заняттях 
Маковченко І.А. 

3. 
Педагогічний конфлікт, його причини, способи 

запобігання та методи вирішення.  
 Маковченко І.А. 

 Засідання ІV 

1. Аналіз уроку. Типи аналізу Січень Гамалій С.О. 
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2. Практичне заняття. Аналіз проведеного уроку Гаєва Т.М. 

 Засідання V 

1. 

Організація педагогічної взаємодії в освітньому 

процесі. Взаємодія педагога та здобувачів освіти 

у процесі навчання, виховання та загального 

розвитку  Березень 

Овчаренко Т.Д. 

2. 

Практична складова навчального процесу.  

Методика підготовки та проведення 

лабораторно-практичних та семінарських занять 

Гамалій С.О. 

Гаєва Т.М. 

 Засідання VI 

1. 
Особливості роботи зі здобувачами освіти 

соціально незахищених категорій 

Травень 

Максименко Л.В. 

2. 
Організація індивідуальної роботи з батьками 

здобувачів освіти 
Норкіна О.В. 

3. Підведення підсумків роботи за рік НМК 
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ІІІ. ВИХОВНА РОБОТА 
 

№  

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

З метою забезпечення максимально можливої безпеки для кожного здобувача освіти в 

умовах дії правового режиму воєнного стану виховна робота проводиться в дистанційному 

режимі 

 3.1. Організаційні заходи 

1.  
Розробити і затвердити план виховної̈ роботи зі 

здобувачами освіти коледжу на 2022/2023 

навчальний рік 

 
Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

2.  

Розробити і затвердити плани виховної̈ 

роботи: 

− практичного психолога; 

− соціального педагога; 

− кураторів академічних (навчальних) груп; 

− органів студентського самоврядування 

Вересень 

2022 

Лугова Л.І. 

Максименко Л.В. 

Маковченко І.А. 

3.  

Провести анкетування здобувачів освіти з 

метою: 

– з’ясування місця перебування здобувачів 

освіти; 

– уточнення статусу здобувачів освіти соціально 

незахищених категорій 

Вересень 

2022 

Максименко Л.В. 

Куратори 

4.  
Скласти і затвердити графік проведення 

кураторами академічних груп відкритих годин 

спілкування з здобувачами освіти 

Жовтень 

2022 

Максименко Л.В. 

Куратори 

5.  
Організувати онлайн-зустрічі з батьками 

здобувачів освіти  

Протягом 

навчального 
року 

Куратори 

6.  
Організувати діяльність студентського само-

врядування коледжу 

Вересень 

2022 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

7.  
Залучати здобувачів освіти до участі в різних 

виховних заходах 

Протягом 

навчального 
року 

Куратори 

8.  

Організувати виховну роботу в коледжі за 

такими напрямками: 

– національно-патріотичне виховання; 

– військово-патріотичне виховання; 

– правова освіта та виховання; 

– морально-етичне виховання; 

– художньо-естетичне виховання; 
– гендерне та сімейно-родинне виховання; 
– екологічне виховання; 
– формування євроінтеграційної свідомості; 

– формування здорового способу життя; 

– професійно-трудове виховання; 

– розвиток соціальної активності. Організація 

студентського самоврядування 

Протягом 

навчального 
року 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Куратори 
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9.  Організувати роботу Ради профілактики 
Вересень 

2022 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Куратори 

3.2. Соціально-педагогічна діяльність та соціальний захист здобувачів освіти 

1.  

Вивчення контингенту здобувачів освіти з метою 

виявлення пільгових категорій, педагогічно 

занедбаних та схильних до правопорушень; з 

асоціальних та багатодітних сімей, тих, хто 

потрапив у складні життєві ситуації 

Вересень 

2022  

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Куратори 

2.  

Складання та корегування списків здобувачів 

освіти: 

− пільгових категорій; 

− групи ризику; 

− які знаходяться в академічних відпустках 

Вересень 

2022  

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Куратори 

3.  

Соціально-педагогічний супровід здобувачів 

освіти пільгових категорій: 

− збір інформації про матеріально-побутові 

умови проживання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

числа дітей сиріт;  

− спілкування з опікунами дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;  

− 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. 

4.  
Складання та корегування соціальних паспортів 

навчальних груп 

Вересень-

жовтень 

2022  

Максименко Л.В. 

Куратори 

5.  

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» 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

6.  

Реалізація соціально-психологічного проєкту 

«Втрата та здобуття можливостей: навчання і 

розвиток в період воєнного часу»:  

1. Діагностика: 

1) рівня стресу та тривоги; 

2) за допомогою PSYCLOPS. 

2. Тренінгові заняття з групами: 

1. Несприятливі обставини та управління 

стресом. 

2. Навчаємось управляти проблемами. 

3. Починайте і продовжуйте. 

 

 

 

 

Вересень-

жовтень  

2022  

Листопад 

2022- 

січень  

2023 

Маковченко І.А. 

Максименко Л.В. 
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4. Посилення соціальної підтримки. 

5. Підтримання гарного самопочуття. 

3. Діагностика за допомогою PSYCLOPS.  

4. Нове життя: розвиток особистісних та 

навчальних навичок. 

1. Тренінг «Моє майбутнє: ставимо цілі й 

опановуємо стратегії їх досягнення». 

2. Тренінг «Розвиток професійних навичок». 

5. Підсумки:  

1. Діагностика стресу та тривоги. 

2. Підсумкові зустрічі «Мої здобуті 

можливості» 

 

Лютий 2023 

Березень 2023 

 

 

 

 

Квітень 2023 

Травень- 

червень 2023 

7.  

Проведення інструктажів із безпеки 

життєдіяльності: 

− вступного, планового, позачергового; 

− щодо правил поводження у громадських   

місцях та дорожнього руху; 

− правил безпеки в умовах воєнного стану 

Вересень 2022 

Інженер 

 з охорони праці  

Куратори 

8.  

Проведення годин практичних тренувань з 

безпеки: 

− Воєнний стан, надзвичайна ситуація: заборони 

та обмеження; 

− Правила спілкування в соціальних мережах в 

умовах воєнного стану; 

− Як поводитися під час обстрілів стрілецькою 

зброєю, артобстрілах, артилерійських обстрілів 

системами залпового вогню; 

− Як діяти в умовах хімічної атаки;  

− Перша домедична допомога під час обстрілів; 

− Домашня медична аптечка: що має бути 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

9.  Робота Ради профілактики 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

3.3. Громадянське виховання «Я – громадянин України» 

3.3.1. Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання «Я – патріот» 

1. 

1. Випуск тематичних стіннівок, інформаційних 

повідомлень до державних свят, пам’ятних 

історичних дат, ювілейних дат поетів, 

письменників, громадських діячів України. 

2. Тематична година «Мовчазний крик Бабиного 

Яру: 81 рік трагедії». 

3. Заходи до Дня захисників і захисниць України:  

− тематичне відеопривітання «Приречені на 

Перемогу»; 

− виховна година «Нація нескорених: від 

козацтва до сьогодення». 

6. Година пам’яті до Дня Гідності та Свободи 

«Як Майдан змінив Україну?». 

Протягом 

навчального 

року 

 

 

29.09.2022  

 

14.10.2022 

 

 

 

21.11.2022  
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7. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів: 

− година-реквієм «Голодний рік, як чорна птиця, 

над краєм змореним літав», «Цвіли сади, мов 

савани, на всю небесну твердь…»; 

− перегляд фільмів, презентацій; 

− участь у загальнонаціональній хвилині 

мовчання та Всеукраїнській акції «Запали 

свічку». 

8. Заходи до Дня Збройних сил України: 

− виховні години: «Минуле і сьогодення 

української армії», «Героїв стежина — від 

батька до сина»; 

− відеожурнал «Завжди на захисті». 

9. Заходи до Дня Соборності України: усні 

журнали: «Соборна Україна: від ідеї до життя», 

«Сторіччя боротьби: уроки для сьогодення». 

10. Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту (години пам’яті):  

«Голокост — світова катастрофа ХХ століття», 

«Голокост— вічний урок людству».  

11. Заходи до 104-річниці битви під Крутами:  

історична відеогодина «Герої Крут — для 

нащадків взірець». 

12. Години вшанування подвигу учасників 

Революції̈ гідності та Героїв Небесної Сотні 

«Україна гідна свободи», «Подвиг, що 

непідвладний часу». 

13. Години мужності до Дня Пам’яті та 

Примирення і до Дня Перемоги «Велика ціна 

визволення України», «Мужність і відвага крізь 

покоління».  

154. Флешмоб до Дня вишиванки «Вишиванка — 

твій генетичний код» 

27.11.2022  

 

 

 

 

 

 

06.12.2022  

 

 

 

 

22.01.2023  

 

 

 

27.01.2023  

 

 

 

29.01.2023 

 

 

21.02.2023 

 

 

 

08.05.2023 

 

 

 

18.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

Куратори 

2. 

Організація заходів, присвячених українській 

культурі, духовності, писемності: 

1. Заходи до Дня української писемності та мови: 

− інформ-досьє «Історія української мови»! 

− мовознавча інтелект-вікторина «Веселкова 

наша мова»; 

− написання Всеукраїнського диктанту 

національної єдності 

2. Шевченківський урок до 209-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка “Зламана доля та 

нескорена воля” 

 

 

09.11.2022 

 

 

 

 

 

09.03.2023 

Максименко Л.В. 

Куратори 

3. 

Проведення загальнонаціональної хвилини 

мовчання для вшанування пам'яті загиблих 

унаслідок збройної агресії РФ 

Щоденно  

о 9:00 

Викладачі 

Куратори 
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4. 

Профорієнтаційна робота серед здобувачів 

освіти випускних груп щодо подальшої служби в 

Збройних силах України 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3.3.2. Правова освіта та виховання «Я – громадянин України» 

1. 

Ознайомлення з правилами внутрішнього 

розпорядку коледжу в умовах дії правового 

режиму воєнного стану», нормативно-правовими 

документами закладу освіти 

Вересень 

2022 
Куратори 

3. 

Єдиний урок Миру «Разом заради миру: повага, 

безпека та гідність для всіх» до Міжнародного 

дня миру 

21.09.2022 Куратори 

4. 

Проведення міні-тренінгу «Проблема булінгу 

стосується кожного» до Міжнародного дня 

боротьби проти насилля  

02.10.2022 
Маковченко І.А. 

Куратори 

5. 

Проведення тематичних виховних годин, 

спілкування:  

«Без прав немає обов’язків», «Наркоманія, 

токсикоманія, алкоголь і їх вплив на 

злочинність» 

Протягом 

року 
Куратори 

6. 

Інформаційний дайджест «Кібербулінг! Що це?», 

«Моя сім’я –– територія без конфліктів» (до 

Міжнародного дня боротьби з насильством і 

булінгом у закладах освіти) 

04.11.22 Викладачі 

7. 

Організація і проведення Всеукраїнського тижня 

права: 

1. Всеукраїнський урок «Права людини». 

2. Година спілкування «Сучасний політик –– 

який він?» 

3. Виховна бесіда про значення Збройних Сил і 

військовий обов’язок, захист прав 

військовослужбовців «Захист Вітчизни –– 

обов‘язок громадян України» 

 

 

12.12.2022 

 

 

 

12-16.12. 

2022 

Викладач 

правознавства 

Маковченко І.А. 

Куратори 

8. 

Заходи до Європейського дня протидії торгівлі 

людьми (18 жовтня):  

1. Виховні години: 

− «Будь обережний! Жертвою торгівлі людьми 

може стати кожен!»; 

− «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». 

2. Тренінг «Людина не для продажу» 

Жовтень 

2022 

Маковченко І.А. 

Куратори 

9. 

Заходи до Міжнародного дня боротьби проти 

насильства (25.11):  

1. Участь у Всеукраїнській Акції «16 днів проти 

насильства»: флешмоб «Мій світ без 

насильства».  

2. Тренінг «Не проявляй безсилля –– ти сильніше 

насилля!» 

Листопад 

2022 

Маковченко І.А. 

Савченко В.Є. 

Куратори 

 

10. Заходи до Дня безпеки в Інтернеті: 07.02.2023 Гамалій С.О. 
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1. Інформаційно-просвітницькі тренінги 

«Дізнайся про свої права в цифровому 

середовищі», «Кібербезпека очима української 

молоді». 

2. Створення інтерактивного плакату «Твій 

Інтернет — твій вибір» 

Савченко В.Є. 

Куратори 

3.4. Морально-етичне виховання «Я — людина» 

1.  

Виховні години:  

«Самовиховання і саморозвиток — шлях до 

вдосконалення»;  

«Моральність вчинків: як ми поважаємо один 

одного»;  

«Егоїзм і душевна щедрість» 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

2.  
Година спілкування «Толерантність та політична 

культура» (до Міжнародного дня толерантності) 
16.11.2022 Куратори 

3.  
Інтелектуально-етична вікторина «Як бути 

вихованим?» 
Квітень 2023 Куратори 

3.5. Художньо-естетичне виховання «Я і творчість» 

1. 

Створення «Творчої майстерні» (підбір творчо 

обдарованих, активних здобувачів освіти, які 

бажають брати участь у позанавчальних заходах) 

Вересень 2022 
Савченко В.Є.  

Куратори 

2. 

Святкове привітання «Низький уклін вам, 

шановні наші педагоги!» (до Дня працівників 

освіти) 

02.10.2022 
Савченко В.Є. 

РСС  

3. 

Виховні години, години спілкування: 

− «Світ твоїх захоплень»;  

− «До мови серцем пригорнись. Естетика слова»;  

− «Культура спілкування» 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

4. 
Відеовітання з отриманням документів про 

освіту «На щастя, долю, на добро й красу!» 

Останній 

тиждень 

червня 

Рочвак І.А. 

Меркулова Л.Ф. 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

3.6. Гендерне та сімейно-родинне виховання «Я і моя родина» 

1. 
Челендж-відеовітання «Жінка — майбутнього 

світу основа» (до Міжнародного жіночого дня) 
Березень 2023 Козюберда А.В. 

2. 

Виховні години та години спілкування з питань 

гендерного виховання:  

− «Гендерні стереотипи в професії і лідерстві»; 

− «Гендерні моделі сучасної сім'ї та виховання» 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3. 

Тематичні виховні заходи з питань родинно-

сімейного виховання:  

− виховна година «Найрідніша людина в світі» 

до Дня матері в Україні;  

− тренінг «Дружна сім’я – першоджерело 

людського духу»; 

− години спілкування:  

«Еволюція сімейних відносин»; 

 

 

14.05.2023 

 

 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

Маковченко І.А. 
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«Сім’я як носій духовних цінностей» 

4. 
Просвітницький тренінг «Школа Толерантності з 

питань гендерної рівності» 

Протягом 

навчального 

року 

Маковченко І.А. 

Куратори 

3.7. Екологічне виховання «Я і природа» 

1. 

Організація і проведення заходів у рамках 

тижня екологічних знань: 

1.  Екогодина «Україна, війна, довкілля». 

2.  Створення інтерактивного плаката до Дня 

пам’яті жертв Чорнобильської трагедії «Білий 

птах з чорною ознакою» 

Квітень  

2023 

Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

Куратори 

2. 

Інформаційно-освітня робота серед здобувачів 

освіти та викладачів з питань екологічного стану 

навколишнього середовища: випуск та 

розповсюдження листівок, бюлетенів, 

інформаційних листків 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

РСС 

Куратори 

3. 

Виховні години та години спілкування:  

− «Екологія та війна. Екозвички, які слід 

повернути собі зараз»; 

− «Екологічна культура — показник 

цивілізованості держави»; 

− «Екологія в умовах війни: бомба уповільненої 

дії»;  

− «Екологічна ситуація сьогодення» 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

 

3.8. Формування євроінтеграційної свідомості 

1. 

Організація і проведення заходів до Дня Європи 

(20.05.2023) в Україні під гаслом «Україна в 

Європі, Європа в Україні»: 

Тематична виховна година: «Європейські 

цінності та стандарти щодо верховенства права 

та поваги до прав людини»; «Україна. Війна в 

Європі» 

Протягом 

навчального 

року 

 

Максименко Л.В. 

Куратори 

3.9. Формування здорового способу життя «Я і моє здоров’я» 

1.  

Проведення профілактичних тренінгів:  

«Твоє життя — твій вибір»;  

«Моя позиція» (до Всесвітнього дня запобігання 

самогубствам) 

05.09.2022- 

09.09.2022 

Маковченко І.А. 

Куратори 

2.  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом та 

порозуміння з ВІЛ-інфікованими: 

− тренінг для студентів щодо профілактики та 

попередження захворюваності на ВІЛ/СНІД за 

методом “Молодь проти СНІДу”; 

− година спілкування: «Зупинимо СНІД, поки 

він не зупинив нас» 

01.12.2022 
Маковченко І.А. 

Куратори 

3.  
Профілактичний тренінг до тижня безпеки 

дорожнього руху «Безпека дорожнього руху в 

умовах воєнного стану» 

Травень  

2023 

Інженер 

 з охорони праці  

Куратори 
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4.  

Проведення тематичних виховних годин у групах: 

«Коронавірус: профілактика, інфікування та 

поширення», «Чи безпечні “легкі наркотики”», 

«Вплив алкоголю на нервову систему і психіку 

людини» 

Протягом 

навчального 

року 

Куратори 

3.10. Професійно-трудове виховання «Я і моя майбутня професія» 

1. 

Виховні бесіди по групах на профорієнтаційну 

тематику:  

«Повага до професії — шлях до майстерності», 

«Комплекси професійної неповноцінності. 

Шляхи подолання», «Компетенції та 

компетентність: теорія і практика» 

Листопад, 

грудень 

2022 

Куратори 

3.11. Розвиток соціальної активності.  

Організація студентського самоврядування «Я – студент» 

1.  

Вибори активу студентського самоврядування: 

− груп, відділень, коледжу; 

− Ради студентського самоврядування коледжу 

Вересень 

2022 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Савченко В.Є. 

2.  
Організація і проведення онлайн-зустрічей 

адміністрації з лідерами студентського 

самоврядування відділень, коледжу 

Вересень 2022  

Січень  

2023 

Себко Д.М. 

Максименко Л.В. 

3.  

Участь здобувачів освіти у роботі педагогічної 

ради, стипендіальної комісії, засіданнях Ради 

профілактики, заохоченні, винесенні подяк та 

доган, відрахуванні здобувачів освіти 

Протягом 

навчального 

року 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

4.  

Проведення тестувань, анкетувань у групах щодо 

виявлення лідерів групи, взаємопорозуміння з 

дорослими та однолітками, межі зони комфорту 

у сім’ї, коледжі, соціумі 

Вересень 

2022 

Маковченко І.А. 

Куратори 

5.  
Надання інформації на сайт коледжу щодо 

діяльності Ради студентського самоврядування 

Протягом 

навчального 

року 

РСС 

Норкіна О.В. 

Максименко Л.В. 

6.  

Організація і проведення заходів, присвячених 

датам та традиціям закладу освіти, 

колективні творчі справи: 

− День працівників освіти; 

− День захисників і захисниць України; 

− 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. 

Норкіна О.В. 

Козюберда А.В. 

Нейман Ю. О. 

Рочвак І.А. 

Овчаренко Т. Д. 

Меркулова Л.Ф. 

3.12. Загальні виховні заходи (колективні творчі справи) коледжу 

1.  
Перший урок «Ми Українці: честь і слава 

незламним» 
01.09.2022 

Максименко Л.В. 

Куратори 
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2.  
Святкове привітання «Низький уклін вам, 

шановні наші викладачі!» (до Дня працівників 

освіти) 

02.10.2022 
Савченко В.Є.  

РСС 

3.  
Тематичне відеопривітання «Приречені на 

перемогу» до Дня захисників і захисниць 

України 

14.10.2022 
Максименко Л.В. 

Савченко В.Є. 

4.  
Шоу-презентація «Student’s Day 2022» у форматі 

TikTok (до Дня студента) 
17.11.2022 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Савченко В.Є. 

5.  
Відеожурнал «Завжди на захисті» до Дня 

Збройних сил України 
06.12.2022  

Овчаренко Т. Д. 

Савченко В.Є. 

6.  
Створення фотоколажу «Під знаком Купідона» 

(до Дня святого Валентина) 
14.02.2023 

Нейман Ю. О. 

Савченко В.Є. 

7.  
Челендж-відеовітання «Жінка — майбутнього 

світу основа» (до Міжнародного жіночого дня) 
Березень 2023 Козюберда А.В. 

8.  
Відеовітання з отриманням документів про 

освіту «На щастя, долю, на добро й красу!»  

Останній 

тиждень 

червня 

Максименко Л.В. 

Нейман Ю. О. 

Рочвак І.А. 

Меркулова Л.Ф. 

Савченко В.Є. 
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ІV. ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

 

№ 

з/п 
Розділи та зміст роботи 

Строк 

виконання 
Відповідальний 

4.1. Організація практичного навчання 

1.  
Скласти графіки навчальної, виробничої, 

педагогічної та технологічної практик за 

професіями і спеціальностями 

Вересень 

2022 

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

2.  

Провести інструктивно-методичні наради 

майстрів в/н з питань організації 

практичного навчання у 2022/2023 

навчальному році  

Вересень 

2022  

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

3.  
Підготувати накази по організації 

практичного навчання для ОКР 

«кваліфікований робітник» 

Згідно з 

графіком 

проходження 

практики  

Меркулова Л.Ф. 

4.  

Підготувати накази по організації 

практичного навчання для ОПС «фаховий 

молодший бакалавр» згідно з графіком 

освітнього процесу 

Згідно з 

графіком 

проходження 

практики  

Меркулова Л.Ф.  

5.  
Проаналізувати і затвердити навчальну 

документацію з виробничого навчання з 

професій згідно зі стандартами СП(ПТ)О 

Вересень 

2022 

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

6.  
Створити на базі вебсервісу Google 

Workspace for Education навчальні класи з 

практичного навчання 

До початку 

практики 

 Керівники 

практики 

7.  

Проводити у період проходження практики 

онлайн-консультації для здобувачів освіти 

по виконанню індивідуальних завдань і 

оформленню звітної документації згідно із 

затвердженою робочою програмою 

Постійно 
Керівники 

практики 

8.  

Здійснювати постійний контроль за 

веденням облікової та звітної документації, 

виконанням навчального плану і програм 

практичного навчання за професіями і 

спеціальностями 

Протягом 

навчального 

року  

Лугова Л.І 

Меркулова Л.Ф. 

9.  
Організувати онлайн-захист звітів з 

практики  

Згідно з 

графіком  

Керівники 

практики,  

Члени комісії 

10.  

Ознайомити студентів з тимчасовим 

порядком організації практичного навчання 

здобувачів освіти під час дії правового 

режиму воєнного стану 

Перед початком  

практики  

Керівники 

практики 

11.  
Забезпечити участь майстрів в/н в обласних 

семінарах, вебінарах, педагогічних 

читаннях 

Постійно 
Методичний 

кабінет. 
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12.  

Контролювати виконання завдань та  облік 

виконаної роботи в електронних журналах 

дистанційного навчання (на базі вебсервісу 

https://e-journal.iea.gov.ua/) 

 Постійно 

Лугова Л. І. 

Максименко Л.В. 

Норкіна О.В. 

Меркулова Л.Ф. 

13.  
Провести підготовчі заходи до проведення 

пробних кваліфікаційних робіт онлайн 

До початку 

проведення 

пробних робіт  

Майстри в/н 

14.  
Підготувати здобувачів освіти груп 

131 ХТ, 141 ХТ, 122 ЦТ, 132 ЦТ,  до 

написання теоретичної частини  ККЗ 

Згідно з 

графіком  

 Викладачі 

спецдисциплін 

15.  
Підготувати здобувачів освіти груп  

131 ХТ, 141 ХТ, 122 ЦТ, 132 ЦТ до  

поетапної кваліфікаційної атестації  

Згідно з 

графіком 

Майстри в/н, 

 викладачі  

спецдисциплін 

16.  
Підготувати здобувачів освіти груп  

141 ХТ, 122 ЦТ до Державної кваліфікацій-

ної атестації 

Згідно з 

графіком 

Майстри в/н, 

 викладачі  

спецдисциплін 

17.  

Проаналізувати успішність здобувачів 

освіти з  виробничого навчання та 

розробити заходи з підвищення якості 

навчання 

Січень 2023  

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

Майстри в/н 

18.  
Провести зі здобувачами освіти випускних 

груп  онлайн-збори з питання підготовки і 

проведення ДКА 

Перед початком 

ДКА 

Майстри в/н, 

викладачі 

спецдисциплін 

19.  

Проводити інструктивно-методичні наради 

з майстрами виробничого навчання, 

керівниками практики з метою 

ознайомлення їх з новими нормативними 

документами 

Протягом 

навчального 

року  

НМК 

Меркулова Л.Ф. 

20.  
Організувати і провести поетапні 

кваліфікаційні атестації з професій, за 

якими здійснюється підготовка у коледжі 

Жовтень 2022 

Лютий 2023 

Червень 2023 

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

Майстри в/н 

21.  
Організувати і провести державні 

кваліфікаційні атестації з професій, за 

якими здійснюється підготовка у коледжі 

Червень 

2023 

Лугова Л.І. 

Меркулова Л.Ф. 

Майстри в/н 

22.  

Провести інструктажі про обов’язки 

здобувачів освіти в період проходження 

практики. Ознайомлення студентів зі 

змістом і обсягом роботи, документацією та 

вимогами до її ведення 

Перед початком 

проходження 

практики  

Керівники 

практики  

 4.2. Навчально-методичне забезпечення практичного навчання 

1.  
Поповнювати в електронному вигляді 

роздатковий та дидактичний матеріал для 

КМЗ занять з виробничого навчання  

Протягом 

навчального 

року  

Майстри в/н 

2.  

Оновити комплексні кваліфікаційні 

завдання з практичного навчання для 

поетапної та державної кваліфікаційної 

атестації 

 Січень 

2023  
Майстри в/н. 
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3.  
Переглянути та дооформити паспорти КМЗ 

з професій 

Грудень 

 2022 
Майстри в/н 

4.  

Підготувати навчальні матеріали для 

розміщення в електронній бібліотеці 

коледжу (розробки уроків, дидактичні 

матеріали, розробки позаурочних заходів) 

Протягом року  Майстри в/н 

5.  

Розробити робочі програми з практичного 

навчання, індивідуальні завдання для 

здобувачів освіти з навчальної, 

технологічної, педагогічної практик з 

урахуванням дистанційної форми навчання  

Вересень 

2022 

Керівники 

практики  

6.  
Розробити методичні рекомендації щодо 

виконання практичних завдань в умовах 

віртуальної бази практики  

До початку  

 практичного 

навчання  

Керівники 

практики 

7.  
Забезпечувати методичний супровід 

студентів-практикантів коледжу з метою 

адаптації  під час педагогічної практики 

Згідно з 

графіком  

Керівники 

практики 

8.  
Підготувати зразки документації з різних 

видів практичної підготовки 

До початку 

практики  

Керівники 

практики  

9.  
Переглянути та вдосконалити методичне 

забезпечення з усіх видів практики 

До початку 

практики  

Керівники 

практики 

 


