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РОЗДІЛ І 

ВСТУП 

 

Основним напрямком діяльності навчального закладу у 2019/2020 н.р. було: 

удосконалення якості викладання предметів у навчальних групах з підготовки робітників 

високого рівня кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання, 

удосконалення матеріально-технічної бази кабінетів, майстерень, лабораторій, налагодження 

конструктивної взаємовигідної взаємодії з соціальними партнерами, роботодавцями щодо 

проходження  виробничої практики учнями та подальшого працевлаштування. 

Укомплектовано і вивчено особові справи учнів першого курсу. Складено графіки 

внутрішнього контролю, проходження виробничої практики та поетапної кваліфікаційної  

атестації, оформлено журнали теоретичного та виробничого навчання, ознайомлено 

педагогічних працівників з вимогами щодо ведення нормативної документації. Видано 

накази «Про зарахування учнів», «Про створення постійно діючої кваліфікаційної комісії», 

«Про закріплення майстрів виробничого навчання за навчальними групами»,  «Про 

закріплення навчальних груп за аудиторіями, виробничими та невиробничими 

приміщеннями для санітарного прибирання», «Про проведення конкурсів фахової 

майстерності», «Про виробничу практику учнів», «Про стан ведення журналів виробничого 

навчання», «Про допуск учнів до поетапних кваліфікаційних атестацій», «Про переведення 

учнів».   

         Перевірено стан навчально-плануючої документації, а саме, наявність паспортів 

комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень; навчальних 

планів та програм; поурочно-тематичне планування уроків теоретичного та виробничого 

навчання; наявність планів роботи кабінетів, майстерень, лабораторій; наявність детальних 

програм виробничої практики; переліків навчально-виробничих робіт; складено графіки 

проходження виробничої практики, проведення ПКА, ДКА у 2019-2020н.р. 

     Встановлено, що завідувачами кабінетів, майстерень та лабораторій проведена належна 

підготовка до проведення занять, навчальні аудиторії  забезпечені необхідним обладнанням, 

інструментами, пристроями,  наочними посібниками, літературою, навчальною 

документацією. 

Станом на 01.10.2019 року регіональне замовлення було виконано на 100  % ( 150 

чол.), що на 25% більше  ніж в попередньому році. Сформовано 21 навчальні групи. 

Контингент учнів склав 430 чол. за регіональним замовленням та 4 чол. понад регіональне 

замовлення. 

        Згідно з планом роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО» на 2019-2020 н. р. 

проведено заходи щодо вивчення рівня підготовки кваліфікованих робітників з професії 

«Перукар (перукар-модельєр)»,  «Водій автотранспортних засобів категорії «С»,«Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Кухар» та методів навчання, які 

сприяють розвитку  творчих здібностей. 

              Відповідно до плану внутрішнього контролю ДНЗ «Охтирський центр ПТО» з метою 

виявлення рівня підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-

модельєр)» та методів навчання, які сприяють розвитку активної пізнавальної діяльності 

учнів, вивчено питання щодо організації навчально-виробничого процесу з даної професії. 

        У ході вивчення проаналізовано кадрове забезпечення, дотримання державного 

стандарту професійно-технічної освіти, виконання навчальних планів та програм, стан 

ведення уроків, стан  комплексно-методичного забезпечення предметів професійно-

теоретичної, професійно-практичної підготовок, стан навчально-плануючої документації, 

визначено рівень навчальних досягнень учнів зі спеціальних предметів та виробничого 

навчання. 



 

 

         Для здійснення професійно-теоретичної обладнано кабінети «Перукарської справи», 

«Матеріалознавства» (сумісні). Забезпеченість необхідною нормативною документацією 

78%, підручниками 75%. 

Рівень знань з теоретичної підготовки складає: високий рівень - 4.5 %, достатній рівень - 77.3 

%, середній рівень - 18.2 %. Середній бал складає – 7.63 

     Для професійно-практичної підготовки обладнана майстерня перукарів. Загальна площа 

66 кв.м. Обладнано 7 робочих місць перукаря. Відповідність площі майстерні виробничого 

навчання нормативам складає 78%. Комплексно-методичне забезпечення майстерні 

перукарів складає 72% відповідно до вимог державного стандарту.У наявності: паспорт 

комплексно-методичного забезпечення майстерні, план розвитку майстерні, загальні та 

тематичні інструкції з охорони праці, комплект навчально-плануючої документації, 

поурочно-тематичні папки, які містять плани уроку, конспекти, інструкційні та технологічні 

картки, нормативно-правові документи. Комплексно-методичне забезпечення майстерні 

77%.    Рівень щорічного оновлення кабінету складає 35%  від потреби. Відповідність 

обладнання навчального кабінету вимогам навчальних програм складає 78%. 

      З метою вивчення стану викладання предметів професійно-теоретичної підготовки 

відвідані   уроки. За підсумками відвіданих уроків   Богатир А. С. «Перукарська справа», 

«Спеціальне малювання» слід зазначити, що найчастіше викладач  використовує комбіновані 

типи уроків. Під час організаційного моменту викладач  налаштовує учнів на заняття, 

перевіряє присутність та готовність учнів до уроку. Богатир А. С. раціонально, чітко 

визначає тему, мету та завдання уроку. Уміло проводить мотивацію навчальної діяльності 

учнів, що сприяє збудженню їх інтересу до вивчення нової теми. Зміст уроків сприяє 

розвитку в учнів інтересу до навчання. Проте слід відзначити, що викладачі не завжди в 

повній мірі упроваджують методи активізації та самостійної діяльності учнів. Для вивчення 

інноваційних педагогічних технологій викладачу необхідно приділяти увагу самоосвіті, 

відвідувати уроки колег. 

     Рівень навчальних досягнень учнів за підсумками виконаних завдань з предмету 

«Перукарська справа» : високий рівень - 4.5 %, достатній рівень - 77.3 %, середній рівень 

- 18.2 %, середній бал складає – 7.63 ; «Матеріалознавство»:  : високий -4.5% ,достатній – 

86,4%, середній -   9,1%, початковий-0%, середній бал складає – 7.72  

                Відповідно до плану внутрішнього контролю ДНЗ «Охтирський центр ПТО» з 

метою виявлення рівня підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар», вивчено 

питання щодо організації навчально-виробничого процесу з даної професії. 

    Для здійснення професійно - теоретичної підготовки  з професії «Кухар» обладнано 

кабінет «Технології приготування їжі з основами товарознавства, організація 

обслуговування, устаткування  підприємств харчування». Кабінет має загальну площу  60 

кв.м , на 1 учня 2  кв.м. забезпечений  сучасними технічними засобами навчання: ноутбуком, 

мультимедійним проектором, основними засобами навчання, інвентарем та обладнанням 

відповідно до вимог. Комплексно-методичне забезпечення кабінету складає 88%. Рівень 

щорічного оновлення кабінету – 30% від потреби.  

          Разом з тим не вистачає підручників з предмету «Організація обслуговування та 

виробництва» 

           Рівень навчальних досягнень учнів з професійно-теоретичної підготовки за 

підсумками виконаних завдань :  з предмету «Технологія приготування їжі з основами 

товарознавства» в групі 1-7 : високий – 20%, достатній – 64%, середній – 16% , середній бал 

8,0; в групі 2-7 : високий – 27%,  достатній – 46%, середній -  27%, середній бал – 7,6 

     Для здійснення професійно – практичної  підготовки  з професії «Кухар» обладнано   

Кухня – лабораторія з дегустаційною залою  загальна площа 63 кв.м., на 1 учня 4,2 кв.м.. 

Комплексно-методичне забезпечення лабораторії  складає 86% відповідно вимог; 

лабораторія забезпечена сучасними обладнанням ( електричниі плити, електрофритюрниця, 

блендер, м’ясорубка ,  тостер, мікрохвильова піч, слайсер , ваги ); інструментом, інвентарем 

та посудом. Рівень щорічного оновлення становить 23%. 



 

 

       Разом з тим  необхідно докупити електронні ваги (3 шт.), пропорційні сковорідки, 

оновити посуд та деякий інвентар 

       Рівень навчальних досягнень учнів з виробничого навчання :  в групі 1-7 :високий – 44%, 

достатній-56%, середній – 0%, початковий -0%, середній бал 8,9 

 В групі 2-7 високий -  15%   , достатній  -59%   , середній - 26%. 

Відвідані уроки викладачів та майстрів виробничого навчання свідчать про те, що 

педагоги  забезпечують виконання навчальних планів та програм.  

На виконання плану роботи навчального закладу на 2019-2020 н.р., відповідно до  

графіка внутрішнього контролю у відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець 

вивчався стан підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар». Під час  перевірки 

було проаналізовано навчально-плануючу документацію, відвідувалися уроки виробничого 

навчання та предметів професійно-теоретичної підготовки; проведено моніторинг  якості та 

рівня навчальних досягнень,  вивчено комплексно-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення  навчально-виховного процесу відповідно до ДСПТО. Слід зазначити, що 

планування навчально-виробничого процесу викладачами, майстрами виробничого навчання 

здійснюється згідно з робочими  навчальними планами та програмами, розробленими  

відповідно до Державного стандарту  професійно-технічної  освіти. Комплексно-методичне 

забезпечення  предметів професійно-теоретичної підготовки становить 80%, професійно-

практичної 70%. Забезпечення підручниками з  технології приготування їжі – 100%, в тому 

числі на 1 учня – 100%. Робочі місця обладнані  згідно вимог, оснащені на 84%. 

Забезпечення професії  нормативно-правовою документацією становить 100%. Для 

виконання робіт кухня-лабораторія  обладнана інструментами на 75%, обладнанням на 80%, 

інвентарем на 75%. Відповідність обладнання державним стандартам  складає   з професії 

всього  75%. Рівень щорічного оновлення майстерні складає 15% від потреби.   Відвідані 

уроки викладачів та майстрів виробничого навчання свідчать про те, що педагоги  

забезпечують виконання навчальних планів та програм.  

Викладачі та майстри виробничого навчання  за допомогою різних форм роботи  

зацікавлювали учнів до навчання за  обраною професією, проводилися  кухарські майстер-

класи, продовжували роботу професійні  студії  «Кухарські секрети від Катерини та 

Вікторії».  

По філії смт. В-Писарівка вивчено якість підготовки кваліфікованих  робітників            

з професії  «Водій автотранспортних засобів кат «С»,«Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування». 

Підготовка кваліфікованих  робітників  з професії  «Водій автотранспортних засобів 

кат «С», здійснювалася на основі перевірки навчально-плануючої документації викладачів, 

дотримання  державного стандарту  ПТО  з даної  професії; викладання спеціальних 

предметів ; плануючу документацію майстра з індивідуального водіння та відпрацювання 

учнями навчальної їзди;  відповідність засобів  навчання вимогам  державних  стандартів  

ПТО; виконання навчальних планів  і програм  практичної частини  ДС ПТО з даної професії 

; навчально-матеріальна база, кабінету та майданчику з  початкових вправ; аналіз виконання 

державного замовлення та працевлаштування. 

Встановлено, що рівень підготовки кваліфікованих робітників з професії «Водій 

автотранспортних засобів кат «С» відповідає вимогам Державного стандарту професійно-

технічної освіти, комплексно-методичне забезпечення  професійно-теоретичної підготовки  з 

предметів становить: технічними засобами навчання  та нормативною документацією – 85%, 

підручниками – 60%..  Водночас в кабінеті «Правила дорожнього руху»  недостатня кількість 

комп’ютерів,  інструментів; підручників з предмету «Основ керування і безпеки дорожнього 

руху»; неефективно використовуються інформаційно-комунікативні технології; потребують 

оновлення стенди: «Дорожні знаки», «Дорожня розмітка», «Технічне обслуговування 

автомобіля»; з індивідуального водіння необхідно доукомплектувати майданчик відповідно 

до вимог. 



 

 

З професії  «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», 

дотримання  державного стандарту  ПТО  з даної  професії; викладання спеціальних 

предметів; плануючої документації  майстрів виробничого навчання та викладачів 

спецдисциплін;  відповідність засобів  навчання вимогам  державних  стандартів; виконання 

навчальних планів  і програм,  практичної частини  СП(ПТ)О з даної професії. 

Проаналізовано  комплексно-методичне забезпечення, навчально-матеріальну базу 

слюсарної майстерні; аналіз виконання державного замовлення та працевлаштування. Для 

здійснення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки з професії  у 

навчальному закладі створено слюсарну майстерню, ремонтна,   кабінети слюсарної справи, 

трактори, охорони праці. Усі приміщення відповідають вимогам, що забезпечують 

нормальне проведення навчально-виховного процесу. Кабінети та майстерні естетично 

оформлені, оснащені засобами навчання, наочними та методичними посібниками і 

відповідають вимогам навчальних планів і програм з професії на 75%, 80% відповідно. 

           На виконання постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 та листа Міністерства освіти та науки 

України  від 26.03.2020 « 1/9-177 «Щодо організації освітнього процесу в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину, з метою належної організації 

освітнього процесу в  закладі створені умови для впровадження технологій дистанційного 

навчання, які базуються на принципах відкритого навчання, широко використовують 

комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створюють за допомогою сучасних 

телекомунікацій  інформаційне освітнє середовище для вивчення навчального матеріалу.      

     Протягом   2019/2020 н. р. з метою  розвитку професійної  майстерності, творчої 

активності учнів, взаємозбагачення  новими ідеями, творчим досвідом та інноваційними 

технологіями  відповідно до наказу  Департамент освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації від 21.01.2020, № 40-ОД «Про проведення I-II етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін за напрямками підготовки серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів 

у 2019/2020 навчальному році» та відповідно до наказу ДНЗ «Охтирський центр ПТО» №11 

від 21.01.2020 «Про проведення І етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін у 2019/2020 навчальному році» з 27.01.2020 по 07.02.2020р.  проведено І етапи 

Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін з професій: «Продавець 

продовольчих товарів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва», «Муляр», «Лицювальник-плиточник», «Кондитер». 

          І етап Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін пройшов 

організовано, з дотриманням методичних рекомендацій та умов проведення. Викладачами 

розроблено та погоджено завдання для проведення  учнівських олімпіад зі спеціальних 

дисциплін, які містили питання професійно-теоретичної підготовки . Відповідно до умов 

проведення  І етапу олімпіади визначено 5 переможців із них:2 учні посіли І місце,  3 учні - ІІ 

місце. Результати олімпіад засвідчили, що 69% учасників показали високий рівень 

теоретичної підготовки, уміння виконувати завдання практичного характеру, творчо 

мислити, робити висновки та узагальнення. 

    За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських  учнівських олімпіад зі спеціальних дисциплін учні 

закладу посіли ІІ місце – Колодка Олексій з професії «Муляр» майстер виробничого 

навчання Дашутіна А.В, (відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець). 

В 2019/2020 році конкурсу фахової майстерності з професії ««Кухар» проводився по 

традиції в форматі конкурсу професійної майстерності «Майстер – шеф» серед учнів 

відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець, філії смт. Велика Писарівка та ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО» м. Охтирки, на базі кухні-лабораторії відокремленого 

навчального підрозділу м. Тростянець. Учні  приготували котлету по-київськи, гарнір з 

рису, млинці з кисломолочним сиром. За результатами  конкурсу І місце виборола команда 

смт. Велика Писарівка в складі: Легеза Євген, Кравченко Анастасія,  Мірошниченко 



 

 

Анастасія. 

У філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  смт Велика Писарівка, проведені предметний 

тиждень з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва ( категорії  «А1», «А2», «В1») (майстер виробничого навчання Ахтирченко 

І.В.). Проведено конкурс серед учнів ІІІ курсу (група №17).Конкурс проходив у ІІ етапи: І – 

теоретичний , де учні виконували комплексні  тестові завдання, які включали питання зі 

спеціальних дисциплін; ІІ етап - практичний мав на меті  перевірку практичних умінь 

керування трактором. У конкурсі І місце посів – Цибаньов Олександр. 

Разом з тим,  в зв’язку з упровадженням карантину не  проведено запланованого 

тижня з професії «Кухар» (майстри виробничого навчання Бокань Л.О., Куриленко К.С., 

Мовчан С.В., викладач Краснокутська В.Є.), «Перукар (перукар-модельєр)» (майстер 

виробничого навчання Богатир А. С.), «Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва ( категорії  «А1», «А2») (майстер виробничого навчання 

Марченко М. Г., викладач Чикало Р. В.) 

Учні закладу брали участь у І етап Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE», який є важливим інструмент зростання 

престижності робітничих професій, де представляли свої страви  у компетенції «Кулінарне 

мистецтво», «Кондитерське мистецтво» та показали достатній рівень професійних навичок. 

Відповідно до стандарту професійної(професійно-технічної) освіти  та робочих 

навчальних планів протягом 2019/2020 н. р. проведена робота щодо укладання договорів з 

підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничої 

практики. Заклад співпрацює з регіональними підприємствами  ТОВ «Тростянецький 

Агропромбуд», КП «Тростянецьке ЖЕУ», ТДВ «Маяк»,  ПРаТ  хлібозавод «Залізничник», 

ФОП «Константа А.А.» ресторан «Круглий двір», ФОП «Опара В.С.» кафе «Піцерія», 

комунальним підприємством шкільного харчування «Мрія», Охтирською молочною 

промисловою компанією «Славія», ПрАТ «Сад», фермерським господарством «Лебедюк»,  

СТО ФОП Бойко В.І., СТО ПП Токарь О.О., перукарнею ФОП «Персона», перукарнею 

«Стайлінг», ПАТ «Охтирський пивоварний завод», фермерським господарством «Світанок», 

«Рассвет», фермерським господарством  ТОВ «Розсоші», фермерським господарством ПСП 

«Дружба», фермерським господарством «Братениця», фермерським господарством «Бантов», 

будівельною фірмою  ФОП Линник щодо проходження  виробничої практики учнями та 

подальшого працевлаштування 

На виконання постанові Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  виробнича практика в ІІ семестрі 2019/2020 н. р. 

була відтермінована та проведена шляхом ущільнення, всі зміни до детальних програм 

виробничих практик розглянуті на засіданнях методичних та циклових комісій. 

У ході ознайомлення з організацією виробничого навчання та виробничої практики 

керівники підприємства надають позитивні відгуки про навчальну дисципліну та підготовку 

учнів, які виконують навчально-виробничі завдання за обраними професіями. Робочі місця 

забезпечені обладнанням, інструментами, матеріалами, технологічною документацією.  

Разом з тим залишається актуальним питанням оплати праці за виконані роботи під час 

виробничої практики. 

В ДНЗ «Охтирський центр ПТО» протягом 2019/2020н.р за виробничу практику  

надійшло коштів в сумі 11795 грн., необхідно відзначити майстра виробничого навчання 

Богатир А. С., учні якої за результатами виробничих практик заробили 8800 грн. 

 Випущено  в 2019/2020 н.р за результатами поетапної кваліфікаційної атестації 16 

учнів, втрата контингенту склала 9 чол. з них 5 з першого курсу. Проведена робота по 

збереженню контингенту учнів  навчальних груп майстрами виробничого навчання по  м. 

Охтирка:,Федоровою В.В. (група 2-4), Горбушко Л.І. (група 2-7); Шкафенком В. І (група 1-

4), по відокремленому навчальному підрозділу м. Тростянець майстром виробничого 

навчання Грибінник Л. Л (група 1 ), Мазною Ю. С. (група 6); по філії смт. В-Писарівка: 

майстрами виробничого навчання Вініченко С.І.( група 18). 



 

 

     До державної кваліфікаційної атестації в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» були допущено 

113учнів, які пройшли всі види проміжного контролю та виконали програму виробничої 

практики, 2 учня (Карімов Самір гр.6, Єфімчук Родіон гр.. 5)  не допущені до державної 

кваліфікаційної атестації у зв’язку з невиконанням детальної програми виробничої практики. 

       Моніторинг якості знань учнів показав, що  18 чол. (16%) показали високий рівень знань, 

63 чол. ( 56%) – достатній рівень знань, 32 чол. (28%) – середній рівень знань. 

Працевлаштовано з 129  випускників станом на 01.07.2020 - 64 учнів ( 50 %). 

 По м. Охтирка: «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Водій 

автотранспортних засобів (категорія «С») випущено 15 чол. - працевлаштовано 60%   

(майстер виробничого навчання Герасименко І. В. .);«Кухар. Продавець продовольчих 

товарів»  20 чол. - 80%, (майстер виробничого навчання Кунченко В. Г.); «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва( категорії  «А1», «А2»). Водій 

автотранспортних засобів (категорія”С”)»  18 чол. - 65%, ( майстер  виробничого навчання 

Марченко М. Г.). Працевлаштування випускників  відокремленого навчального підрозділу м. 

Тростянець ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  становить 32%, що у порівнянні з минулим 

роком на 39% менше. З професії «Кухар. Кондитер» випущено 21 чол. – працевлаштовано 

38%  (майстер виробничого  навчання Мазна Ю. С.),  Муляр. Пічник. Лицювальник – 

плиточник   випущено 20 чол. – працевлаштовано 25% (майстер виробничого  навчання 

Дашутіна А. В.). По філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» смт. В-Писарівка: «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва ( категорії  «А1», «А2», «В1»). 

Водій автотранспортних засобів (категорія”С”)» - випущено  18чол.-  працевлаштовано  39% 

(майстер виробничого навчання Ахтирченко І.В.), «Кухар. Кондитер» випущено 17 чол., 

працевлаштовано  41%  (майстер виробничого навчання Мовчан С.В.) 

       Важливим питанням діяльності закладу є оновлення матеріально-технічної бази, яке 

можливе за рахунок виконання показників навчально-виробничої діяльності.  Планом на 

2020 р. передбачено по  ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  -18592грн., виконано -  3019 грн. по 

філії смт. В-Писарівка -17825 грн., виконано –2641 грн., по відокремленому навчальному 

підрозділі м. Торостянець – 22362 грн., виконано – 1200 грн.  

З метою удосконалення матеріально-технічної бази в м. Охтирка з професії  з професії 

«Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва ((категорії  “А1”,“А2”) Водій 

автотранспортних засобів (категорія”С”)» (майстри виробничого навчання Марченко М. Г., 

Федорова В. В., Шкафенко В. І) доукомплектовані робочі місця, встановлено шафу для 

інструменту, відремонтовано та пофарбовано тракторний причіп 2 ПТС-4, придбано 

карданний вал для трактора  Т-40. В кабінеті «Правила дорожнього руху» замінені вікна  5 

шт. на енергозберігаючі., в кабінет «Будова та експлуатація вантажного автомобіля» 

придбано телевізор (майстер виробничого навчання Шкафенко В. І) 

  З професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

проведено Інтернет до електромонтажної майстерні, зроблено разом з учнями демонтовано 

та замінено 6 світильників у лабораторії, придбано 2 набори електромонтажного 

інструменту, проведено Інтернет (майстер виробничого навчання Герасименко І.В). 

           З професії «Продавець продовольчих товарів» (майстри виробничого навчання 

Кунченко В. Г. ) оновлені меблі, придбано слайсер, вакууматор, детектор валют, оновлені 

стенди, доукомплектовано особистий інструмент майстра виробничого навчання 

  З професії «Кухар»(майстер виробничого навчання Горбушко Л. І., викладач Лебедь 

Н.Д.) поповнено  асортимент столового посуду, придбано:  електричну плиту, електрогріль, 

ваги,  інвентар (лоток глибокий).  

        З професії «Перукар (перукар-модельєр)» (майстер виробничого навчання 

Богатир А. С.)  оформлено куточок групи, поповнено  асортимент засобів догляду за 

волоссям, придбано інструменти: афро-електрощіпці 2 шт., електронні ваги, вінчики для 



 

 

змішування фарби 2 шт., тримери та шимери кількості по 3 шт Викладачем Богатир А. С. 

поповнено роздатковий матеріал  у вигляді інформаційних карток, розроблено презентації до 

уроків. 

У відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець ДНЗ «Охтирський центр 

ПТО» викладачі та майстри виробничого навчання проводили роботу щодо  оновлення 

матеріально-технічної бази та удосконаленню комплексно-методичного забезпечення . 

            З професії «Газозварник . Електрозварник ручного зварювання»  у майстерню 

електрозварювання придбано  електрорізальну машину. Розроблено інструкційно- 

технологічні картки та підготовлено презентації з теми « Зварювання вуглецевих сталей» 

(майстер виробничого навчання Ющенко А.І.).У кабінеті  «Спеціальної технології» придбано 

та оформлено сучасні інформаційні куточки у вигляді стенду – книжки, розроблено 

презентації до теми «Режими ручного дугового зварювання», «Класифікація зварних швів» 

(викладач  Дашутіна А.В.)  

З професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» у майстерні мулярів придбано 

совкові лопати (2 шт), рівень (5 шт), правило дюралюмінієве (1 шт). Підібрано відеоролики 

для демонстрації прийомів технології бутового мурування, мурування за однорядною 

системою, виконання  монтажних та стропальних робіт (майстер виробничого навчання 

Дашутіна А.В.). Дидактичний матеріал кабінету будівельних дисциплін доповнено  

роздатковим матеріалом «Блокнот учня», який  структурований відповідно до навчальних  

модулів ( викладач Логвіненко В.І.). 

З професії «Кухар. Кондитер»  у кухні-лабораторії підібраний та роздрукований 

матеріал з теми «Приготування холодних страв та закусок». Підготовлені презентації на 

теми: «Приготування холодних страв та закусок»; «Приготування солодких страв та напоїв»; 

«Приготування страв з тіста» , «Приготування холодних страв»; «Приготування страв з 

прісного тіста», «Приготування бісквітного тіста та виробів з нього», «Приготування 

дріжджового тіста та виробів з нього». Розроблено та роздруковані інструкційно-

технологічні картки «Приготування солодких страв та напоїв» (майстри виробничого 

навчання Мазна Ю.С., Гребіник Л.Л., Сасіна О.М.). У кабінеті харчових технологій 

дидактичний  матеріал доповнено   технологічними схемами до тем за програмою кондитер, 

картками  для  самостійної роботи учнів (викладач Негода Л.М.). В умовах карантину 

підготовлено відео майстер-класи «Приготування бісквітного тіста та виробів з нього», 

«Приготування пельменів», «Приготування дріжджового тіста та виробів з нього». З метою 

осучаснення кухні-лабораторії придбано :  ваги електронні (3 шт.), силіконові  коврики (4 

шт.), силіконові лопатки (2 шт.), ніж для фігурного нарізання тіста (1 шт.), сервіс чайний (1 

шт.). У кабінеті харчових технологій оновлено вітрину сучасного посуду. 

У філії смт В.Писарівка  ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  проводилася робота щодо 

оновлення матеріально-технічної бази з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва   (категорії  «А1», «А2», «В1»), водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»  

(майстри виробничого навчання Краснокутський В.О., Вініченко С.І., Ахтирченко І.В.) 

оформлено в кабінеті «Сільськогосподарські машини» фотоальбом новітньої 

сільськогосподарської техніки, оновлено тематичні теки; у слюсарну майстерню придбано 

кутову шліфувальну машину, ударна електрична дриль; в кабінет «Правил дорожнього руху» 

придбано тематичні теки, систематизовано дидактичний матеріал, в лабораторію 

«Технічного обслуговування» - зарядний пристрій. 



 

 

У кухню-лабораторію філії з професії «Кухар. Кондитер»  придбана електрична плита, 

2 бокса для посуду, міксер, посуд , шафа-купе (для посуду), 2 тумбочки під мийні  ванни, 

жалюзі на вікна, оновлені світильники. 

Водночас, у оформленні навчально-плануючої документації є ряд недоліків: 

недооформлені паспорти комплексно-методичного забезпечення кабінетів, лабораторій, 

майстерень виробничого навчання (Ющенко А.І., Шкафенко В. І., Соболєва І.Ф., Лучинська 

Я.І., Бибко А. О., Татаренко Л. В.); не розроблені критерії оцінювання навчальних досягнень 

(Чикало Р. В.). Перелік навчально-виробничих робіт (Мазна Ю. С., Бокань Л. О., Богатир А. 

С)  не затверджений в установленому порядку; не в повному обсязі підготовлені поурочно-

тематичні плани  майстрами виробничого навчання та викладачами (Мовчан С.В., Дашутіна 

А. В.); не повністю виконані плани роботи кабінетів, не зазначено терміни виконання заходів 

(зав кабінетами Білоус М.В., Чикало Р. В.,  Вініченко С.І., Негода Л.М.), потребують 

доопрацювання журнали роботи методичних (циклових) комісій (Герасименко І. В., 

Соболєва І.Ф., Білоус М. В., Козявкіна В.Є.). 

           Для успішної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-

модельєр)»  та для  освоєння сучасних видів чоловічої стрижки необхідно придбати тримери 

та шимери у мінімальній кількості по 3 шт.. Для успішного освоєння сучасних технік 

фарбування волосся необхідно придбати планшети для фарбування волосся у мінімальній 

кількості 15 шт.  

           Проаналізувавши дотримання стандарту професійної (професійно-технічної освіти) з 

професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-

машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва   (категорії  «А1», «А2», 

«В1») у викладача Білоуса М.В.,  практично відсутні натуральні зразки та інструменти для 

проведення уроків, в недостатній кількості зображень електротехнічних схем з 

електротехніки, недостатньо презентацій до уроків; викладачу Куткович О.М. з предмету  

«Технічне креслення»  доукомплектувати теки з тем: «Ділення кола на частини», «Лінії  

креслення»; у кабінеті «Охорони праці» дооформити вітрину засобів індивідуального 

захисту. Майстру виробничого навчання Краснокутському В.О., забезпечити всіх учнів  

спеціальним одягом; докомплектувати майстерню обладнанням та інструментами згідно 

стандарту. 

        Викладачем Чикалом Р. В. не проведена належна робота по удосконаленню комплексно-

методичного забезпечення кабінету «Трактори. Сільськогосподарські машини» 

 Планування та організація методичної роботи у закладі здійснюється згідно із 

законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. № 582 «Про удосконалення методичної 

роботи в системі професійно-технічної освіти», наказів та листів Департаменту освіти і 

науки Сумської обласної державної адміністрації, наказу ДНЗ «Охтирський центр ПТО» від 

30.08.2019 № 241 «Про організацію методичної роботи у 2019/2020 н.р.». 

     Основні заходи навчально-методичної роботи спрямовані на інформаційний та науково-

методичний супровід освітнього процесу підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, 

підвищення та удосконалення педагогічної та методичної компетентності викладачів, 

майстрів виробничого  навчання. Педагогічний колектив у 2019/2020 навчальному році 

розпочав роботу над єдиною науково-методичною темою «Формування освітніх, 

професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій». 

     Сплановано та проведено колективні та індивідуальні заходи методичної роботи, а саме, 

засідання педагогічної ради, засідання циклових, методичних комісій, засідання методичної 

ради, інструктивно-методичні наради, організована самоосвіта та надання індивідуальних 



 

 

консультацій, діє методичний кабінет, створено школу молодого педагога та школу 

педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір навчального закладу». 

     В полі зору педагогічних рад стали питання: аналізу діяльності педагогічного колективу з 

підвищення ефективності освітнього процесу за підсумками 2018/2019 н.р. та визначення 

пріоритетних напрямків на 2019/2020 н.р., погодження плану роботи центру на 2019/2020 

н.р., погодження плану проведення засідань педагогічної ради на 2019/2020 н.р.,  підсумки 

моніторингу дотримання вимог щодо організації та проведення державної підсумкової 

атестації у 2018/2019 н.р., розглянуто питання педагогічного навантаження працівників. 

Розподіл педагогічного навантаження проведено відповідно фаху та кваліфікації за 

погодженням профспілкового комітету. 

     На педагогічній раді розглянуто підсумки контрольного зрізу знань учнів І курсу за 

базову середню освіту, практичні аспекти організації превентивного виховання учнів у 

закладі, стан виконання регіонального замовлення, про роботу над єдиною науково-

методичною темою «Формування освітніх, професійних компетентностей учнів через 

упровадження інноваційних технологій». 

     На засіданнях педагогічних рад надано увагу аналізу стану виконання заходів щодо 

підготовки до державної підсумкової атестації у формі ЗНО; вивчено стан підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Кухар» та з професії «Перукар (перукар-модельєр)», 

стан викладання предметів «Математика» (протокол від 30.04.2020 № 5),  «Устаткування 

підприємств харчування» (протокол від 30.04.2020 №5), «Правила дорожнього руху» 

(протокол від 29.05.2020 № 6), надано увагу питанню упровадженню новітніх технологій як 

засобу формування освітніх, професійних компетентностей учнів (у форматі роботи над 

єдиною методичною темою); обговорено та  прийнято рішення про оздоровлення учнів,  про 

допуск учнів до поетапної, державної кваліфікованої атестації, про переведення учнів на 

наступний курс, про випуск учнів ІІІ курсу. 

     Відповідно до тематики засідань методичної ради проведено аналіз методичної роботи за 

минулий рік, визначено основні завдання методичної роботи на 2019/2020 н.р., обговорено 

обґрунтування та план заходів щодо реалізації науково-методичної теми «Формування 

освітніх, професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних технологій», 

визначено зміст, форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у 2019/2020 н.р. 

(протокол від06.09.2019 № 6), розглянуто питання підготовки та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, І етапу Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика, І етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінаціях «Література» та «Історія України і 

державотворення»,визначено тематику роботи школи молодого педагога та школи 

педагогічної майстерності, проведення предметних тижнів, конкурсів, фахової майстерності, 

моніторинговий аналіз якості знань учнів за підсумками І,ІІ семестрів 2019/2020 н.р., про 

підготовку та проведення педагогічних читань «Сучасні інноваційні технології, як засіб 

розвитку освітніх, професійних компетентностей учнів», творчі звіти педагогічних 

працівників, які атестуються, про стан роботи зі здібними учнями, погодження методичних 

рекомендацій щодо проведення пробних робіт, ПКА, ДКА. 

     Удосконаленню професійної компетентності педагогічних працівників сприяли 

інструктивно-методичні наради з опрацювання інструктивних матеріалів МОН України, 

Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації щодо організації освітнього 

процесу та проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2020 році; 

ознайомлення з нормативною базою щодо стану ведення журналів теоретичного і 

виробничого навчання (прокол від 23.09.2019 № 7). Про проведення зрізів знань учнів І 

курсу та підготовки завдань (протокол від 23.09.2019 № 7), про організацію проведення 

конкурсів фахової майстерності, предметних тижнів (протокол від 07.10.2019 № 8), 

забезпечення якісної освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в умовах 

упровадження Концепції нової української школи та аналіз результатів ЗНО 2019. 



 

 

     Проведено організаційні  заходи щодо підготовки до проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 2020,а саме, опрацьовано нормативно правові документи; у вестибюлі 

навчального закладу, у кабінетах української мови, математики, історії України, біології 

оформлено куточки ЗНО 2020; у кабінетах  у наявності навчально-методична література, 

збірники, посібники, за якими проведено  підготовку учнів до ДПА у формі ЗНО  та 

інтернет-ресурси, з метою якісної підготовки учнів до участі у ЗНО організовано заняття 

факультативів з української мови (викладач Лучинська Я.І.); з історії України (викладач 

Татаренко Л.В.); з математики (викладач Соболєва І.Ф.); з біології(викладач Бибко А.О.). 

Плани факультативних занять за навчальний рік виконано. Водночас, слід відмітити, що учні 

випускних груп мали значну кількість пропусків занять факультативів. Викладачам 

Лучинській Я.І., Соболєвій І.Ф., Бибко А.О., Татаренко Л.В., класному керівнику Чикалу 

Р.М., майстрам виробничого навчання Кунченко В.Г., Марченку М.Г. не вдалося провести 

роботу щодо мотивації учнів до активного відвідування занять. В закладі створено 

методичні(циклові) комісії: м.Охтирка – 2 циклових; 2 методичних; у відокремленому 

навчальному підрозділі  м.Тростянець – 3 методичних комісії; у філії смт. Велика Писарівка 

– 3 методичних комісії. 

      Діяльність методичних комісій спланована на основі плану роботи центру. Засідання 

методичних (циклових) комісій проводилось щомісяця. На засіданнях обговорено як 

організаційні питання, рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у 

2019/2020 н.р., зміни у навчальних програмах, так і питання підготовки та проведення 

олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів знань, погодження детальних 

програм виробничої практики, погодження поурочно-тематичних планів, питання 

комплексно методичного забезпечення предметів, упровадження інноваційних технологій, 

передового педагогічного та виробничого досвіду, організації роботи зі здібними учнями. 

     Педагогічний та учнівський колектив брав участь у радіо диктанті Національної єдності у 

День української писемності та мови. Взяло участь 87 осіб (м. Охтирка). 70 осіб (м. 

Тростянець), 65 осіб ( філія смт Велика Писарівка). 

     В закладі діє методичний кабінет, у якому створено належні умови для роботи 

педагогічних працівників (в наявності комп’ютер, мережа Інтернет), зосереджено зразки 

навчально-плануючої документації: нові зразки паспорта комплексно-методичного 

забезпечення кабінету, плану роботи кабінету; оновлено комплекти навчально-плануючої 

документації з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів»; «Перукар (перукар-

модельєр). Візажист», укомплектовано нові теки «Готуємось до ЗНО 2020», «На допомогу 

викладачу», «На допомогу майстру виробничого навчання», «Самоосвіта педагогічного 

викладача»; складено графік проходження курсів підвищення кваліфікації, підготовлено 

матеріали для проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році;  проведено заняття 

школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір 

навчального закладу». З метою обміну досвідом роботи налагоджено роботу щодо 

взаємовідвідування уроків. Активно відвідували уроки та вивчали досвід колег педагогічні 

працівники Герасименко І.В., Кучер Т.Г., Кунченко В.Г. Лебедь Н.Д., Горбушко Л.І.  Не 

відвідували уроки колег Марченко М.Г., Соболєва І.В.,Лучинська Я.І., Бибко А.О.,  Бєлоус 

Д.М. Удосконаленню професійно-педагогічної та методичної компетентності 

викладачів,майстрів виробничого навчання сприяють вебінари, семінари, творчі майданчики 

НМЦ ПТО у Сумській області. Педагогічні працівники закладу брали активну участь у 

заходах методичної роботи НМЦ ПТО у Сумській області. 

      Важливою умовою підвищення рівня професійної майстерності педагогічного працівника  

є участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації.  Пройшли курси підвищення 



 

 

кваліфікації Слонь Н.П., Ніконова А.Б., Логвіненко В.І., Ніжнік О.С.,Бровко О.М.,  Ковбаса 

В.Г. В умовах використання технологій дистанційного навчання педагогічні працівники 

Герасименко І.В., Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д., Шкафенко В.І., Чорнобай І.Д, Бєлоус 

Д.М.,Чикало Р.В.,Кучер Т.Г., Лучинська Я.І.,Бибко А.О., Кунченко В.Г.,Богатир 

А.С.,Татаренко Л.В.,Катрич А.Ю., Федорова В.В., Марченко М.Г. активно займались 

самоосвітою та опанували інструменти, рекомендації, прийоми проведення онлайн навчання, 

комунікації з учнями, батьками; опрацювали нормативно-правові документи, посібники, 

онлайн-тести; онлайн-вебінари з практичних нарад щодо організації дистанційного навчання 

під час карантину. 

     Атестувались у 2019/2020 н.р. педагогічні працівники: Бровко О.М., Ніжнік О.С., Ковбаса 

В.Г., Обуховський М.М., Горбушко Л.І., Кунченко В.Г., Логвіненко В.І., Ніконова А.Б., 

Ющенко А.І., Білоус М.В., Дружиніна С.О.Підтвердили раніше присвоєні кваліфікаційні 

категорії – 3 особи, підвищили – 7 осіб. 

     Протягом  2019/2020 н.р. творчо працювали з розвитку навчально-пізнавальної діяльності 

учнів при проведенні уроків, з удосконалення комплексно-методичного забезпечення 

предметів: Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д., Горобець А.В., Ніжнік О.С., Логвіненко В.І., Затулій 

І.С., СлоньН.П., які використовують сучасні педагогічні технології, визначальними серед 

яких  є групова та парна робота, рольові ігри, мультимедійні презентації, ділова співпраця з 

учнями, що сприяє підвищення рівня їх успішності. Підготували методичні напрацювання: 

Лучинська Я.І. матеріал до участі в ІІ етапі обласного огляду-конкурсу на краще 

комплексно-методичне забезпечення предмета «Українська мова і література»; Кунченко 

В.Г. опис комплесно-методичного забезпечення майстерні-магазину з професії «Продавець 

продовольчих товарів»; Чорнобай І.Д. «Основні причини виробничого травматизму» 

(методична розробка уроку); Шкафенко В.І. «Технічне обслуговування системи охолодження 

двигуна» (методична розробка уроку); Герасименко І.В., опорні конспекти з предмета 

«Основи енергоефективності»; Пророк В.М. «Водіння автомобіля по бездоріжжю» 

(методична розробка уроку); Лебедь Н.Д. «Технологія приготування соусів» (цикл уроків, 

дидактичний матеріал); Марченко М.Г. «Підготовка до роботи і водіння колісних тракторів з 

причепом» (методична розробка уроку); Федорова В.В. «Підготовка до роботи машинно-

тракторного агрегату для передпосівного обробітку грунту» (методична розробка уроку); 

Чикало Р.В. «Упровадження новітніх технологій як засіб формування освітніх 

компетентностей учнів» (відео презентація). 

     До участі у ХІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти -2020» підготовлено 

інноваційний проєкт «Формування професійних компетентностей здобувачів освіти 

професійних(професійно-технічних) закладів» (Куткович О.М.,Горобець А.В, Кириленко 

Н.М., Логвіненко В.І.). 

     У 2019/2020 н.р. педагогами закладу надано увагу роботі зі здібними учнями. Проведено І 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, взяло участь 104 учнів, за 

результатами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови ІІ місце посіла 

учениця Легеза Є. (викладач Затулій І.С.); з математики Колодка О. – ІІІ місце (викладач 

Кириленко Н.М.), Івах А.(викладач Соболєва І.Ф.); з біології Вовк О. ІІІ місце (викладач 

Власенко Н.С.); в номінації «Історія України та державотворення» з теми «Ради тебе перли в 

душу сію, ради тебе мислю і творю…», досліджено життєвий шлях І.Ф.Карпенка під назвою 

«І грянув міддю духовий оркестр…» 1 місце, учениця Юхно К. (викладач Волін С.В.). У І 

етапі  Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Worldskills Ukraine» Квітченко 

Б., ІІ місце (Негода Л.М., Гребіник Л.Л.); у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 

спеціальних дисциплін Колодка О. ІІ місце (викладач Логвіненко В.І.); у ІІ етапі ХХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Юхно К. ІІІ місце, в ІІ етапі Х 

Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Юхно К. 

ІІІ місце (викладач Затулій І.С.);  

           Водночас, слід зазначити, що при організації методичної роботи необхідно надати 

увагу системному упровадженню в педагогічну практику сучасних інноваційних технологій, 

передовго педагогічно досвіду інформаційно-комунікаційних засобів навчання, проведенню 



 

 

відкритих уроків, проведенню факультативних занять та удосконаленню підготовки учнів до 

ЗНО, питанню видавничої діяльності та  підготовки методичних напрацювань на розгляд 

методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області 

У 2019-2020 навчальному році виховна робота у ДНЗ «Охтирський центр ПТО» 

здійснювалася відповідно до плану роботи Центру, листів Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації, , наказів ДНЗ «Охтирський центр ПТО». Згідно з 

річним планом виховна діяльність проводиться за напрямками: національно-патріотичне, 

громадянське, правове, превентивне, моральне, художньо-естетичне, фізичне, трудове, 

екологічне виховання. 

Мета виховної роботи: становлення самодостатнього громадянина-патріота України,  

виховування громадян, які володіють  загальнолюдськими цінностями, духовними 

надбаннями українського народу, моральною, художньо-естетичною, правовою, трудовою та 

економічною культурою. 

Для забезпечення ефективної реалізації мети і завдань виховання молоді  було 

складено плани роботи: класних керівників, майстрів виробничого навчання, практичного 

психолога, соціального педагога, керівників гурткової роботи, бібліотекарів, методичної 

комісії класних керівників, розклади роботи гуртків і спортивних секцій, виховних годин. 

На початку навчального року класними керівниками та майстрами виробничого 

навчання проведено організаційну роботу щодо згуртування учнівських колективів, 

діяльності  активів груп. Цьому сприяв захід підготовлений викладачами фізичної  культури 

Бєлоусом Д.М., Суботою В.О.,  Синявським С.О. «Олімпійський урок», який пройшов досить 

вдало та сприяв налагодженню відносин не тільки між учнями , а й педагогом та учнем. 

Сьогодні найбільш актуальним з виховних напрямів є національно-патріотичне та 

військово-патріотичне  виховання, що відповідає нагальним вимогам і викликам сучасності, 

закладає підвалини для формування свідомих громадян України. Для забезпечення цього 

напрямку проводилися  заходи: участь у міських урочистостях з нагоди Дня Українського 

Прапору, Дня Незалежності, Дня українського козацтва (ярмарки, квести, мітинги), 

організовані зустрічі з працівниками військомату з теми «Військова служба за контрактом», 

зустрічі з представниками ГО «Охтирський захисник учасників АТО, Операції об’єднаних 

сил», відзначення Дня української мови та писемності, участь учнів І-ІІІ курсів та 

педагогічних працівників у радіодиктанті національної єдності, проведено   військово-

спортивні змагання «Козацька наснага», з метою виховання в учнів почуття патріотизму, 

любові та пошани до своєї Вітчизни, народу, його героїчної історії, пошани до видатних 

постатей України.  Класні керівники на виховних годинах разом з учнями говорили про 

нелегкий шлях України до волі, красу рідного краю, згадували захисників України, які 

боронять східні територіальні кордони. Значна увага даному питанню приділялася  

вихователями гуртожитків Дружиніною С.О. (відокремлений навчальний підрозділ м. 

Тростянець), Мірошніченко В.І.. (філія смт Велика Писарівка) та бібліотекарями Оберемко 

О.І., Завєрзаєвою І.Г., Затулій І.С. проведено виховні заходи «Козацькі розваги», усні 

журнали «Минуле стукає в наші серця». 

Правова культура учнів забезпечується правовим вихованням, що складається із системи  

заходів: проведення  тижнів правових знань, проведення заходів з профілактики 

правопорушень та шкідливих звичок, «Закон – основа порядку!», рейд «Урок», правові 

години на тему: «Права та обов’язки громадян України», проведено батьківські збори із 

залученням працівників відділу пробації, проведено  Всеукраїнський  тиждень правових 

знань, з метою поширення правових знань серед учнівської молоді, у рамках якого  

організовано заняття учнів у формі тренінгів зі спеціалістами Охтирського міського центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги «Права та обов’язки громадян», виховні 

години з юристом навчального закладу,  проведений  «Правовий тренінг», спільно з клубом 

«Діалог» проведено зустріч з заступником начальника відділу Великописарівського бюро 

правової допомоги Охтирського МЦ НБВ ПД Мороз Євгеном Олександровичем «Порядок 

реагування на прояви насилля вдама та учнівському середовищі», в  групах з учнями 

переглянуто та обговорено фільм «Захист прав у сучасному світі»,  до тижня правових 



 

 

знань-участь в турнірі юних знавців права та Квесті; з учнями проведено вікторину «Чи 

знаємо ми свої права?» та зустріч з приватним юристом Золотарівською О.І., проведено 

зустріч із заступником судді Тростянецького районного суду Нечипорчук Т.О., де була 

проведена цікава екскурсія по приміщенню суду.  Учні отримали відповіді на свої питання з 

норм цивільного та кримінального права.  

 Заходи з превентивного виховання: проведені заходи до дня толерантності (години 

спілкування, бесіди з елементами гри), заходи з профілактики насилля (в рамках місячника 

16 днів проти насилля), «День вшанування  учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС», розроблено та проведено ряд заходів по вшануванні жертв 

голодомору (Урок–реквієм, історичні години, тематичні виставки, відзнято відео матеріали 

для участі у Всеукраїнському конкурсі відеопроектів «Врятувати від забуття» ). 

Важливим напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок 

здорового способу життя та безпечної поведінки, профілактики тютюнопаління. У вересні 

2019 року всі учні пройшли обов’язковий медичний огляд та розподілені за медичними 

групами для занять фізичним вихованням. 

 Проведено  ряд інтерактивних занять психологічною службою закладу з Мучник А.М.,  

лікарем-педіатром, завідувачкою кабінету  «Клініка дружня до молоді» про шкідливість 

впливу паління та алкоголю, наркотиків та психотропних речовин на організм молодої 

людини, бесіди щодо статевого виховання, профілактики туберкульозу та СНІДу, зустріч з 

психологом «Клініки дружньої до молоді» медико-соціального центру Тростянецької ЦРЛ 

Удовіченко В.В., яка провела бесіду у рамках акції «16 днів проти насильства». 

Адміністрація закладу постійно співпрацює зі спеціалістами служб у справах дітей, 

спеціалістами центру для сім’ї, дітей, молоді та спорту міських та районних адміністрацій. 

Організовує та проводить групові зустрічі батьків, групові та індивідуальні зустрічі учнів з 

старшими інспекторами з ювенальної превенції сектору превенції відділу поліції ГУНП в 

Сумській області: Педорченко А.С. (м.Охтирка), Монастирьовим С.В. (смт. Велика 

Писарівка), Білокопитовим Р.В. (м. Тростянець) з питань: «Правова відповідальність 

неповнолітніх», «Попередження порушень громадського порядку». 

Протягом навчального року майстрами виробничого навчання велися щотижневі 

відомості щодо відвідування учнями занять закладу освіти, кількість та причини пропусків, 

щоденні рапортички. Майстри виробничого навчання та класні керівники спільно із 

психологічною службою працювали над поверненням учнів на заняття. 

Психологічною службою закладу Татаренко Л.В., Катрич А.Ю. здійснюється 

психолого-педагогічний супровід учнів «групи ризику». У грудні 2019 року проведено 

психолого-педагогічний консиліум «Адаптації учнів І курсу до нових умов навчально-

виховного процесу» та надано рекомендації педагогам. Проводилися тренінгові заняття  з 

педагогами, батьками та учнями за такою тематикою «Що необхідно знати про булінг», «Як 

не допустити булінг в закладі освіти», «Торгівля людьми як порушення прав людини», 

«Репродуктивне здоровꞌя молоді», «ЗНО наближається», «Відповідальне батьківство», 

проведення лайф-коучинг «Сила в згуртованості», заняття за програмою «Творимо майбутнє 

на краще», систематична робота за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція». Практичним психологом Татаренко Л.В. проведено групові та 

індивідуальні діагностики, соціальним педагогом Катрич А.Ю. соціометричні дослідження, 

індивідуальні та групові консультування, обстеження умов проживання учнів у гуртожитках 

та вдома. 

            У 2019-2020 навчальному році діяли  ради з профілактики правопорушень. Розглянуто 

справи та суворо попереджено учнів за  порушення правил поведінки, Статуту навчального 

закладу, тютюнопаління та пропуски занять без поважних причин: по м. Охтирка – 12 

засідань, розглянуто 22 справи учнів, м. Тростянець 11 засідань, розглянуто 19 справ учнів, 

смт. Велика Писарівка 11 засідань,  розглянуто 21 справ учнів.  

На внутрішньому профілактичному обліку в закладі перебуває – 32 учні:  

(м. Охтирка-14 учнів, м. Тростянець – 12 учнів, смт. Велика Писарівка - 6 учнів). 



 

 

З учнями, які систематично пропускають заняття, та їх батьками проводилися 

роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків, їхні справи 

розглядалися  на засіданнях штабів з профілактики правопорушень. Поведінка учня- сироти 

під опікою Буракова Д. гр. 2-8 (майстер виробничого навчання Герасименко І.В.) та учня 

учня – сироти  без опіки  Колодяжного  В. гр..18 (майстер виробничого навчання Вініченко 

С.І.). 

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (31 чол.), 

забезпечені гарячим харчуванням відповідно до чинного законодавства. Учні з особливими 

фізичними потребами (фізичними вадами) та учні, батьки яких отримують допомогу 

відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

(37 чол.), за рахунок зменшення ординарної академічної стипендії (20 % - одноразове 

харчування,) також забезпечені гарячим харчуванням (за бажанням). У закладі освіти 

постійно ведеться робота щодо соціального захисту й підтримки учнів з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі учні незахищених категорій отримують 

пільги, доплати, компенсації відповідно до чинного законодавства, у День святого Миколая 

для учнів цих категорій влаштовано чаювання, де учні мали можливість поспілкуватися у 

неформальній обстановці, виявити свої мрії, побажання. 

Для розвитку творчих здібностей учнів діяли гуртки художньо-естетичного 

спрямування згідно з розкладом (по м. Охтирка: вокального співу, гра на гітарі, керівник 

Обуховський М.М., по відокремленому навчальному підрозділу м.Тростянець: драматичний, 

керівник  Завєрзаєва І.Г., по філії смт.Велика Писарівка: художньої творчості, керівник 

Краснокудська В.Є.).  Керівники гуртків разом з своїми учнями активно брали участь у 

культурно-масових, літературно-музичних заходах, які проходили в навчальному закладі: 

урочистості  до Дня знань, Дня працівників освіти та Дня профтехосвіти, Таланти нашого 

закладу, новорічні свята, літературно-музичних заходах, «Міс та містер філії», «Осінній 

бал»,свято до Дня закоханих, урочистості  до Дня 8 Березня,  

Протягом року учні усіх груп  брали активну участь у різних видах творчої діяльності: 

виставках плакатів, газет до знаменних і святкових дат, предметних тижнів, прикрасили 

навчальні кабінети до нового року, за що були відзначені подарунками. 

 Для забезпечення фізичного виховання у закладі  діють спортивні секції по 

м. Охтирка - керівник Бєлоус Д.М. відокремленому навчальному підрозділі м.Тростянець  - 

керівник Субота В.О., по філії смт.Велика Писарівка керівник – Синявський С.О.,. Учні 

закладу мають можливість займатися різними видами спорту: теніс, волейбол, баскетбол, 

футбол, гирьовий спорт, легка атлетика.             

 У залік ХХХІV спартакіади учнів ПТНЗ області команда Центру бере активну участь 

у обласних змаганнях, учні філії смт. Велика Писарівка посіли перше місце у гирьовому 

спорті.  

Протягом навчального року були проведені батьківські збори (загальні та окремо в 

групах). Для батьків було організовано зустріч з представником Охирського відділу пробації 

Педорченко А.С., проведені роз’яснення щодо здачі ЗНО. Класними керівниками та 

майстрами виробничого навчання налагоджений та підтримується постійний зв’язок з 

батьками учнів (мобільні телефони, відвідування за місцем проживання чи роботи, виклик до 

навчального закладу  за потребою).  

У закладі діє система учнівського самоврядування, що передбачає роботу  центрів з 

питань навчання,  права та соціального захисту,  культури та дозвілля,  спорту та здорового 

способу життя,  дисципліни і порядку. На початку навчального року обрано голів 

учнівського самоврядування у групах, оновлено учнівську раду. Щомісяця відбуваються 

засідання учнівських рад. Представники учнівської ради залучаються до вирішення питань 

щодо організації життя  навчального закладу, позаурочної роботи, розв’язання конфліктних 

питань, покращення дисципліни й порядку. У червні 2020 року голова учнівського 

самоврядування Бровко К. (учениця гр.2-5) звітувала про роботу в закладі освіти, за що була 

відзначена, матеріали підготовлені головою учнівського самоврядування були відзначені та 

розміщені на сайти НМЦ ПТО.  



 

 

За активну участь у громадському житті закладу, конкурсах, олімпіадах, спортивних 

змаганнях учні отримали матеріальне заохочення. 

Вихователем гуртожитку відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець 

Дружиніною С.О. проведена низка виховних заходів: виховна година «Толерантність 

людини – найважливіша умова миру та злагоди у світі»; поетична вітальня «Моя вишнева 

Україна»;круглий стіл «Згадаймо страшні холодні роки»; година спілкування «З чого 

починається жорстокість»; диспут «Як алкоголь руйнує здоров`я»; перегляд фільму про 

шкоду вживання алкоголю» та інші.  

Ефективно проходить  виховна  робота в гуртожитку філії смт. Велика Писарівка,  

вихователем гуртожитку  Мірошніченко В.І., проводяться засідання ради гуртожитку, де 

учні обговорюють питання, які потребують  вирішення; проводилися  годин спілкування, 

заходи: Козацькі розваги; гра з елементами КВЕСТУ;   новорічний вечір. 

У 2019-2020 навчального року методична комісія класних керівників розглянула такі 

питання: адаптація учнів в новому колективі, дотримання елементарних норм моралі у 

взаємовідносинах в колективі, сім’ї; робота класного керівника по згуртуванню колективу, 

формування позитивних якостей учнів; робота по вихованню в учнів відповідного ставлення 

до навчання; попередження правопорушень; вивчення особистості учнів в учнівському 

колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі. 

У 2019-2020 навчальному році педагогічні працівники працювали в 

профорієнтаційному напрямі, усі профорієнтатори підписали плани співпраці з закладами 

загальної середньої освіти, була створена мобільна робоча група для виїзду за межі міста. 

Слід відзначити учнів групи 2-7 (майстер в/н Горбушко Л.І.), професії «Кухар. Продавець 

продовольчих товарів», які приймали участь у профорієнтаційних заходах. Учні випускних 

класів закладів загальної середньої освіти мали можливість спробувати себе у водінні 

автомобіля на автосимуляторі, забезпечували цю роботу учні групи 1-4 майстер виробничого 

навчання Шкафенко В.І., професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Тракторист машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А1» «А2». Водій автотранспортних засобів (категорія «С»))». 

Профорієнтатори навчального підрозділу м.Тростянець провели майстер класи з кухарської 

справи та  робіт з газозварювання для учнів Правдінської школи-інтернату (майстри 

виробничого навчання Ющенко А.І., Мазна Ю.С., Грибінник Л.М.). Учні закладів освіти 

Великописарівського району недноразово запрошувалися на свята до філії смт.Велика 

Писарівка, де спостерігали за вміннями учнів Центру та мали змогу спробувати свої 

можливості в оволодінні майбутніми професіями. Найактивнішими педагогічними 

працівниками з профорієнтаційної роботи були:  Мовчан С.В., Краснокудський В.О., 

Куриленко К.С., Затулій І.С., Ахтирченко І.В. 

 На сьогодні гострими залишаються питання індивідуальної роботи майстрів 

виробничого навчання  Горбушко Л.І., Герасименко І.В., Марченко М.Г., Ющенко А.І., 

Дашутіної А.В., Куриленко К.C., Ахтирченка І.В., Вініченка С.І. з учнями девіантної 

поведінки, співпраці з батьками, контроль за відвідуванням учнями закладу, дисципліни, 

виховання взаємоповаги  в колективах груп, створення атмосфери доброзичливості, довіри, 

співробітництва.  

У 2019-2020 навчального року методична комісія класних керівників розглянула такі 

питання: адаптація учнів в новому колективі, дотримання елементарних норм моралі у 

взаємовідносинах в колективі, сім’ї; робота класного керівника по згуртуванню колективу, 

формування позитивних якостей учнів; робота по вихованню в учнів відповідного ставлення 

до навчання; попередження правопорушень; вивчення особистості учнів в учнівському 

колективі, дотримання елементарних норм моралі у взаємовідносинах в колективі. 

У 2019-2020 навчальному році педагогічні працівники працювали в 

профорієнтаційному напрямі, усі профорієнтатори підписали плани співпраці з закладами 

загальної середньої освіти, була створена мобільна робоча група для виїзду за межі міста. 

Слід відзначити учнів групи 2-7 (майстер в/н Горбушко Л.І.), професії «Кухар. Продавець 

продовольчих товарів», які приймали участь у профорієнтаційних заходах. Учні випускних 



 

 

класів закладів загальної середньої освіти мали можливість спробувати себе у водінні 

автомобіля на автосимуляторі, забезпечували цю роботу учні групи 1-4 майстер виробничого 

навчання Шкафенко В.І., професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та 

устаткування. Тракторист машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) 

виробництва (категорія «А1» «А2». Водій автотранспортних засобів (категорія «С»))». 

Профорієнтатори навчального підрозділу м.Тростянець провели майстер класи з кухарської 

справи та  робіт з газозварювання для учнів Правдінської школи-інтернату (майстри 

виробничого навчання Ющенко А.І., Мазна Ю.С., Грибінник Л.М.). Учні закладів освіти 

Великописарівського району недноразово запрошувалися на свята до філії смт.Велика 

Писарівка, де спостерігали за вміннями учнів Центру та мали змогу спробувати свої 

можливості в оволодінні майбутніми професіями. Найактивнішими педагогічними 

працівниками з профорієнтаційної роботи були:  Мовчан С.В., Краснокудський В.О., 

Куриленко К.С., Затулій І.С., Ахтирченко І.В. 

 На сьогодні гострими залишаються питання індивідуальної роботи майстрів 

виробничого навчання  Горбушко Л.І., Герасименко І.В., Марченко М.Г., Ющенко А.І., 

Дашутіної А.В., Куриленко К.C., Ахтирченка І.В., Вініченка С.І. з учнями девіантної 

поведінки, співпраці з батьками, контроль за відвідуванням учнями закладу, дисципліни, 

виховання взаємоповаги  в колективах груп, створення атмосфери доброзичливості, довіри, 

співробітництва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 2 

Організаційні  заходи  

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про  

виконання 

1.  Організувати роботу педагогічного 

колективу на забезпечення виконання 

ст.53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про професійно-

технічну освіту», «Про мови», 

Концепції реалізації державної 

політики у сфері професійної освіти, 

інших законодавчих та нормативних 

документів Верховної Ради України, 

Указів Президента України, постанов 

Кабінету Міністрів України, наказів 

Міністерства освіти України, 

Департаменту освіти Сумської 

обласної державної адміністрації, 

НМЦ ПТО у Сумській області  

Протягом року Директор Горобець 

А.В., 

заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С.,  

заст. директора з 

НВихР Бровко О. М., 

Заступник директора 

з НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

2. Спрямувати освітній  процес на 

формування загальнокультурних, 

громадських, соціальних, здоров’я 

зберігаючих компетентностей 

педагогів та учнів 

Протягом року Адміністрація  

3. Організувати освітній процес у 

навчальному закладі (режим роботи, 

чергування, організація харчування).  

Серпень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В,, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

4. Розробити та затвердити робочі 

навчальні плани з професій: 

- «Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. 

Водій автотранспортних засобів 

категорії «С»»; 

- «Кухар. Продавець продовольчих 

товарів»; 

-  «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва ( 

категорії  “А1”,“А2”)  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія”С”)» 

 - «Кухар. Кондитер»;  

-  « Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

Травень-

червень   

Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О. М. 

 



 

 

устаткування 

Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1») 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С») 

«Газозварник. Електрозварник 

ручного зварювання» 

«Муляр. Пічник. Лицювальник 

плиточник» 

5. Вивчити особові справи учнів 

першого курсу з метою визначення їх 

соціального статусу. 

 

До 10.09.2020 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НВихР,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

6. Розробити освітні програми з 

професій на компетентнісно-

модульній основі  

 

Травень-

червень 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР Савочка Л.І 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

Викладачі, майстри 

виробничого 

навчання 

 

7. Скласти графіки внутрішнього 

контролю 

Вересень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

8. Скласти розклад уроків  Вересень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

9. Скласти графік проходження 

виробничої практики та поетапної, 

державної  кваліфікаційної атестації, 

державної підсумкової атестації 

Вересень 

 

 

Січень  

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С. 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

10. Оформити журнали теоретичного та 

виробничого навчання, техніки 

безпеки 

 

Вересень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

інженер  з ОП 

Бова К.С., методисти 

Морозова Г.М., 

 



 

 

Куткович О.М. 

 

11. Визначити групи для занять 

фізичною культурою 

Вересень Медичні працівники, 

викладачі 

Бєлоус Д.М. 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

12. Провести огляд навчальних кабінетів, 

лабораторій, майстерень виробничого 

навчання 

Вересень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заст. директора з НМР  

Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

13. Вивчити  контингент учнів, скласти 

списки учнів – сиріт, дітей які 

потерпіли в наслідок Чорнобильської 

катастрофи, дітей з малозабезпечених 

та неповних сімей, АТО 

Вересень Класні керівники  

14. Ознайомити педагогічний колектив з 

нормативними документами 

Вересень Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

16. Здійснити передплату на необхідні 

періодичні видання, замовлення та 

одержання підручників та іншої 

літератури 

Протягом року Бібліотекарі 

Оберемко Н.І., 

Заверзаєва Г.І, 

 Затулій І.С. 

 

17. Продовжити роботу над методичною 

проблемою «Формування освітніх, 

професійних компететностей учнів 

через упровадження інноваційних 

технологій» 

Протягом року Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

18. Підготувати і провести методичні 

заходи з педагогічними 

працівниками:  

     - наради при директорові; 

 

    -  інструктивно-методичні наради 

педагогічного колективу; 

 

   - засідання педагогічної ради; 

 

 

 

 

Протягом року 

кожного 

понеділка 

1 раз на місяць 

 

Серпень, 

жовтень, 

грудень, 

січень, 

березень, 

травень, 

червень. 

 

 

Директор 

Горобець А.В. 

 

Директор 

Горобець А.В., 

заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М., 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - засідання методичної ради; 

 

 

 

 

 

Вересень, 

листопад, 

січень, 

березень, 

травень. 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

19. Проводити засідання  методичних 

(циклових)  комісій 

1 раз на місяць 

протягом року 

Голови  методичних 

(циклових)  комісій 

 

 

 

20. 

 

 

Продовжити роботу шкіл: 

- молодого педагога;  

- творчо працюючих педагогічних 

працівників. 

 

 

1 раз на місяць 

протягом року 

 

 

Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

21. Проводити засідання штабу 

профілактики 

1-а середа 

кожного місяця 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

22. Організувати роботу предметних 

гуртків, гуртків технічної творчості, 

додаткові заняття з обдарованими 

учнями та учнями які мають середній 

та початковий рівень знань. 

Кожний четвер Керівники гуртків, 

викладачі ,  

Майстри виробничого 

навчання 

 

23. Організувати участь педагогічних 

працівників у розробці методичних 

напрацювань 

Протягом року Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

голови методичних 

комісій 

 

24. Організувати роботу учнівського 

самоврядування 

Протягом року Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О.  

 

25. Провести підготовку до осінньо-

зимового періоду 

Жовтень Завідувачі 

господарством 

Желада Д.С., 

Колодочка В.І., 

Басова В.І. 

 

26. Оновити банк  даних  здібних та 

обдарованих учнів  

Жовтень Заступник директора 

з НМР 

 



 

 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

класні керівники 

27. Провести атестацію педагогічних 

працівників відповідно до вимог. 

Положення про атестацію 

педагогічних працівників 

Жовтень-

квітень 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

 завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

28. Організувати профорієнтаційну 

роботу  

жовтень - 

червень 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

 завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

29. Укласти договори з підприємствами 

про надання робочих місць для 

проходження учнями закладу 

виробничої практики у 2019-2020 н. 

р. 

Відповідно до 

графіку 

проходження 

практики 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

31. Провести перший І етап  

Всеукраїнських учнівських олімпіад: 

- зі спеціальних предметів; 

- з предметів загальноосвітньої 

підготовки 

 

Згідно 

графіку 

Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

32. Здійснити моніторинг якості знань 

учнів 

Грудень 

 

Червень 

Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

заступник директора з 

НВ ихР Бровко О.М., 

Методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

33.  Взяти участь у ЗНО 2020 Згідно графіку Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І.,  

Методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

голови методичних 

комісій 

 

34. Організувати працевлаштування 

випускників 

Червень, 

липень 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

35. Взяти участь у обласних заходах Згідно плану Заст. директора з НВР   



 

 

(відповідно до планів організаційно – 

методичних заходів НМЦ ПТО та 

відділу ПТО Департаменту освіти і 

науки) 

НМЦ ПТО Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О.М.,  

  завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

36. Сприяти підвищенню професійного 

рівня педагогічних працівників 

шляхом навчання на курсах 

підвищення кваліфікації та 

стажуванні на виробництві 

Протягом року Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

37. Організувати роботу бібліотеки щодо 

надання допомоги учням, 

педагогічним працівникам при 

підготовці до уроків та іспитів 

Постійно Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

бібліотекарі 

Оберемко Н.І., 

Завєрзаєва Г.І., 

Затулій І.С. 

 

38. Здати в архів документацію, 

передбачену відповідними 

інструкціями з діловодства  

Червень Заступник директора 

з НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

39 Видати накази: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення тарифікаційної комісії До 20.08.2020 Директор 

Горобець А.В., 

заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про розподіл обов’язків між 

адміністрацією  центру 

До 10.09.2020 Директор 

Горобець А.В. 

 

 Про режим роботи  центру До 01.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НВихР,  

завідувач відділення  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 Про розподіл педагогічного 

навантаження  на 2019-2020 н.р. 

До 01.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про зарахування учнів  До 17.09.2020 Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В .,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про створення постійно діючої 

кваліфікаційної комісії  

До10.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про підсумки перевірки оформлення 

навчально-плануючої документації 

До 21.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про проведення контрольних зрізів 

знань учнів із загальноосвітніх 

предметів 

До 14.09.2020 Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., методисти 

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

Про організацію навчальних занять з 

фізичної культури з учнями , які за 

станом здоров’я віднесені до 

спецмедгрупи 

До 18.09.2019 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

викладачі 

Бєлоус Д.М. 

Синянський С.О. 

Субота В.О. 

 

Про закріплення майстрів 

виробничого навчання за 

навчальними групами 

До 07.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

 



 

 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Про закріплення навчальних 

кабінетів, майстерень, лабораторій за 

педпрацівниками  

До 18.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про закріплення навчальних груп за 

аудиторіями, виробничим та 

невиробничим приміщенням для 

санітарного прибирання 

До 18.09.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про проведення конкурсів фахової 

майстерності 

До 08.10.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про підсумки конкурсів фахової 

майстерності 

До 02.04.2021 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про організацію роботи закладу під 

час канікул 

До 24.12.2020 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НВихР, 

завідувач відділення  

Кузуб П.В завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

Про виробничу практику учнів Згідно 

навчальних 

програм та 

графіку 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про стан ведення журналів 

теоретичного та виробничого 

навчання і факультативних занять 

Листопад, 

Січень, 

Березень 

Червень 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

 



 

 

Г.М., Куткович О.М. 

Про звільнення учнів від державної 

підсумкової атестації, державної 

кваліфікаційної атестації 

Відповідно 

графіку 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про достроковий випуск учнів Згідно наказу 

Департаменту 

освіти 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік  О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про допуск учнів до поетапної 

кваліфікаційної атестації, до 

державної кваліфікаційної атестації, 

до державної підсумкової атестації 

Згідно 

рішення 

педради та 

графіку 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про проведення повторної атестації з 

відповідних навчальних предметів 

Згідно 

положення 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про виконання навчальних планів і 

програм  

До 29.12.2020 

та до 

28.06.2021 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.О. 

 

Про вивчення стану підготовки 

кваліфікованих робітників з професій 

м. Охтирка: 

-  « «Візажист».; 

-  «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» 

Відокремлений навчальний підрозділ 

м. Тростянець: 

      -   «Муляр»; 

      -   «Газозварник». 

Філія смт Велика Писарівка: 

- «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування» ; 

- «Водій автотранспортних засобів 

категорія «С» 

 

 

 

 

Грудень 

Лютий  

 

 

 

Грудень 

Березень  

 

 

Квітень  

 

 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

  

 

 

завідувач відділення  

Методист Морозова Г.М. 

. 

 



 

 

Про вивчення стану викладання 

предметів  

 м. Охтирка:  

- «Фізика і астрономія»,  

- «Українська мова і література»; 

Відокремлений навчальний підрозділ 

м. Тростянець: 

- «Математика»; 

Філія смт Велика Писарівка: 

- «Фізична культура»; 

- «Зарубіжна література»;» 

- «Географія» 

 

 

Листопад 

Грудень 

Квітень 

 

Березень  

Лютий 

Травень  

 

 

 

Савочка Л.І. 

Ніжнік О.С. 

Морозова Г.М. 

Савочка Л.І. 

Кальченко О.О. 

Куткович О.М.. 

 

 

 

Про переведення учнів на наступний 

курс навчання 

До 29.06.2021 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення   

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про випуск учнів Згідно 

графіка 

Заступник директора з 

НВР 

Нжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про підсумки відвідування учнями 

занять  

До 29.06.2021 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про закінчення І семестру 2020-2021  

н. р.  

До 24.12.2020 Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії Кальченко 

О.О. 

  

Про виконання плану роботи закладу До 29.06.2021 Заступники директора з 

НВР Ніжнік О.С., з 

НВихР Бровко О. М, з 

НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 

 

Виховна робота 



 

 

Про призначення класних керівників 

за навчальними групами 

До 01.09.2020 Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М. 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про призначення керівників гуртків 

та спортивних секцій  

01.09.2020 Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про організацію харчування учнів Вересень 

2020 

Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про закріплення працівників центру 

для про ведення профорієнтаційної 

роботи 

До 01.12.2020  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

Про стан харчування учнів До 29.06.2021 Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

 

Про підсумки спортивно-масової 

роботи 

До 29.06.2021  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

викладачі 

БілоусД.М. 

Синяньський С.О..,  

Субота В.О. 

 

Про організацію навчальних занять з 

фізичної культури з дітьми, які за 

станом здоров’я віднесені до 

спецмедгрупи 

До 18.09.2020 Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

викладачі  

БєлоусД.М. 

Синяньський С.О..,  

Субота В.О.. 

 

 - про поселення в гуртожитки; Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

 - про організацію роботи штабів 

профілактики правопорушень; 

Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

 



 

 

Охорона праці 

 Про організацію роботи з охорони праці  До 

01.09.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 

 

 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за 

охорону праці, безпеку життєдіяльності 

в кабінетах, лабораторіях, за 

експлуатацію електрогосподарства, 

газового, теплового господарства. 

До 

01.09.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 

 

 

Про список працівників, які працюють 

на установках підвищеної небезпеки 

До 

01.09.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 

 

Про призначення відповідальних за 

пожежну безпеку 

До 

01.09.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 Про створення служби спостереження за До Інженер з ОП  

Кальченко О.О. 

 - про організацію заходів щодо 

профілактики правопорушень 

Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 - про організацію громадських 

наркопостів; 

Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 - про організацію роботи бібліотек;  Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 - про організацію роботи з безпеки 

життєдіяльності учнів та 

педагогічних працівників ДНЗ 

«Охтирський центр ПТО»; 

Вересень  Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С.  

 

 - про організацію гурткової та 

позакласної роботи; 

Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В   

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 -про організацію профорієнтаційної 

роботи; 

Вересень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О. М., 

 

 - про нарахування та  виплату учням 

стипендії 

Протягом 

року 

Бровко О.М. 

Ніжнік О.С. 

Кальченко О.О. 

Кузуб П.В 

 

 - про  склад стипендіальної комісії  Протягом  

року 

Бровко О.М., 

Кальченко О.О. 

Кузуб П.В 

 

 - про створення приймальної комісії Грудень 

2020 

Бровко О.М.  



 

 

 безпечною експлуатацією будівель та 

споруд 

01.09.2020 Бова К.С. 

 

 

 

Про створення постійно діючої комісії 

по перевірці знань з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці  

До 

01.09.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 Про проведення тижня  охорони праці До 

02.04.2020 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

Методична робота 

 Про проведення атестації педагогічних 

працівників центру 

До 

15.09.2020 

Заступник 

директора з НМР  

Савочка Л.І., 

заступник 

директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про підсумки поетапної 

кваліфікаційної атестації, державної 

поетапної атестації, державної 

кваліфікаційної атестації у 2019-2020 

н.р. 

До 

29.06.2021 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.С., Куткович О.М. 

 

 Про підсумки навчальних досягнень 

учнів за 2019-2020 н.р. 

До 

30.06.2021 

 

Заступник директора з 

НМР 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про оформлення та видачу документів 

про освіту 

До 

15.04.2021 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про проведення контрольних робіт за 

завданням адміністрації 

До 

16.11.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.С., Куткович О.М., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про створення комісії для проведення 

атестації педагогічних працівників 

центру 

До 

17.09.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

 



 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників  

До 

30.04.2021 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

юрисконсульт 

Безпалько С.В., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про організацію методичної роботи До 

01.09.2020 

Заступник директора з 

НМРСавочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про виконання навчальних планів і 

програм    

 

До 

29.12.2020 

та до 

28.06.2021 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про проведення І етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових і 

спеціальних дисциплін 

І семестр 

2019-2020 н. 

р. згідно 

графіку 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 Про роботу зі здібними та 

обдарованими учнями  

До 

25.09.2020 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про підсумки методичної роботи  До 

10.01.2021 

До 

01.07.2021 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

  Про проведення І етапу X 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

До 

16.10.2020 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про проведення І етапу XХ 

Міжнародного конкурсу імені Петра 

Яцика  

До 

16.10.2020 

 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про проведення І етапу XІХ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської 

До 

16.10.2020 

Заступник директора з 

НМР 

 



 

 

творчості у номінаціях «Література», 

«Історія України та державотворення»  

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 

 

Про проведення конкурсу методичних 

напрацювань  «Вернісаж методичних 

педагогічних ідей» 

До 

01.04.2021 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про підсумки конкурсу методичних 

напрацювань «Вернісаж методичних 

педагогічних ідей» 

До 

30.06.2021 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 3 

Теоретична  підготовка 

3.1. Загальноосвітня  підготовка 

№ 

з\п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка   

про 

виконання 

1 Підготувати заклад до нового 

навчального року. Перевірити 

готовність  кабінетів 

загальноосвітньої підготовки 

 

до 

28.08.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

 

 

2 Провести серпневу педагогічну 

раду щодо організованого початку 

навчального року 

до 

31.08.2020 

Директор 

Горобець А.В. 

 

3 Розподілити педагогічне 

навантаження 

до 

31.08.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

 

4  Ознайомити викладачів з 

нормативними документами 

методичними рекомендаціями щодо 

організації та планування у новому 

навчальному році. Проводити 

інструктивно – методичну нараду з 

педагогічними працівниками щодо 

єдиних вимог оформлення ділової 

документації  

до 

03.09.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

5 Проаналізувати  зміст навчальних 

програм, та внести відповідні зміни 

до робочих планів у новому 

навчальному році 

до 

28.08.2020 

Викладачі     

6 Перевірити оформлення 

документації (тематичні плани, 

плани роботи кабінетів, паспорт 

КМЗ, плани роботи 

методичних(циклових) комісій) 

до 

31.08.2020 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

7 Провести  атестацію учнів, які були 

не атестовані за підсумками 

минулого навчального року 

до 

10.09.2020 

Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач відділення  

Кузуб П.В 

 

8 Провести уточнення списків учнів 

по групах, поділ груп (українська 

мова, іноземна мова, інформатика, 

до 

01.09.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

 



 

 

фізична культура) НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

9 Спрямувати освітню  роботу в 

закладі на: 

- реалізацію міжпредметних 

зв’язків у викладанні 

загальноосвітніх і спеціальних 

предметів, здійснювати професійну 

спрямованість у викладанні 

загальноосвітніх предметів; 

 - поповнення комплексно-

методичного забезпечення 

предметів загальноосвітньої 

підготовки; 

- узгодження планів роботи 

методичних комісій 

загальноосвітньої підготовки з 

планом роботи закладу на рік та 

планом внутрішнього контролю 

адміністрації за станом викладання 

предметів; 

- впровадження  нестандартних 

уроків з використанням проектних 

та комунікаційних технологій; 

- впровадження  інноваційних  

технології освіти  

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

до 

14.09.2020 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Соболєва І.Ф. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

 

10 Створити банк діагностичних 

даних, шляхом проведення 

педагогічної діагностики для 

виявлення пізнавальних нахилів та 

можливостей учнів І курсу 

вересень- 

жовтень 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

11 Провести моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів І курсу 

з загальноосвітніх предметів. 

до 

30.09.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

Голови методичних 

комісій  

 

12 Організувати роботу факультативів 

з предметів: «Математика», «Історія 

до 

18.09.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 



 

 

України», «Українська мова та 

література». 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

13 Організувати факультативний курс 

«Психологія ділового спілкування і 

основи ділового етикету» 

Продовжити роботу 

факультативного курсу «Основи 

християнської етики» 

до 

10.09.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

14 Провести предметні тижні Згідно 

графіка 

Голови методичних 

комісій 

 

15 Проводити роботу по забезпеченню 

виконання лабораторно-практичних 

робіт згідно вимог  

Згідно 

навчальних 

планів та 

програм 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

 

16 Придбати програмне забезпечення  

до інтерактивної дошки для 

предметів загальноосвітньої 

підготовки 

Протягом 

року 

Адміністрація   

17 Створити умови для реалізації 

диференційованого та особистісно-

орієнтованого навчання, 

впроваджувати сучасні педагогічні 

технології . 

Постійно  Викладачі   

18 Проводити контроль виконання 

навчальних планів та програм, 

об’єктивність оцінювання, 

дотримання графіка контрольних 

робіт, тематичних оцінювань, 

виконання практичної частини 

програм, зошитів  

 

 

 

За графіком 

контролю 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

19 Ознайомити педколектив та учнів з 

нормативними документами щодо 

проведення ЗНО 

Грудень, 

січень, 

лютий 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

20 Організувати консультації , 

додаткові заняття для  учнів з 

метою підготовки до ЗНО 

За графіком Викладачі   



 

 

21 Використовувати різнорівневі 

тестові завдання з метою 

підготовки учнів до ЗНО 

 

Постійно Викладачі  

22 Провести контрольні роботи за 

завданнями адміністрації на І-ІІ 

курсах. Результати обговорювати на 

засіданнях метод комісій та 

розробляти заходи з підвищення 

рівня  знань учнів. 

Грудень 

 

Травень  

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

Викладачі  

 

 

23 Провести  моніторинг успішності 

учнів за підсумками І та ІІ семестру  

Грудень 

Червень  

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

24 Вивчити стан викладання 

загальноосвітніх предметів:  

- «Українська мова і література»; 

- «Іноземна мова» 

- «Візажна справа» 

 

 

- «Агротехнологія» 

- «Історія України» 

- «Всесвітня Історія» 

 

- «Захист Вітчизни» 

 

- «Будова і експлуатація вантажного 

автомобіля» 

 

- «Фізична культура»; 

 

 

 

 

 

Грудень 

 

 

Березень  

 

 

 

 

Квітень 

 

       Травень 

 

 

Жовтень 

 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Методист 

Морозова Г.М., 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

25 Удосконалити  матеріально-

технічне  та комплексно-методичне 

забезпечення кабінетів  хімії, 

біології, фізики, математики, 

української мови та літератури 

Жовтень- 

червень 

 

Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Викладачі  

 

 

26 Брати участь у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах,конкурсах  

за графіком 

НМЦ ПТО 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

 



 

 

Савочка Л.І. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Викладачі 

27 Скоординувати роботу бібліотеки з 

метою надання допомоги учням, 

викладачам при підготовці до 

уроків, державної підсумкової 

атестації, ЗНО;  своєчасно 

замовляти підручники, методичну 

літературу,інформувати 

педагогічних працівників та учнів 

про нові надходження в бібліотеку; 

Інтернет сайти 

 

протягом 

року 

постійно  

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Бібліотекарі  

Оберемко Н.І. 

Затулій І.С. 

Заверзаєва І.Г. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

28 Забезпечити вільний доступ учнів 

до необхідної інформаційної бази 

(дидактичної, науково-методичної, 

довідково-бібліографічної, 

художньої літератури, періодики 

тощо). Доступ учнів до мережі 

Інтернет 

протягом 

року 

Бібліотекарі 

Оберемко Н.І. 

Затулій І.С. 

Заверзаєва І.Г. 

Зав.кабінетами, 

викладачі 

 

29 Провести педагогічні консиліуми 

щодо визначення реальних 

навчальних можливостей учнів, 

організація роботи з невстигаючими 

і обдарованими дітьми 

Листопад Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Катрич А.Ю. 

Татаренко Л.В. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

30 Проводити індивідуальні 

консультації для молодих 

спеціалістів з метою підвищення 

професійної майстерності та 

удосконалення методики 

викладання  

протягом 

року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Голови метод комісій 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

31 Організувати проведення уроків-

показів з метою підвищення 

професійної компетентності 

педагогічних працівників 

протягом 

року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

32 Здійснити заходи щодо виконання 

Закону України «Про мови»: 

- організувати роботу факультативу 

з української мови; 

- дотримуватися єдиного 

орфографічного режиму в 

протягом 

року  

 

 

до 

10.09.2020  

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 



 

 

оформленні навчально-плануючої 

документації і ведення учнівських 

зошитів з навчальних предметів; 

- проводити державною мовою 

заходи з учнівським та 

педагогічним колективом; 

- Забезпечити україномовними 

підручниками кабінети з/о 

підготовки 

 

Постійно  

 

 

Постійно 

 

 

 

Постійно  

 

33 Продовжити роботу з 

упровадження нових педагогічних 

технологій  

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

3.2. Професійно-теоретична підготовка 

 

№ 

з\п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка   

про 

виконання 

1 Затвердити, погодити: 

- поурочно - тематичне планування 

на новий навчальний рік; 

- графіки проведення консультацій 

- плани роботи кабінетів, 

методичних комісій, факультативів 

 

до 

01.09.2020 

Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

3 Поновити зміст комплектів 

навчально-плануючої документації 

(робочі навчальні плани та програм) 

відповідно до нових навчальних 

планів 

 

до 

30.09.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

4 Забезпечити своєчасне та  

чітке ведення журналів 

теоретичного навчання відповідно 

до Інструкції. 

Вересень Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

6 Проаналізувати рівень забезпечення 

учнів підручниками, відповідність 

їх навчальним програм 

Вересень Бібліотекар  

Оберемко Н.І. 

Затулій І.С. 

Заверзаєва І.Г. 

Голови методичних 

комісій  

 

 



 

 

7 Скласти графік проведення 

конкурсів фахової майстерності 

Вересень Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Викладачі  

 

8 Організувати роботу 

факультативного курсу «Творчість 

у моїй професії» 

 

до 

15.09.2020 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

10 Упроваджувати інформаційно-

комунікаційні технології в освітній 

процес з предметів професійно-

теоретичної підготовки 

 

протягом 

року 

Викладачі  

11 Провести контрольні роботи за 

завданням адміністрації  з 

предметів професійно теоретичної 

підготовки 

Грудень 

Квітень 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

12 Забезпечити участь учнів у І, ІІ 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах зі спеціальних  

предметів  

Згідно 

графіку 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

13 Провести моніторинг навчальних 

досягнень з предметів професійно 

теоретичної підготовки. 

 

Грудень 

Червень 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Завідувач 

відділенняКузуб П.В  

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

 

14 Систематизувати дидактичні 

матеріали з предметів професійно-

теоретичної підготовки з 

урахуванням вимог стандартів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

 

до 

10.09.2020 

Викладачі  

15 Розробити та затвердити у 

встановленому порядку 

до 

15.12.2020 

Голови методичних 

комісій, 

 



 

 

екзаменаційні білети, комплексні 

кваліфікаційні завдання (ККЗ), 

переліки тем письмових 

екзаменаційних (творчих) робіт 

 

викладачі 

16 Забезпечити неухильне дотримання 

порядку проведення поетапної 

кваліфікаційної атестації та 

державної кваліфікаційної атестації 

учнів  

за графіком Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

18 Проводити роботу з вивчення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

протягом 

року 

Ніжнік О.С. 

Савочка Л.І. 

Морозова Г.М., 

Куткович О.М 

 

19 Оновити   паспорти комплексного 

методичного забезпечення 

предметів  

Вересень Лебедь Н.Д. 

Негода Л.М. 

Білоус М.В. 

Герасименко І.В 

 

20 Провести конкурс-огляд на краще 

комплексно-методичне 

забезпечення предметів 

професійно-теоретичної підготовки 

 

Травень Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

21 Провести уроки-екскурсії на 

підприємства з метою вивчення 

сучасних виробничих технологій  

 

протягом 

року 

Викладачі   

22 Здійснювати міжпредметні 

інтегральні зв’язки на уроках 

професійно-теоретичної підготовки 

 

протягом 

року 

Викладачі   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 4 

Професійно-практична підготовка 

№ 

з\п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка   

про      

виконання 

1 

Провести з майстрами 

виробничого навчання аналіз 

планів розвитку майстерень за 

2020/2021 н.р. 

до 28.08.2020 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення Кузуб 

П.В 

завідувач філії Кальченко 

О.О. 

 

2 Провести з майстрами 

виробничого навчання аналіз 

навчальних програм та внести 

корективи з урахуванням 

регіонального компоненту 

 

до 28.08.2020 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення, 

завідувач філії Кальченко 

О.О. 

 

3 Розробити переліки 

навчально-виробничих  робіт 

в розрізі професій  на І, ІІ 

семестри 

 

до 07.09.2020 

до 13.01.2021  

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення Кузуб 

П.В, завідувач філії 

Кальченко О.О.Ю, майстри 

виробничого навчання 

 

4 Перевірити паспорти 

комплексно-методичного 

забезпечення   виробничих 

майстерень, лабораторій та  

зміни до них, плани розвитку 

майстерень, лабораторій. 

до 3.08.2020 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., 

методисти Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

5 Розробити та затвердити 

детальні програми виробничої 

практики Згідно 

графіку 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С, старший 

майстер Ковбаса В. Г. 

методисти Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

6 Розробити план роботи по 

наданню допомоги молодим 

спеціалістам 

Вересень 

2020 

Заступник директора   з 

НВР Ніжнік О.С., методисти 

Морозова Г.М., Куткович 

О.М. 

 

7 Спланувати стажування на 

виробництві майстрів 

виробничого навчання  на 

2020/2021н.р.  

до 28.08.2020 Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., 

Інспектор з кадрів Бова 

К.С., 

завідувач відділення Кузуб 

П.В, завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

8  Забезпечити участь  у 

конкурсах професійної 

майстерності учнів і  майстрів 

виробничого навчання 

Згідно з 

планом НМЦ 

ПТО 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В., завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 



 

 

9  Аналіз якості професійної 

підготовки з професії:  

м. Охтирка: 

-  «Візажист».; 

-  «Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів» 

Відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець: 

      -   «Газозварник»; 

Філія смт Велика Писарівка: 

- «Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського 

- (лісогосподарського) 

виробництва категорії «А1», 

«А2», «В1» 

«Кондитер» 

 

 

 

Грудень 

 

 

Березень 

 

 

 

Грудень 

 

 

 

 

 

Березень 

 

 

Ніжнік О.С. 

Савочка Л.І. 

 

 

 

Завідувач відділення Кузуб 

П.В, методист Морозова 

Г.М. 

 

 

 

 

Завідувач філії Кальченко 

О.О., методист Куткович 

О.М. 

 

 

10  

Провести розрахунки обсягів 

планів навчально-виробничої 

діяльності на 2021 рік 

 

 

до 13.01.2021 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В. Г. 

 завідувач відділення Кузуб 

П.В 

завідувач філії Кальченко 

О.О., 

 

11 Провести поетапну та 

державну  кваліфікаційну 

атестацію  учнів  

Згідно 

робочих  

навчальних 

планів 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С 

завідувач відділення Кузуб 

П.В , завідувач філії 

Кальченко О.О.,  

 

 

 

 

12 Провести аналіз організації  

виробничої практики учнів 

Травень 2021 Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С, старший 

майстер Ковбаса В. Г. 

методисти Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

 

 

Удосконалення змісту, 

форм і методів виробничого навчання  

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Упроваджувати передовий 

виробничий досвід майстра 

виробничого навчання 

Дашутіної А.В.  

 

Протягом 

року 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., методисти 

Морозова Г.М., Куткович 

О.М. 

 

2 Вивчати та упроваджувати  

сучасні технології 

виробництва на уроках 

виробничого навчання 

Протягом 

року 

Майстри виробничого 

навчання,  

викладачі 

 

 

 

 



 

 

3. Впроваджувати компоненти 

соціального партнерства 

Протягом 

року 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., завідувач 

відділення Кузуб П.В , 

завідувач філії Кальченко 

О.О., методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

майстри виробничого 

навчання 

 

 

Організація виробничого навчання та виробничої практики 
№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 

Укласти договори про 

навчально-виробничу 

практику 

Не пізніше 

за 3 тижні до 

початку 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С.,старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

2 

Розробити детальні програми 

виробничої 

практики,розглянути їх на 

засіданнях методичних 

комісій, погодити з 

замовником кадрів 

Не пізніше 

за 2 тижні до 

початку 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г.,  

методисти Морозова Г.М., 

Куткович О.М., майстри 

в/н 

 

3 

Розробити, затвердити та 

погодити з замовником кадрів  

переліки пробних 

кваліфікаційних робіт  

Не пізніше 2 

тижні до 

початку 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г.,  

завідувач відділення 

 Кузуб П.В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

4 

Розподілити учнів, слухачів 

закладу на місця проходження 

виробничої практики.  

 

Не пізніше 3 

тижні до 

початку 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

майстри виробничого 

навчання   

 

 

5 

Провести збори з учнями, 

слухачами з питань 

проходження виробничої 

практики, видати учням, 

слухачам  щоденники обліку 

виробничого навчання чи 

виробничої практики, 

провести інструктаж з правил 

та норм охорони праці 

За 3 дні до 

початку 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., методисти 

Морозова Г.М., Куткович 

О.М., майстри виробничого 

навчання  

 

6 

Проводити  інструктажі з 

правил та норм охорони праці 

в майстернях та лабораторіях 

Протягом 

навчання 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., методисти 

Морозова Г.М., Куткович 

О.М 

 



 

 

7 

Забезпечити  виконання 

детальних  програм 

виробничої практики та 

виробничого навчання 

Протягом 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В., завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

8 

Сприяти забезпеченню 

необхідних умов проходження 

виховної практики 

Протягом 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

9 

Здійснювати навчально-

методичне керівництво 

виробничим навчанням та 

виробничою практикою учнів, 

слухачів. 

Протягом 

виробничого 

навчання чи 

виробничої 

практики 

( за 

графіками) 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., методисти 

Морозова Г.М., Куткович 

О.М. 

 

 

10 

Організувати проведення 

пробних кваліфікаційних 

робіт 

Згідно 

графіка 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

11 

Своєчасно здавати в 

навчальну частину щоденники 

виробничої практики, 

характеристики та протоколи 

проведених пробних 

кваліфікаційних робіт 

В останній 

день 

виробничої 

практики 

Старший майстер Ковбаса 

В.Г., майстри в/н 
 

12 

Створити базу даних 

підприємств для 

працевлаштування 

випускників 

Квітень Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, 

завідувач філії Кальченко 

О.О. 

 

Проведення  і підготовка поетапних та державних кваліфікаційних 

атестацій 

№ 

з/п 

 

Найменування заходу 

Термін 

виконання 

 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 

Розробити заходи з підготовки 

до ПКА, ДКА, видати накази 

«Про проведення ПКА,ДКА», 

«Про проведення 

кваліфікаційних пробних 

робіт», графіки проведення 

консультацій, ДКА, ПКА 

«Про допуск учнів до ПКА, 

ДКА» 

Згідно з 

графіками 

Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення   

Кузуб П.В, 

завідувач філії Кальченко 

О.О. 

 



 

 

2 Створити постійно діючі 

комісії для проведення 

пробних кваліфікаційних  

робіт, поетапної 

кваліфікаційної атестації, 

державної кваліфікаційної 

атестації 

до 

11.09.2020  Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення Кузуб 

П.В , завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

3 Підготувати робочі місця,  

документацію, інструменти , 

пристосування, техніку 

необхідні для виконання 

кваліфікаційних пробних 

робіт 

Згідно з 

графіками 

Заступник директора з НВР 

Ніжнік О.С., старший 

майстер Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення   

Кузуб П.В, 

завідувач філії Кальченко 

О.О., майстри в/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 5 
 

ВИХОВНА  РОБОТА 

І.Організаційні заходи 

 

 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

- план роботи методичної комісії 

класних керівників 

Вересень 2020   Бровко О.М.  

- план роботи штабів  профілактики 

правопорушень 

Вересень 2020   Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

- план роботи громадських наркопостів Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

- план роботи бібліотеки  Вересень 2020 Оберемко Н.І. 

Заверзаєва І.Г. 

Затулій І.С.. 

 

- план-календар спортивно-масових 

заходів 

Вересень 2020 Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

- план роботи гуртків та спортивних 

секцій 

Вересень 2020 Керівники гуртків, 

керівники 

спортивних секцій 

 

- план роботи учнівського 

самоврядування; 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

- план роботи санітарно - 

просвітницької роботи  

Вересень 2020 Голуб Ю.М. 

Гендіна Л. М. 

Скоромна А.М. 

 

- план роботи медпункту Вересень 2020 Голуб Ю.М. 

Гендіна Л. М. 

Скоромна А.М. 

 

- Організація роботи батьківських 

комітетів 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Майстри в/н, кл. 

керівники 

 

Складання  розкладів та графіків :  

- розклад роботи гуртків та спортивних 

секцій;  

- виховних годин  

 

Вересень 2020 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

 

Складання соціальних  паспортів  

навчальних груп, списків учнів:  

- які знаходяться на обліку ювенальної 

привенції; 

- які знаходяться на обліку  в закладі 

освіти; 

- учнів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

- учнів з неповних сімей;  

Вересень 2020 

 

Практичний 

психолог 

Татаренко Л.В., 

соціальний 

педагог 

Катрич А,Ю., 

Майстри в/н, 

класні керівники 

 



 

 

- учнів з багатодітних сімей; 

- учнів, які постраждали внаслідок 

аварії на  ЧАЕС;  

- учнів, батьки яких є учасниками АТО; 

- учнів-переселенців; 

- обдарованих та здібних учнів 

Підготувати накази:  

- про призначення класних керівників;  

- про поселення в гуртожитки; 

- про призначення керівників гуртків та 

спортивних секцій; 

- про організацію харчування учнів; 

- про організацію роботи штабів 

профілактики правопорушень; 

- про організацію медичних груп учнів 

для занять фізичною культурою; 

- про організацію громадських 

наркопостів; 

- про організацію роботи бібліотек;  

- про організацію роботи з безпеки 

життєдіяльності учнів та педагогічних 

працівників ДНЗ «Охтирський центр 

ПТО»; 

- про організацію гурткової та 

позакласної роботи; 

-про організацію профорієнтаційної 

роботи; 

- про організацію заходів щодо 

профілактики правопорушень 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

 

 

 

- про нарахування та  виплату учням 

стипендії 

Протягом року Бровко О.М. 

Ніжнік О.С. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

- про  склад стипендіальної комісії  Протягом  

року 

Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

- про створення приймальної комісії Грудень 

2020 

Бровко О.М.  

- про  стан виховної роботи   Протягом року Бровко О.М.  

Засідання штабів профілактики 

правопорушень 

ІІ тиждень 

та за потребою 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

Організація роботи наркопостів Згідно з 

планом 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Медичні 

працівники 

 

Загальні батьківські збори 

 

Вересень-

жовтень 2020 

Квітень 

Адміністрація, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 



 

 

2021 

Організаційні лінійки для учнів За потребою 

протягом 

навчального 

року 

Адміністрація, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Акції : 

- «Букет ветерану»;  

-  «За чисте довкілля», «Зробимо 

Україну  чистою разом!»; 

- «Посади дерево»; 

- «Доброго ранку, ветеране!» 

 

Благодійні акції: 

- «Подаруй тепло » 

- до Дня святого Миколая 

- «Серце до серця»; 

 

 

Жовтень, 

грудень-2020 

Березень- 

квітень 2021 

 

 

Квітень-

травень 2021 

  грудень 2020 

квітень-

травень 2021 

 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Проведення  зустрічей: 

-   учасниками бойових дій на території 

інших держав, учасниками АТО 

 

Протягом року 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Майстри в/н; 

кл.керівники, 

бібліотекарі 

 

- ветеранами праці, колишніми 

працівниками  закладу; 

Протягом року Кл.керівники, 

майстри в/н  

 

- відомими діячами літератури і 

культури рідного краю;  

-ліквідаторами аварії на Чонобильській 

АЕС; 

- представниками Збройних Сил 

України; 

- випускниками закладу; 

- представниками волонтерських 

організацій 

Протягом року 

 

 

 

 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

Бібліотекарі  

 кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Організувати зустрічі: 

- представників ювенальних превенцій 

та інших   правоохоронних органів; 

 

- працівників служб у справах дітей 

Щокварталу 

 

 

 

Щокварталу 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

-    лікарів-наркологів 

-    лікарів-педіатрів 

-   лікарів -генікологів 

Жовтень 

2020- 

Квітень -2021 

Щокварталу 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Медичні 

працівники 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Виховні  заходи 

 

Вересень 2020р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Зустріч  майстрів виробничого 

навчання груп з новим контингентом 

учнів. 

Урочисті лінійки, присвячені Дню 

знань 

01.09.2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

Організація та проведення Єдиного 

першого уроку за темою «Добро 

спішіть творити люди» 

 

01.09.2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Організація самоврядування  в групах Вересень 2020 Кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Організація прибирання закріплених 

навчальних кабінетів, майстерень, 

лабораторій 

01.09.2020 Старший майстер. 

Кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Організація проживання учнів у 

гуртожитках 

До 01.09. 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

 

Організація роботи гуртків, узгодження 

планів роботи 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

 

Складання соціального паспорту 

навчального закладу 

Вересень 2020 Горяйстова А.Ю. 

Татаренко Л.В. 

 

Затвердження планів виховної роботи в 

навчальних групах 

І тиждень 

Вересень 2020 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

 

Організація роботи волонтерських 

загонів 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Кл. керівники, 

Майстри в/н 

 

Діагностування учнівської молоді, 

щодо їх захоплень та участі у гуртках 

художньої та технічної творчості, 

спортивних секцій 

Вересень 2020 Горяйстова А.Ю. 

Татаренко Л.В. 

 

Батьківські збори учнів І курсу  

(у групах) 

Вересень 2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Кл. керівники, 

Майстри в/н 

 

Формування  складу штабів 

профілактики правопорушень 
І тиждень 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

 

Організація і проведення  

Олімпійського уроку 
ІІ тиждень 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

 

 



 

 

Вибори голів та членів учнівського 

самоврядування  
ІІІ-ІV тижні 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

 

Місячник дорожнього руху «Увага! 

Діти на дорозі!» 

Протягом 

місяця 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О.,  

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 

потребують особливої уваги 

Протягом 

місяця 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н. 

Соціальний 

педагог. 

Практичний 

психолог 

 

Організація харчування учнів До 02.09.2020 Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Анкетування у групах для виявлення 

інтересів і нахилів учнів з метою 

залучення до гурткової роботи 

Протягом 

місяця 

 Класні керівники, 

майстри в/н. 

Керівники гуртків 

 

Виховні години, бесіди, лекції, 

диспути:  
- «Дотримання Статуту навчального 

закладу та внутрішнього  

розпорядку»; 

- «День партизанської слави»; 

- «Види відповідальності 

неповнолітніх»; 

- «Проведінка учня під час проявів 

булінгу»; 

- «Торгівля людьми – реалії 21 

сторіччя»; 

- «Поважай правопорядок і закон»; 

- «Здоровий спосіб життя – сьогодні 

це модно»; 

- «Енергетичні напої: користь чи 

шкода?»; 

- «Закон і підліток».   

Вересень 2020 

 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

 

Вечір знайомств (розважальні 

програми) 

ІV тиждень Керівники гуртків, 

вихователі 

гуртожитків, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 



 

 

 

 

 

Жовтень 2020 р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Тематичні виховні заходи 
 до Дня працівників освіти та Дня 

профтехосвіти; 

День учнівського самоврядування; 

День Захисника Вітчизни; 

День визволення України від 

фашистських загарбників 

 

І тиждень 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІV тиждень 

Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Години спілкування, бесіди, лекції, 

диспути:   

- «Жебрацький бізнес»; 

- «Прояви жорстокості та 

насильства в сімꞌї »; 

- «Мої плани  на майбутнє»; 

- «Патріотизм сьогодні»; 

- «Життя прекрасне і це треба 

усвідомлювати щодня»; 

- «Правила безпечної поведінки»; 

 - «Охорона природи – це боротьба 

за життя на Землі» 

Протягом місяця Класні керівники, 

майстри в/н., 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

 

 



 

 

Виховні години:  
 

-«Україна в Другій Світовій війні»; 

 

- «Я і сім’я», «Як ми спілкуємось у 

сім’ї», «Традиції родинно-побутової 

культури українців»; 

- «Здібності людини і професія»; 

- «До Дня захисника Вітчизни та 

Дня  Українського козацтва» 

 Виховні години на військово-

патріотичну тематику. 

Виховні години за календарем 

знаменних дат, народних свят, 

прикмет, моральної етики 

 

Протягом місяця 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

 

Робота волонтерських  загонів. 

Благодійна  акція  «Турбота» 

допомога людям похилого віку 

Протягом місяця Класні керівники,   

Робота по впорядкуванню  

пам’ятних місць  загиблим  у роки 

Другої світової війни 

ІІІ тиждень Класні керівники, 

майстри в/н , 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

 Тиждень знань з основ безпеки  

життєдіяльності 

 

ІV тиждень  

Інженер з охорони 

праці Бова К.С., 

кл.керівники, 

майстри в/н 

 

Рейд «Урок» Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 



 

 

Контроль за станом харчування 

учнів 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н члени 

учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени наркопостів 

 

 

Листопад 2020 р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Тематичні виховні заходи  
до Дня української мови та 

писемності; 

до Дня пам’яті  жертв голодоморів 

І тиждень 

 

ІV тиждень 

Викладачі 

української мови, 

керівники гуртків, 

лідери учнівського 

самоврядування 

  класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

Години спілкування, бесіди, лекції, 

диспути: 

 -«Праця – основа життя»; 

-«Трудові права неповнолітніх»; 

-«Берегти не тільки своє»; 

- «Минає все, лиш слово не мине»; 

-«Навіщо людині мистецтво» 

 

  

Протягом місяця Практичний 

психолог,  

соціальний 

педагог, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

Тиждень толерантності ІІ тиждень Практичний 

психолог,  

соціальний 

педагог, 

 класні керівники, 

майстри в/н 

 

 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. , 

Класні керівники, 

майстри в/н,члени 

учнівського 

самоврядування 

 



 

 

Виховні години: 

Виховні години на тематику 

здорового способу життя, 

профілактики  правопорушень, 

наркоманії та СНІДу серед молоді. 

(Із запрошенням працівників 

правоохоронних органів, медиків). 

Виховні години на суспільну, 

патріотичну, історичну тематику: 
-«Світогляд сучасного громадянина 

України»; 

- «Як я розумію морально-вольові 

якості людини – мужність, 

готовність до подвигу»; 

- «Патріотизм- це любов…»; 

- «Голодомор. Не згасити свічку 

пам’яті!» 

 

І- ІV тижні Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Тиждень безпеки дитини ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О 

Бова К.С., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

медичні 

працівники 

 

 

Вечори відпочинку (розважальні 

програми)  

ІІІ тиждень Керівники гуртків, 

вихователі 

гуртожитків, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Члени штабів, 

лідери 

учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени  

наркопостів 

 

 

 

 

 



 

 

Грудень 2020 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Тематичні виховні заходи: 

  - «1 грудня Всесвітній день 

порозуміння ВІЛ- інфікованих 

людей»; 

  - «День людей з інвалідністю»; 

  - «День Збройних Сил України»; 

  - «Новорічно-різдвяні свята» 

 

І- ІV  тижні 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О.  

Класні керівники, 

майстри в/н, 

 Керівники 

гуртків, 

бібліотекарі, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

Виставка плакатів, стіннівок, 

малюнків  «Молодь за здоровий 

спосіб життя» 

І тиждень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Години спілкування, лекції, бесіди, 

диспути  

-«СНІД : людство під знаком біди»; 

- «Шлюбні відносини: гра чи 

відповідальність?»; 

- «Вплив наркотичних речовин на 

здоров’я людини»  

 

І тиждень Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог. 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

Медичні 

працівники 

 

Виховні години  на національно-

патріотичну тематику до Дня 

Збройних сил України, до Дня прав 

людини, за  підсумками роботи  1 

семестру 2019-2020 н.р. 

-  «Історія створення Збройних Сил 

України», «Вам захищати 

Батьківщину», «Захисник Вітчизни 

– який він?»; 

- «День вшанування  учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС»; 

- «Традиції святкування Нового 

року різними народами світу» 

 

І тиждень 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

ІV тиждень 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Заходи до Всеукраїнського  тижня 

правових знань: 

 «Вчіться жити по закону, поважати 

закон та виконувати його»: 

-конкурс на кращу стіннівку на 

тему «Права людини»; 

- правові години на тему: «Право -  

знати право»; 

- виставка літератури та рефератів 

учнів; 

- вікторини: 

ІІ тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Викладачі 

правових знань. 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

 



 

 

- «Чи знаєш ти свої права?»; 

- «Чи обізнаний ти з Конвенцією 

ООН про права дитини?»;  

-«На терезах Феміди»; 

- брейн-ринг «Правовий марафон»; 

- конференція «Діти в правовій 

державі», «На терезах Феміди» 

Тиждень доброчинності до Дня 

Св.Миколая (благодійні акції для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування) 

ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Класні керівники, 

майстри в/н,  

керівники гуртків, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

Конкурс новорічних ікебан 

«Новорічні фантазії» 

ІV тиждень Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Конкурс новорічних вітальних 

телеграм 

ІV тиждень Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Новорічні святкові заходи ІV тиждень Керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

гуртожитків 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Психолого-педагогічний консиліум ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко 

О.О.,члени 

штабів, лідери 

учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень члени  

наркопостів 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Січень 2021 р. 

 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

 Тематичні виховні заходи  

- до Дня Соборності України; 

- до Дня пам’яті Героїв Крут 

ІІІ тиждень Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

Виховні години 

- «Україна єдина і незборима»; 

- до Дня  пам'яті героїв Крут «Мов 

град із неба сипалися кулі, косили 

молодь - український цвіт!»; 

-«Голокост – шрам на серці 

людства», «Бабин яр – трагедія   

народу України» 

 

ІІІ-ІV тижні Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

 

Години спілкування, лекції, бесіди, 

диспути 

 -«Шкідливі звички. Як їх 

позбутися?»; 

- «Туберкульоз та побічні явища»; 

- «Вітаміни навколо нас»; 

-«Профілактика виробничого 

травматизму» 

 

ІІІ-ІV тижні  

Класні керівники, 

майстри в/н, 

медичні 

працівники 

 

 

І етап конкурсу «Учень року»  

ІV тиждень 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

класні керівники, 

майстри в/н, 

керівники гуртків 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени учнівського 

самоврядування 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІІ тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Члени  

наркопостів 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лютий 2021 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Тематичні виховні заходи 

-День вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав; 

- День Героїв Небесної Сотні; 

- Міжнародний день рідної мови 

 

      І-ІV тижні 

 

 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі 

 

Виховні години  
- «Державні символи України»;                                                         
- «Легенди про кохання» (до Дня 
святого Валентина); 

-  «до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших 

держав»; 
-  «Їх буде пам'ятати Україна» (до 
Дня вшанування Героїв Небесної 
Сотні та Героїв 
антитерористичної операції); 

- « Історія мови – це історія народу» 

(до Міжнародного дня рідної мови);  

-«Цвіти і сяй , моя державна мово!» 

 

І тиждень 

 

 

 

 

 

ІІ тиждень 

 

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі, 

керівники гуртків 

 

Виставки фотоматеріалів на 

тему 

  «Сучасна історія боротьби 

українського народу за 

незалежність та територіальну 

цілісність держави». 

ІІІ тиждень Бібліотекарі  

І етап фестивалю «Таланти 

профтехосвіти» 

І тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н, 

керівники гуртків 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Члени  

наркопостів 

 

 

 



 

 

Березень 2021 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Виховні години в навчальних 

групах:  
-«Цілуйте руки матерів, натруджені, 

ласкаві руки». ( Із запрошенням 

гостей-мам, бабусь, жінок); 

- «Найдорожча пісня, з якою мати 

колисала»; 

-«Слово Кобзаря» до Дня 

народження Т.Г. Шевченка; 

- «Міжнародний день  театру» 

 

І- ІV тижні Класні керівники, 

майстри в/н, 

викладачі 

української мови, 

бібліотекарі 

 

Святкові заходи, присвячені 

Міжнародному жіночому дню. 

Конкурс  вітальних телеграм до 8- 

Березня 

ІІ тиждень Керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

Урочисті заходи  до 206 – річниці 

від дня народженняТ.Г.Шевченка 

ІІ- ІІІ тижні Викладачі 

української мови 

та літератури, 

керівники гуртків, 

класні керівники, 

майстри в/н, члени 

учнівського 

самоврядування 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які  

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н  

 

Засідання   штабів профілактики 

правопорушень 

ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

члени учнівського 

самоврядування 

 

Рейд «Урок» ІІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Соціальний 

педагог 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

члени  наркопосту 

 

 

 

Квітень 2021 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Виховні,  бібліотечні години, в І-ІІ тижні Класні керівники,  



 

 

навчальних групах: 

- «На цій Землі ми спадкоємці чи 

вандали?» (до Міжнародного дня 

пам'ятників та історичних місць); 

- «Чорнобиль стукає у серце», 

«Наш  біль – Чорнобиль»  

 

 

 

 

 

 

ІV тиждень 

майстри в/н, 

бібліотекарі,  

 

День цивільного захисту населення 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

Бова К.С., 

 класні керівники, 

майстри в/н, 

викладачі 

допризовної 

підготовки 

 

 

Бесіди з безпеки 

життєдіяльності учнів на тему: 

- «Правила поведінки на 

водоймищах»;  

- «Електричний струм: правила 

рятування та надання долікарської 

допомоги»; 

- «Як забезпечити свою безпеку від 

хуліганства»; 

- «Правила проведення туристських 

походів та екскурсій учнівської 

молоді»; 

- «Наркоманія – рабство за власним 

бажанням»; 

- «Що таке пивний алкоголізм» 

 

 

Протягом місяця 

 

Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, медичні 

працівники 

 

Акції, трудові десанти; 

  «За чисте довкілля», «Зробимо 

Україну чистою разом!», 

«Посади дерево», 

«Подвір’я нашого закладу -  

найчистіше» 

ІІ- ІІІ тижні Класні керівники, 

майстри в/н, лідери 

учнівського 

самоврядування 

 

Дні відкритих дверей ІV тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

керівники гуртків, 

лідери учнівського 

самоврядування, 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, що 

потребують особливої уваги 

Протягом місяця  Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

класні керівники, 

майстри в/н 

 

 



 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени наркопостів 

 

 

 

 

Травень 2021 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Виховні години в навчальних групах: 

- День примирення та День Перемоги; 

- «…І оживуть у пам'яті народу його 

вірні дочки і сини» (до Дня Перемоги у 

Другій світовій війні); 

-«Україна - держава Європейська»; 

«Інтеграція України в сучасний світ» 

(до Дня Європи); 

- «Мамо, мамо, рідна і кохана...» (до 

Дня матері); 

- «Моральні основи сім'ї. Українська 

народна педагогіка про матір, батька і 

сім'ю»(до Міжнародного дня сім'ї); 

-«А сорочка мамина», «Два кольори 

мої..» (до Дня вишиванки); 

- «Міжнародний день боротьби з 

тютюнопалінням» 

І-ІV тижні Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі  

 

Бесіди 

- «Особливості відповідальності 

неповнолітніх»; 

- «Права, свободи та обов’язки 

громадян України»; 

- «Як ви розумієте і співвідносите 

поняття «свобода» та 

«відповідальність?»; 

- «Палити – здоров’я губити»; 

- Знайомство із Законом України «Про 

охорону навколишнього середовища»; 

- Екологічні права і обов’язки 

громадян; 

 

 

І-ІV тижні Класні керівники, 

майстри в/н, 

бібліотекарі, 

практичний 

психолог, 

Соціальний 

педагог 

 

 

Участь в урочистих міських  заходах: 

День Перемоги у Другій світовій війні; 

Дні Європи  в Україні . 

  

ІІ тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

керівники гуртків. 

класні керівники, 

 



 

 

майстри в/н, 

лідери учнівського 

самоврядування 

Акції «Букет ветерану», 

Відвідування учасників Другої 

світової війни та ветеранів праці  за 

місцем проживання та привітання із 

святом  Перемоги над фашистськими 

загарбниками 

ІІ тиждень Класні керівники, 

майстри в/н,  

члени учнівського 

самоврядування 

 

Робота по впорядкуванню  

пам’ятників загиблим  у роки Другої 

світової війни 

ІІ тиждень Члени учнівського 

самоврядування 

 

Трудовий десант « Зробимо подвір’я  

навчального закладу  чистим» 

ІІІ тиждень Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Бесіди з безпеки життєдіяльності 

учнів: 
- «Правила катання на човнах. Тоне 

людина!»; 

- «Блискавка. Правила поведінки під 

час грози»; 

- «Загальні правила поведінки на 

водоймищах та при купанні» 

Протягом місяця Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Індивідуальні бесіди з учнями, які 

потребують особливої уваги 

Протягом місяця Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Класні керівники, 

майстри в/н 

 

Засідання   штабів профілактики  ІІ тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

члени штабів, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 

Засідання наркопостів ІV тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О., 

Члени наркопостів 

 

                                           

                                                          

Червень 2021 р. 

Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

Участь у міських заходах  до 

Міжнародного  дня захисту дітей, 

Дня  Конституції України 

 

01.06.2021 Класні керівники, 

майстри в/н,  

керівники гуртків, 

лідери учнівського 

самоврядування 

 



 

 

Виховні, інформаційні  години: 

-  до Всесвітнього  дня  охорони 

довкілля; 

- до Дня Скорботи і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні; 

- до Міжнародного дня боротьби зі 

зловживанням  наркотикам 

І- ІІІ тижні Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

 класні керівники, 

майстри в/н 

 

Участь у заходах  до Дня 

Конституції Украни 

ІУ тиждень Класні керівники. 

Майстри в/н 

 

Свято прощання з навчальним 

закладом 

ІV тиждень Бровко О.М., 

Морозова Г.М.. 

Кальченко О.О., 

керівники гуртків, 

лідери учнівського 

самоврядування, 

класні керівники, 

майстри в/н  

 

Робота  в гуртожитках 

Встановити пропускний режим для 

мешканців гуртожитків 

З вересня Коменданти  

Скласти і затвердити списки учнів, 

які проживають у гуртожитках та 

соціальний паспорт контингенту 

Протягом року Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Вихователі, 

коменданти 

 

Організація учнівського 

самоврядування, проведення 

виборів до  Ради гуртожитків 

Вересень Вихователі  

Залучення учнів – мешканців 

гуртожитків до занять в гуртках 

художньої самодіяльності, 

технічної творчості, спортивних 

секціях 

Протягом року Керівники 

гуртків, 

вихователі 

 

Продовжувати проведення 

конкурсу на кращу кімнату 

Протягом року Вихователі, Рада 

гуртожитку, 

коменданти 

 

Проводити рейди-перевірки стану 

проживання учнів у гуртожитках 

Протягом року Бровко О.М. 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Кл.керівники, 

майстри в/н, 

вихователі 

 

Проводити контроль за 

самопідготовкою учнів 

Протягом року Вихователі, 

майстри в/н, 

класні керівники 

 

Забезпечити додержання 

мешканцями гуртожитках 

Протягом року Вихователі  



 

 

розпорядку дня 

Вести щоденник педагогічних 

спостережень 

Протягом року Вихователі  

Провести анкетування мешканців 

гуртожитку з метою виявлення їх 

інтересів 

Протягом року Вихователі  

Згідно з напрямками  виховної 

роботи передбачати в планах 

виховної роботи у гуртожитку 

організацію та проведення заходів 

дозвілля мешканців, круглих столів, 

усних журналів 

Протягом року Вихователі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ  6 

Фізична підготовка 

Заходи щодо здійснення фізкультурно-спортивної роботи 

№ 

з/п 

Найменування закладу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Питання до обговорення на педагогічних радах , інструктивно-методичних нарадах 

1. 1 Методичне забезпечення 

занять з фізичної культури 

Вересень  Медичні 

працівники, 

викладачі 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

2. 2 Розподіл учнів на медичні 

групи 

Вересень  Медичні 

працівники, 

викладачі 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

3. 3 Стан спортивно-масової 

роботи за 2019-2020н.р. 

Червень  Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

4. Організаційна робота 

5. 4 Організувати роботу ради 

фізоргів груп, обрати 

суддівські колегії 

Вересень Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

6. 5 Провести медичний 

оглядучнів І курсу, 

розподілити їх на медичні 

групи, створити спецмед групу 

Серпень 

Вересень 

 

Медичні 

працівники, 

викладачі 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

7. 6 Розробити заходи щодо 

впровадження щорічного 

оцінювання фізичної 

підготовленості учнів 

до 21.09.2020 Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

8. 8 Провести заняття з учнями 

щодо підготовки суддів та 

Один раз на 

місяць 

Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

 



 

 

інструкторів Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

9. 9 Проводити контроль засвоєння 

учнями навчальної програми 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

10. 1

0 

Організувати заняття з 

учнями, які віднесені до 

спеціальної медичної групи 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

11. Навчально-спортивна та фізкультурно-масова робота 

12. 1

1 

Забезпечити проведення 

змагань в навчальному закладі 

відповідно до календаря 

ХХХУспартакіади учнів ПТНЗ 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

13. 1

2 

Організувати роботу 

спортивних секцій і гуртків: 

-  футболу; 

-легкої атлетики; 

- настільного тенісу; 

- шашок і шахів; 

- волейболу; 

- баскетболу; 

- бадмінтону. 

Вересень Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

14. 1

3 

Провести Олімпійський урок 

 

Вересень Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

15. 1

4 

Доукомплектувати та 

організувати роботу 

спортивних гуртків 

Вересень 

Жовтень 

 

Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

16. 1

5 

Розробити календар 

спортивно-масових заходів 

Вересень Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 



 

 

17. 1

6 

Підготувати збірні команди 

закладу з видів спорту та взяти 

участь у спортивно-масових 

заходах міста та області 

За календарем Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

18. 1

7 

Організувати товариські 

зустрічі збірних команд 

Центру зі збірними командами 

навчальних закладів міст м. 

Охтирка, М. Тростянець, смт 

Велика Писарівка 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

18 Провести конкурс силової 

підготовки призовної молоді 

Грудень Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

19 Систематично випускати 

фотогазети, блискавки з метою 

ознайомлення коллективу 

навчального закладу з 

результатами змагань 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

20 Систематично проводити 

інструктажі з безпеки 

життєдіяльності під час занять 

з фізичного культури 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

 БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

 

 

 

21 Проводити рекреаційно-

оздоровчу діяльність 

Протягом року Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

22 Брати участь в змаганнях за 

программою обласної 

спартакіади учнів ПТНЗ 

Протягом 

року 

Викладачі фізичної 

культури 

БєлоусД.М., 

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РОЗДІЛ 7 

Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

І.Контроль за виконанням вимог нормативно правових  актів у галузі освіти 

1 Аналіз перспективного плану 

роботи навчального закладу 

 

Серпень Адміністрація   

2 Аналіз отриманих результатів 

статистичних спостережень та 

моніторингових досліджень  

 

Вересень, 

січень, липень 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

3 Дотримання вимог організації 

навчально-виховного процесу 

відповідно  до Положення  про 

організацію навчально-виробничого 

процесу в професійно-технічних 

навчальних закладах (наказ № 419 

від 30.05.2006 р.)(зі змінами) 

Протягом року  Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

4 Дотримання вимог  Державного 

стандарту базової середньої освіти у 

поурочно-тематичному плануванні 

викладачів загальноосвітньої 

підготовки 

Вересень Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., заст. 

директора з НМР 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

5 Дотримання вимог стандартів 

П(ПТ)О у поурочно-тематичному 

плануванні з професійно-практичної 

та професійно - теоретичної  

підготовки 

Вересень Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

6 Аналіз побутових умов та стану 

виховання учнів в сім’ях  

Жовтень  Класні керівники, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

7 Дотримання учасниками освітнього 

процесу вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності.  

Постійно  Інженер з охорони 

праці Бова К.С., 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік 

 



 

 

О.С.,завідувач 

відділення Кузуб 

П.В,  

 , 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

8 Стан виконання закону України  

«Про пожежну безпеку» 

Квітень  Інженер з охорони 

праці Бова К.С., 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С. 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

9 Перевірка стану дотримання 

єдиного мовного та орфографічного 

режиму 

Жовтень  Заст. директора з 

НВихР 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

10 Перевірка дотримання вимог 

нормативних документів щодо 

соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, АТО 

Грудень Заст. директора з 

НВихР 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович 

О.М., соціальний 

педагог Катрич А.Ю. 

 

11 Оформлення та видача документів 

про освіту 

Згідно робочих 

планів 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

12 Перевірка особових справ учнів Жовтень Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

13 Перевірка плануючої документації 

виробничої практики  

Згідно робочих 

планів 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік 

О.С.,завідувач 

відділення Кузуб 

П.В, завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

ІІ. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 

12 Аналіз ведення журналів обліку 

теоретичного і виробничого 

навчання 

Жовтень, 

грудень, 

березень, 

червень 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 



 

 

13 Аналіз працевлаштування 

випускників 

грудень, 

червень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

14 Аналіз руху контингенту учнів за 

2020/2021 навчальний  рік 

Жовтень, 

грудень, 

квітень, 

червень 

Заст. директора з 

НВР, 

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

16 Аналіз виконання плану заходів 

підготовки до ДПА , ДКА, ЗНО 

Згідно з 

навчальними 

планами 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

17 Забезпечення підручниками, 

збереження та зміцнення 

бібліотечного фонду. Стан роботи 

бібліотеки 

 

Березень Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

заст. директора з 

НВихР, 

бібліотекарі 

 

18  Стан викладання  предметів: 

предметів м. Охтирка, 

відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець:  

- «Іноземна мова»,  

- «Українська мова і література»; 

-«Всесвітня історія», «Історія 

України»; 

-«Агротехнологія»; 

-«Фізична культура»; 

-«Захист Вітчизни»; 

Філія смт Велика Писарівка: 

-«Всесвітня історія»; 

-«Інформатика»; 

-«Устаткування підприємств 

харчування»; 

-«Трактори»; 

-«Українська мова та література»; 

-«Захист Вітчизни»; 

-«Агротехнологія» 

-«Організація виробництва та 

обслуговування» 

 

 

 

 

 

Грудень 

Грудень 

Березень 

 

Березень 

Травень 

Травень 

 

Грудень 

Грудень 

Грудень 

 

Січень 

Березень 

Березень 

Травень 

Травень 

 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С.,  

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Морозова Г.М. 

Кальченко О.О. 

Куткович О.М. 

 

 



 

 

19 Вивчити стан  викладання 

професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовки 

за професіями: 

м. Охтирка 

-   «Візажист».; 

-  «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» 

Відокремлений навчальний підрозділ 

м. Тростянець 

-   «Газозварник»; 

Філія смт. Велика Писарівка 

- «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського(лісогоспо

дарського) виробництва категорії 

«А1», «А2», «В1»; 

- «Кондитер» 

-  

 

 

 

 

 

Грудень 

Березень  

 

 

 

Грудень  

 

 

Грудень 

 

 

Березень 

 

 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

методист Морозова 

Г.М. 

Завідувач філії 

Кальченко О.О., 

методист Куткович 

О.М. 

 

20 Вивчити  стан виховної роботи за 

напрямками: 

- Відвідування занять учнями; 

- Стан злочинності та 

правопорушень серед учнів; 

- Формування здорового способу 

життя 

- Попередження прояву булінгу 

 

 

Листопад 

Березень 

Листопад 

Січень 

 

Березень  

Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М., 

завідувач відділення, 

Кузуб П.В  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

21 Вивчення та аналіз роботи 

методичних комісій з упровадження 

виробничих та педагогічних 

технологій  

Березень Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

22 Аналіз виконання навчальних 

планів і програм викладачами за 

результатами семестрів, виявлення 

розбіжностей та їх причин 

Січень 

Червень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

23 Аналіз ведення учнями зошитів з 

української мови, української 

літератури, зарубіжної літератури, 

іноземної мови, математики; стан 

виконання письмових робіт учнями 

Грудень 

Червень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

24 Аналіз роботи гуртків, 

факультативів, консультацій 

 

Січень 

Квітень  

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

25 Аналіз  виконання планів роботи 

кабінетів, майстерень та 

лабораторій завідувачами 

 

Січень 

Червень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

26 Контроль за станом харчування Жовтень 

Квітень 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М, 

завідувач відділення, 

Кузуб П.В  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 



 

 

27 Перевірка житлово-побутових умов 

у гуртожитках 

Вересень, 

листопад, 

січень, 

березень, 

травень 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

28 Контроль організації учнівського 

самоврядування та роботи 

вихователів у  гуртожитках 

Лютий Заст. директора з 

НВихР Бровко О.М 

,завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

29 Контроль якості проведення уроків 

виробнчого навчання  

Згідно графіку 

контролю 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С, 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

30 

Аналіз успішності учнів з 

виробничого навчання та виконання 

обсягів виробничої діяльності   

Грудень 

Червень  

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

31 

Контроль за створенням безпечних 

умов праці при проведенні 

виробничої практики  

Згідно графіку 

виробничої 

пракики 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С, 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

 

32 

Контроль за роботою гуртків, 

факультативів та спортивних секцій 
Березень 

Заст. директора з 

НВихР 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

33 
Ступінь психологічного комфорту 

(дискомфорту) викладачів,учнів 
Постійно 

Практичний психолог 

Татаренко Л.В 

 

34 

Аналіз проведення інструктажів з 

учнями у період зимових та літніх 

канікул,а також вступних та 

первинних  

Вересень, 

грудень, 

червень 

Інженер з охорони 

праці Бова К.С., 

Заст. директора з НВР  

Ніжнік О.С, завідувач 

відділення Кузуб П.В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

35 

Контроль за виконанням навчальних 

планів та прогам  

Грудень 

Червень 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С,  

Заст. директора з 

НМР Савочка Л. І 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 



 

 

36 

Вивчення стану роботи бібліотеки Січень 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М. 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

37 

Контроль за виконанням рішень 

педагогічних рад 

Згідно плану 

педагогічних 

рад 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С,  

Заст. директора з 

НМР Савочка Л. І 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

 

38 
Стан комплексно-методичного 

забезпечення загальноосвітньої 

підготовки  

Березень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М 

 

39 

Стан комплексно-методичного 

забезпечення професійно-

теоретичної підготовки 

Травень 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С,  

завідувач відділення 

Кузуб П.В, завідувач 

філії Кальченко О.О 

 

 

ІІІ. Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів 

40 Створення банку даних обдарованої 

молоді ( надання інформації до 

НМЦ ПТО у Сумській обл.) 

 

до 01.10.2020 Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

41 Аналіз проведених контрольних 

зрізів знань із загальноосвітніх 

предметів для учнів І курсу 

(порівняння з базовими) 

 

Вересень Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

42 Аналіз результатів виконання 

учнями контрольних робіт з 

предметів загальноосвітньої та 

професійно-теоретичної підготовки.  

Грудень, 

квітень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

43 Моніторинг якості професійно-

технічної освіти відповідно до 

вимог С П(ПТ)О 

 

Січень  

Червень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

44 Проведення  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

Аналіз протоколів олімпіад, 

визначення учнів для участі у ІІ 

етапі . 

Жовтень, 

грудень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти 

МорозоваГ.М., 

Куткович О.М., 

голови МК 

 



 

 

45 Проведення  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад зі спеціальних  

предметів. Аналіз протоколів 

олімпіад, визначення учнів для 

участі у ІІ етапі  

Січень, лютий Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

голови МК 

 

46 Аналіз поточного, семестрового 

оцінювання 

 

Січень  

Червень  

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

47 Аналіз протоколів ДПА, ПКА, ДКА, 

записів в журналах, письмових 

робіт учнів 

 

Червень Заст. директора з 

НВР НіжнікО.С., 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

завідувач відділення  

Кузуб П.В завідувач 

філії Кальченко О.О 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

48 

 

Аналіз результативності участі 

учнів у ЗНО 2021 

Червень     Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

 

 

 

49 -Про підсумки тематичної перевірки 

«Рівень засвоєння навчального 

матеріалу на уроці»; 

-Про підсумки тематичного 

контролю «Система роботи 

педагогів з формування умінь учнів 

самостійно здобувати знання»; 

-Про підсумки тематичного 

контролю «Оптимальність 

застосування інновацій на уроках 

теоретичного навчання» 

-Тематичний контроль «Організація 

повторення навчального матеріалу 

та підготовка до ДПА, ЗНО» 

Грудень 

 

 

Лютий 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

Березень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., заст. 

директора з НМР 

Савочка Л.І 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В, 

методисти  

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

ІV. Контроль за методичною роботою  

50 Аналіз комплектів навчально-

плануючої документації з професій: 

м.. Охтирка 

- «Перукар (перукар-модельєр). 

Візажист»; 

-«Кухар. Продавець продовольчих 

товарів» 

- «Слюсар колісних транспортних 

засобів . Водій автотранспортних 

засобів кат. «С» 

 

 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

Жовтень 

 

 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Голови методичних, 

циклових комісій 

 

 



 

 

Відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець 

-  «Кухар. Кондитер»; 

-  «Електрозварник ручного 

зварювання. Газозварник» 

- Муляр. Пічник. Лицювальник-

плиточник 

Філія смт. В-Писарівка 

- «Кухар. Кондитер»; 

- «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування. Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорії «А1», 

«А2», «В1»). Водій 

автотранспортних засобів 

(категорія «С»)» 

 

Жовтень 

Жовтень 

Жовтень 

Жовтень 

 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В, 

методист Морозова 

Г.М. 

Голови методичних, 

циклових комісій 

 

 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О, 

Куткович О.М. 

51 Аналіз поурочно-тематичних планів 

викладачів, їх відповідність 

навчальним програмам. 

 

Жовтень, 

квітень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 методисти 

Морозова Г.М., 

Куткович О.М. 

 

52 Аналіз роботи методичних комісій 

 

 

Березень  

 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

53 Атестація педагогічних працівників.  

Аналіз графіку атестації, протоколів 

засідань АК, характеристик та 

атестаційних листів  

Аналіз плану роботи атестаційної 

комісії. 

Жовтень, 

березень, 

квітень 

Директор Горобець 

А.В. 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С.,  

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

54 Вивчення системи роботи 

педагогічних працівників, які 

атестуються.  

Жовтень - 

лютий 

Заст. директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

55 Вивчення роботи молодих та 

новопризначених педагогічних 

працівників. Закріплення 

наставників, аналіз планів роботи 

наставників та роботи Школи 

молодого спеціаліста 

Жовтень - 

березень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С, 

 методисти 

Морозова Г.М., 

 



 

 

 Куткович О.М., 

голови МК 

56 Вивчення, узагальнення та 

поширення передового 

педагогічного досвіду викладача 

Затулій І.С. 

Протягом року Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

57 Аналіз роботи педагогічної  ради та 

методичної ради за навчальний рік, 

роботи над єдиною методичною 

проблемою «Формування освітніх 

професійних компетентностей учнів 

через упровадження інноваційних 

технологій» 

Грудень-

червень 

Заст. директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

58 Контроль за упровадженням 

педагогічнх інновацій у навчально-

виховний процес  
Постійно  

Заст. директора з НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

59 Контроль за створенням 

електронних посібників 

Лютий 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

 заст. директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

завідувач відділенн 

Кузуб П.В я,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

V. Контроль за фінансово господарською та виробничою діяльністю 

60 Аналіз виконання заходів щодо 

зміцнення матеріально-технічної 

бази 

 

Січень, червень Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С, 

завідувач відділення  

Кузуб П.В., 

завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

61 Ознайомлення викладачів із 

попереднім навантаженням на 

наступний навчальний рік 

 

Травень 

 

Заст. директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

завідувач відділення  

Кузуб П.В., 

завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

62 Аналіз видання наказів щодо 

підсумків атестації педагогічних 

працівників (подання наказів до 

бухгалтерії, якщо є зміна категорії.) 

Квітень  Заст. директора з 

НМР  

Савочка Л.І.,  

Юрисконсульт  

 

VІ . Контроль за охороною праці та безпекою життєдіяльності 

63 Стан робочих місць в майстернях, 

лабораторіях, кабінетах відповідно 

до вимог ОП (акти-дозволи 

кабінетів природничо-

математичного циклу) 

 

Серпень-

вересень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., інженер 

з охорони праці Бова 

К.С., 

завідуючий 

господарством 

 



 

 

Желада Д.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О 

64 Медогляд працівників   Згідно з 

окремим 

графіком 

Медпрацівники  

65 Організація  медичного 

обслуговування учнів, ведення їх 

диспансерного обліку  

Вересень 

березень 

Медпрацівники  

66 Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм в організації навчально-

виховного процесу  

 

Жовтень, 

Березень, 

серпень 

Директор 

Горобець А.В., 

завідуючий 

господарством 

Желада Д.С. 

 

67 Стан безпеки праці на уроках 

фізичної культури  

Листопад, 

квітень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., інженер 

з охорони праці Бова 

К.С., завідувач 

відділення Кузуб 

П.В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

68 Ведення журналів інструктажу з 

охорони праці 

 

Вересень, 

квітень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., інженер 

з охорони праці Бова 

К.С., завідувач 

відділення Кузуб 

П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

69 Дотримання санітарно-гігієнічних 

правил і охорони праці у 

майстернях, лабораторіях, кабінетах 

Вересень, 

червень 

Заст. директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., інженер 

з охорони праці Бова 

К.С., завідувач 

відділення Кузуб 

П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

70 

Готовність до осінньо-зимового 

періоду. Стан протипожежної, 

каналізаційної, опалювальної 

систем,покрівлі, утеплення 

приміщень   

 

Вересень, 

жовтень 

Директор 

Горобець А.В.,  

завідуючий 

господарством 

Желада Д.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П.В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 8 

           Методична робота 

 

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив: 

 «Формування освітніх, професійних компетентностей учнів через упровадження 

інноваційних технологій» 

Пріоритетні завдання методичної роботи  у 2020-2021 навчальному році 

- інформаційний та науково-методичний супровід освітнього процесу підготовки 

кваліфікованих  робітничих кадрів; 

- підвищення та удосконалення професійної, педагогічної,  методичної компетентності 

викладачів, майстрів виробничого навчання; 

- надання консультативної допомоги з питань організації освітнього процесу;  

- упровадження інноваційних технологій з метою активізації пізнавальної діяльності 

учнів та підвищення рівня навчальних досягнень. 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2         3 4 5 

1.Засідання педагогічної ради центру м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ 

 м. Тростянець 

1.1 Про вибори секретаря 

педагогічної ради 

Серпень 

 

Директор 

Горобець А.В. 

 

1.2 Про підсумки діяльності 

педагогічного колективу  з 

підвищення ефективності 

освітнього процесу  у  2019/2020 

н. р. та визначення пріоритетних 

напрямків  роботи  на 2020-2021 н. 

р. 

 

Серпень 
Директор 

Горобець А.В., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

1.3. Погодження плану роботи закладу 

на 2020/2021 н. р.  

Серпень Директор 

Горобець А.В., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

1.4 Про режим роботи закладу у 

2020/2021 н.р. 

Серпень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

1.5 Про встановлення педагогічного 

навантаження педагогічним 

працівникам закладу на 2020/2021 

н. р. 

Серпень Заступник  директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

2.1. Про виконання рішень 

попередньої педагогічної ради 

Жовтень 

 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

 



 

 

методист  

Морозова Г.М. 

2.2 Про розгляд щорічного плану 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

Жовтень Заступник директора  з 

НМР Савочка Л.І. 

методист Морозова Г.М 

 

2.3 Про стан виконання регіонального 

замовлення 

Жовтень 

 

Заступник директора з 

НВихР  

Бровко О.М. 

 

2.4 Практичні аспекти організації 

правового виховання учнів у 

закладі  

Жовтень 

 

Заступник директора з 

НВихР  

Бровко О.М., 

завідувач відділенням 

Кузуб П.В  

 

2.5 Про моніторинг навчальних 

досягнень учнів І курсу за 

підсумками контрольних робіт з 

загальноосвітніх предметів. 

Жовтень 

 

Заступник директора 

з НМР 

Савочка Л.І., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

 

 

 

  

2.6. Про схвалення досвіду роботи 

викладачів: Лебедь Н.Д. з теми: 

«Інноваційні методи активного 

навчання – основа якості знань 

сучасного випускника» 

Логвіненко В.І. «Розвиток 

професійних та між предметних 

компетентностей через 

упровадження інноваційних 

педагогічних технологій» 

Жовтень 

 

Заступник директора з  

НМР Савочка Л.І. 

Методист Морозова Г.М. 

 

 

 

3.1 Про хід виконання рішень 

попередньої педагогічної ради 

Грудень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

3.2 Про стан виконання заходів до 

державної підсумкової атестації у 

формі ЗНО 

Про систему роботи викладачів 

щодо підготовки учнів до 

державної підсумкової атестації 

Грудень 
заступник  директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

3.3. Про моніторинг навчальних 

досягнень учнів за підсумками 

семестрових контрольних робіт 

Грудень Заступник  директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

3.4 Про якість підготовки учнів  з 

професії: «Візажист» та стан 

викладання предмета «Візажна 

справа» 

Грудень 
Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

 



 

 

3.5. Психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів І курсу, 

соціально-педагогічний паспорт 

учня 

Грудень Соціальний педагог 

Катрич А.Ю., 

практичний психолог 

Татаренко Л.В. 

 

3.6 Про  стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предметів:  «Іноземна мова», 

«Українська мова та література» 

Грудень 
Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

3.7 Про стан підготовки 

кваліфікованих робітників  з 

професії «Газозварник» 

Грудень Завідувач відділенням 

Кузуб П.В 

Методист Морозова Г.М. 

 

 

4.1 Про підсумки роботи 

педагогічного колективу з 

підвищення ефективності 

освітнього процесу за підсумками 

І семестр 2020-2021 н.р. 

Січень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

 

 

 

4.2. Про стан викладання предмета 

«Охорона праці» 

Січень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

4.3. Про організацію 

профорієнтаційної роботи 

педагогічного колективу у 2021 

році 

Січень Заступник директора з 

НВихР  

Бровко О.М., 

 

 

4.4. Булінг в освітньому закладі, 

шляхи його виявлення та 

попередження 

Січень Заступник директора з 

НВихР  

Бровко О.М., 

соціальний педагог 

Горяйстова А.Ю., 

практичний психолог 

Татаренко Л.В. 

 

5.1 Про виконання рішень 

попередньої педагогічної ради 

Березень Заступник директора з 

НМР  Савочка Л.І. 

Методист Морозова Г.М. 

 

5.2. Про якість підготовки учнів з 

професії «Кондитер», «Слюсар 

колісних транспортних засобів» 

Березень Завідувач відділення 

Кузуб П.В, заступник 

директора з НВР Ніжнік 

О.С. 

 

5.3. про стан викладання предметів: 

«Всесвітня історія», «Історія 

України», «Агротехнологія» 

Березень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова 

Г.М.,заступник 

директора з НВР Ніжнік 

О.С. 

 



 

 

5.4. Творчі звіти педагогічних 

працівників, які атестуються 

Березень Викладачі, майстри 

виробничого навчання  

 

5.5. Система роботи педагогічних 

працівників зі здібними учнями 

Березень Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М., 

Голови 

методичних(циклових) 

комісій, класні керівники 

 

6.1. Про хід виконання рішень 

педагогічної ради  

Травень Заступник директора з 

НМР  Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.2. Про стан викладання предметів: 

«Захист Вітчизни», «Фізична 

культура» та організація 

спортивно-масової роботи в 

закладі; «Будова і експлуатація 

вантажного автомобіля» 

Травень Заступник директора з 

НВР 

Бровко О.М., заступник 

директора з НВР Ніжнік 

О.С., методист Морозова 

Г.М. 

 

6.3. Про стан проходження виборчої 

практики учнями закладу 

Травень Заступник директора з 

НВихР 

Ніжнік О.С. 

Старший майстер Ковбаса 

В.Г., методист Морозова 

Г.М. 

 

 

 

 

6.4 Про оздоровлення учнів влітку 

2021 року 

Травень Заступник директора з 

НВихР Бровко 

О.М.,методист Морозова 

Г.М. 

 

6.5 Про підсумки роботи 

педагогічного колективу з 

реалізації ІІ етапу єдиної науково-

методичної теми «Формування 

освітніх, професійних 

компетентностей учнів через 

упровадження інноваційних 

технологій»  

Травень Заступник  директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

методист  

Морозова Г.М. 

 

7.1. Про виконання рішень 

попередньої педагогічної ради 

Червень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова 

Г.М. 

 

7.2. Виконання навчальних планів та 

програм, моніторинг навчальних 

досягнень учнів 

Червень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., заступник 

директора НМР Савочка 

Л.І., методист Морозова 

Г.М. 

 

7.3. Про підсумки державної 

кваліфікаційної атестації, 

Червень Заступник директора 

Ніжнік О.С., методист 

 



 

 

поетапної кваліфікаційної 

атестації, державної підсумкової 

атестації 

Морозова Г.М. 

7.4. Про переведення учнів на 

наступний курс, випуск учнів, 

видачу документів про 

відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи в навчанні 

Червень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

Філія смт Велика Писарівка 

1.Засідання педагогічної ради філії ДНЗ  «Охтирський центр ПТО» смт Велика Писарівка 

1.1 Про результати освітньої 

діяльності філії у 2019/2020 н.р. 

Перспективи розвитку 

навчального закладу у 2020/2021 

н.р. 

 

Серпень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

1.2 Затвердження плану роботи філії 

на 2020/ 

2021 н.р. Затвердження плану 

роботи педагогічної ради на новий 

навчальний рік. 

Серпень 
Директор 

Горобець А.В., 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

1.3. Про встановлення педагогічного 

навантаження педагогічним 

працівникам закладу на 2020/2021 

н. р. 

Серпень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

1.4 Про режим роботи закладу у 

2020/2021 н.р. 

Серпень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

1.5 

Про виконання рішень 

попередньої педради.  

Психолого-педагогічний аналіз 

контингенту учнів І курсу. 

Соціально-педагогічний паспорт 

учнів закладу. 

Жовтень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

практичний психолог 

Татаренко Л.В., 

соціальний педагог 

Горяйстова А.Ю 

 

2.1. Про підсумки контрольних робіт 

за курс базової загальної середньої 

освіти учнів І курсу 

Жовтень 
Методист 

Куткович О.М. 

 

2.2 Про підсумки профорієнтаційної 

роботи та виконання плану набору 

у 2020/2021 н.р. 

Жовтень 
Методист 

Куткович О.М. 

 

2.3 Працевлаштування випускників 

2019/2020 н.р. 

Жовтень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

2.4 ЗНО- досвід, проблеми та шляхи 

їх реалізації 

Жовтень Методист 

Куткович О.М. 

 



 

 

2.5 Про виконання рішень 

попередньої педради.  

Про якість підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії «Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

категорії «А1», «А2», «В1» 

Грудень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

3.1 Про розгляд та схвалення заходів 

до державної підсумкової 

атестації, державної 

кваліфікаційної атестації 

Грудень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

3.2. Контроль  за  відвідуванням 

занять та дисципліною учнів, 

Грудень Методист 

Куткович О.М. 

 

3.3 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Всесвітня історія», 

«Інформатика», «Устаткування 

підприємств харчування»,  

Грудень 
Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

3.4 Стан підготовки та проведення 

олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки. 

Стан роботи викладачів із 

здібними дітьми 

Грудень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

4.1 Про виконання рішень 

попередньої педради. 

Про підсумки навчально-

виховного процесу у І семестрі 

2020/2021 н.р. і задачі на ІІ 

семестр щодо поліпшення 

контролю та управління 

навчальним закладом, 

забезпечення якості навчальних 

досягнень учнів, осучаснення 

навчально-матеріальної бази 

Січень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

4.2. Про виконання плану виробничої 

діяльності за 2020рік 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

4.3 Аналіз роботи класних керівників, 

вихователів гуртожитку, 

керівників гуртків по формуванню 

духовності, моральних якостей, 

здорового способу життя як 

складових виховної роботи. 

Січень 

Методист 

Куткович О.М 

 

4.4. 
Про профорієнтаційну роботу 

педколективу щодо набору учнів 

на 2021 р. 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 



 

 

5.1 
Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Трактори» 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

5.2 Про виконання рішень 

попередньої педради. 

Інтерактивні форми і методи 

організації виховного процесу в 

ПТНЗ 

Березень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

5.3 Про проведення державної 

підсумкової атестації та ЗНО у 

2021 році. Про погодження 

завдань до державної підсумкової 

атестації 

Березень 

Методист 

Куткович О.М 

 

6.1 Про підсумки роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності у 

філії 

Березень 
Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

6.2 
Про якість підготовки 

кваліфікованих робітників з 

професії «Кондитер» 

Березень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

6.3 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Українська мова та 

література», «Захист Вітчизни» 

Березень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

6.4 Про виконання рішень 

попередньої педради.  Творчий 

звіт з роботи над єдиною 

методичною проблемою 

«Формування освітніх, 

професійних компетентностей 

учнів через упровадження 

інноваційних технологій» 

Травень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

7.1 Про стан проходження виробничої 

практики 

Травень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

7.2 Про підсумки атестації 

педагогічних працівників у 2021 

році. 

 

Травень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

7.3 Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Організація 

виробництва та обслуговування», 

«Агротехнологія» 

 

Травень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М 

 

7.4 Про результати державної 

підсумкової атестації та 

зовнішнього незалежного 

Червень 
Методист 

Куткович О.М 

 



 

 

оцінювання у 2021 році. 

8.1 Про переведення учнів на 

наступний курс, випуск учнів, 

видача документів про 

відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи в навчанні 

 

Червень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

8.2 
Про оздоровлення учнів влітку 

2021 р 

Червень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 

 

ІІ. Організувати роботу циклових,  методичних комісій м. Охтирка 

1.3.Погодження плану 

роботи  на 2017-2018 

н.р.  

 

2.1. 

 

 

Організувати роботу циклових 

комісій:  

- сільськогосподарського 

профілю, автотранспорту,  

- харчових технологій, 

перукарів; 

- методичних комісій: 

- загальноосвітньої 

підготовки; 

- класних керівників. 

 

 

 

 

До 

01.09.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

Голови циклових, 

методичних комісій 

 

Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець   Методист 

Куткович О.М 

2.1. Організувати роботу  методичних 

комісій: 

- загальноосвітньої підготовки; 

- харчових технологій ; 

- будівельного, металообробного 

профілю 

До 

01.09.2020 

Методист Морозова 

Г.М., 

голови методичних 

комісій 

 

 

Філія смт. Велика Писарівка 

2.1. Організувати роботу  методичних 

комісій: 

- загальноосвітньої підготовки; 

- харчових технологій; 

- сільськогосподарського 

виробництва 

До 

01.09.2020 

Методист Куткович 

О.М.,  

голови методичних 

комісій 

 

ІІІ. Для посилення взаємозв’язку між загальноосвітньою і професійною підготовкою, з метою 

здійснення міжпредметних зв’язків провести спільні засідання метод комісій  

м. Охтирка, Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 

3.1. Застосування раціональних 

засобів навчання – шлях 

підвищення ефективності уроку 

Січень Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І.  

 



 

 

Методист 

Морозова Г.М., 

Голови методичних 

(циклових) комісій 

3.2 Майстерність організації 

педагогічної взаємодії в 

освітньому процесі 

Березень Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І.  

Методист 

Морозова Г.М., 

Голови методичних 

(циклових) комісій 

 

Філія смт. Велика Писарівка 

3.1. Самоосвіта педагога, як умова 

підвищення професійної 

компетентності 

Січень Методист  

Куткович О.М., голови 

МК 

 

3.2. Майстер-клас, як ефективна 

форма упровадження передового 

досвіду 

Квітень Методист  

Куткович О.М., голова 

МК,  

Викладачі  

 

IV.  Провести інструктивно-методичні наради ( м. Охтирка,  відокремлений навчальний 

підрозділ м. Тростянець) 

  

 

4.1. 

 

Про єдині вимоги до оформлення  

навчально-плануючої  документації  

з організації освітнього процесу 

Серпень  Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І.  

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.2. 

 

Опрацювати інструктивні матеріали 

Міносвіти і науки України, 

Департаменту освіти і науки 

Сумської облдержадміністрації 

щодо організації освітнього  

процесу; 

вивчення інструктивно-методичних 

матеріалів  

Серпень  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

 

4.3 

 

Ознайомлення з нормативною 

базою щодо стану ведення  

журналів обліку теоретичного і 

виробничого навчання 

 

Вересень 

 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.4 Про проведення зрізів знань учнів І-

го курсу. Підготовка завдань 

 

Вересень  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

 

Методист 

 



 

 

Морозова Г.М. 

 

4.5 Про організацію та проведення 

конкурсів фахової майстерності, 

учнівської творчості, педагогічних 

читань, предметних тижнів 

Жовтень 

 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення, 

методист Морозова 

Г.М. 

 

 

4.6  Організація роботи зі здібними 

учнями. Підготовки учнів  до 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, ЗНО 

 

Жовтень  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.7 Про профілактику підліткової 

злочинності 

Жовтень  Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М. 

 

4.8 Про проведення : 

-I етапу Міжнародного мовного-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса 

Шевченка;  

- I етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика  

-I етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінаціях 

«Література», «Історія України та 

державотворення» 

Листопад Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.9 Вивчення нормативних документів 

щодо  організації  ДПА, ЗНО у 2021  

році 

Листопад  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.10 Про підсумки перевірки стану 

відвідування уроків учнями закладу 

Листопад  Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.11 Про підготовку та проведення 

семестрових контрольних робіт 

Грудень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.12 Про  підготовку та проведення І 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних предметів 

Грудень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В, методист 

 



 

 

Морозова Г.М. 

4.13 Про підсумки тематичної перевірки 

«Рівень засвоєння навчального 

матеріалу на уроці» 

 

 

Грудень  

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.14 Про підсумки стану ведення 

журналів обліку теоретичного та 

виробничого навчання  

Січень 

 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

 

 

4.15 Про вимоги щодо підготовки  

письмових екзаменаційних  

(творчих) робіт, проведення ПКА, 

ДКА 

 

Січень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В, методист 

Морозова Г.М. 

 

4.16 Про підсумки виконання 

навчальних планів та програм  

Січень  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.17 Про підсумки підготовки до ДПА у 

формі ЗНО   та ефективність роботи 

факультативів 

Лютий Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.18 Про підсумки тематичного 

контролю «Система роботи 

педагогів з формування умінь учнів 

самостійно здобувати знання» 

Лютий  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.19 

 

Про стан профорієнтації роботи в 

закладі 

Березень Заступник директора 

з НВихР  

Бровко О.М., методист  

Морозова  Г.М. 

 

4.20 Про стан ведення журналів обліку 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Березень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

Методист 

Морозова Г.М., 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

 

4.21 Про підсумки класно-

узагальнюючого контролю в групі 

Березень  Заступник директора з 

НМР  

 



 

 

2-5, професія «Перукар (перукар-

модельєр)». 

Савочка Л.І. 

 

4.22 Про підсумки тематичного 

контролю «Оптимальність 

застосування інновацій на уроках 

теоретичного навчання» 

Квітень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.23 

 

Про  підготовку до виставки 

методичних напрацювань 

«Вернісаж методичних ідей» 

Квітень Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.24 Про підсумки проведення 

виробничої практики 

Травень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

4.25 

 

Про стан проведення 

профорієнтаційної роботи 

Травень  Заступник директора 

з НВихР  

Бровко О.М., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

4.26 

 

Про організацію роботи з 

працевлаштування випускників 

Травень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення 

 

4.27 Про  організацію та проведення 

ДКА, ПКА 

Червень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення  

 

4.28 Підготовка звітної документації за 

навчальний рік 

Червень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Завідувач відділення  

 

5.  Провести наради при директору,  завідувачу відділення навчального підрозділу  

м. Тростянець 

5.1. 

 

  Стан навчально-плануючої 

документації, паспортів  

комплексно-методичного 

забезпечення 

Вересень Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист  Морозова 

 



 

 

Г.М. 

5.2. 

 

 Про  якість  знань учнів  І 

курсу за  базову освіту 

Вересень Голови МК 

загальноосвітньої 

підготовки 

 

5.3 Про стан оформлення 

особових справ  

Вересень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.4 

 

Стан відвідування занять 

учнями 

Жовтень Заступник директора 

з НВихР Бровко О.М. 

 

5.5 Про підготовку до роботи 

освітнього закладу у осінньо-

зимовий період 

Жовтень Завідувач 

господарством 

Желада Д.С., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.6 Про підсумки І етапу 

олімпіад із предметів 

загальноосвітньої підготовки 

Листопад Голова методичних 

комісій 
 

5.7 Про охоплення учнів  

позаурочною роботою 

Листопад Заступник директора 

з НВихР Бровко О.М. 

 

5.8  Про стан готовності 

викладачів, майстрів 

виробничого навчання до 

проведення уроку (за 

підсумками контролю) 

Листопад  Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Методист Морозова 

Г.М. 

 

5.9 Про підсумки перевірки  

журналів теоретичного та 

виробничого навчання 

Листопад Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Методист Морозова 

Г.М. 

 

5.10 Про результати перевірки  

планування класними  

керівниками виховної  

роботи та якості її виконання 

Грудень  Заступник директора 

з НВихР Бровко О.М., 

Методист Морозова 

Г.М. 

 

5.11 Про підсумки семестрових 

контрольних робіт  

Грудень  Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

5.12 Аналіз результативності 

методичної роботи за І 

семестр 2020/2021 н.р. 

Січень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

5.13 

 

Про підсумки проведення 

предметних олімпіад зі 

спеціальних дисциплін 

Лютий Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 



 

 

5.14 Стан відвідування занять 

учнями 

 

Лютий Заступник директора 

з НВихР  

Бровко О.М., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.15 Про підсумки тематичного 

контролю: «Організація 

повторення навчального 

матеріалу та підготовка до 

ДПА, ЗНО» 

 

Березень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Методист  Морозова 

Г.М. 

 

5.16 Про підсумки перевірки  

журналів обліку 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Березень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист  Морозова 

Г.М. 

 

5.17 Про  ефективність роботи 

факультативів, гуртків, 

спортивних секцій 

 

Березень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заступник директора 

з НВихР  

Бровко О.М., 

Методист Морозова 

Г.М. 

 

5.18 Про стан профорієнтаційної 

роботи у загальноосвітніх 

школах 

Березень Заступник директора 

з НВихР Бровко О.М., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.19 Про підсумки роботи 

атестаційної комісії 

Квітень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.20  Стан  виконання заходів з 

підготовки та проведення 

ДПА, ДКА. 

Підсумки участі учнів у 

пробному ЗНО 

Квітень Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

5.21 Стан комплексно-

методичного забезпечення 

професійної підготовки 

Травень  Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

5.22  Про  підсумки проведення  

конкурсів фахової 

майстерності, предметних 

тижнів. 

 

Травень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Завідувач відділення 

 



 

 

Кузуб П.В 

5.23 Про стан оформлення  

навчально плануючої 

документації виробничої 

практики 

 

Травень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Завідувач відділення 

Кузуб П.В 

 

5.24 Стан підготовки  письмових 

екзаменаційних (творчих) 

робіт  

 

Червень Викладачі: 

Логвіненко В.І., Негода 

Л.М., 

Лебедь Н.Д. 

 

5.25 Про виконання навчальних 

планів і програм 

Червень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Методист 

Морозова Г.М. 

 

 

5.26 Показники виконанням 

плану виробничої діяльності 

Червень Старший майстер 

Ковбаса В.Г.,  

Майстри виробничого 

навчання 

 

5.27 Стан оновлення матеріально 

- технічної бази кабінетів 

лабораторій, майстерень 

виробничого навчання 

Червень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Старший майстер 

Ковбаса В.Г., 

 

Філія смт. Велика Писарівка 

4.1.1 

Організація навчально-виховного 

процесу в новому навчальному 

році. Серпень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

4.1.2. 

Опрацювання інструктивних 

матеріалів Міносвіти і науки 

України, Департаменту освіти і 

науки Сумської 

облдержадміністрації щодо 

організації навчально-

виробничого процесу; вивчення 

інструктивно-методичних 

матеріалів 

 

 

Серпень 

Методист 

Куткович О.М. 

 

4.2.1. 

Оформлення  навчально-

плануючої  документації  з 

організації освітнього процесу 

Серпень Методист 

Куткович О.М. 

 

4.2.2 

Рекомендації щодо проведення 

першого уроку знань. Планування 

виховної роботи в групах. Єдині 

педагогічні вимоги до учнів 

Серпень 
Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

4.2.3 

Ознайомлення з нормативною 

базою щодо стану ведення  

журналів теоретичного і 

виробничого навчання 

Вересень 

 Методист 

Куткович О.М. 

 

4.2.4 
Про проведення зрізів знань учнів 

І-го курсу. Підготовка завдань 

Вересень  Методист 

Куткович О.М. 

 



 

 

4.2.5. 

Про організацію роботи з дітьми, 

які потребують особливої 

педагогічної уваги. 

Вересень  

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

4.2.6. 

Про організацію та проведення 

конкурсів фахової майстерності, 

учнівської творчості, педагогічних 

читань, предметних тижнів 

Жовтень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

4.3.1. 

 Організація роботи зі здібними 

учнями. Підготовки учнів  до 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

Жовтень 
Методист 

Куткович О.М. 

 

4.3.2 

Про організацію курсової 

підготовки, стажування та 

наставництва молодих спеціалістів 

(знайомство з наказом) 

Жовтень 
Завідувач філії 

Кальченко О.О 

 

4.3.3 

Ознайомлення з Порядком 

проведення атестації педагогів у 

2020-2021 році.. 

Жовтень Методист 

Куткович О.М. 

 

4.3.4. 

Про результати моніторингу знань 

учнів за базову загальну середню 

освіту 

Листопад Методист 

Куткович О.М. 

 

4.4.1 

Про організацію 

взаємовідвідування уроків, 

позаурочних заходів викладачами, 

майстрами виробничого навчання, 

впровадження передового 

педагогічного досвіду. 

Листопад 

Методист 

Куткович О.М. 

 

4.4.2 

Про проведення : 

-Iетапу Міжнародного мовного-

літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка;  

- I етапу мовно-літературного 

конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика  

-I етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінаціях 

«Література», «Історія України та 

державотворення» 

Листопад 

Завідувач філії 

Кальченко О.О 

Методист  

Куткович О.М 

 

4.4.3 

Про підсумки перевірки журналів 

теоретичного та виробничого 

навчання 

Листопад Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.4.4 
Про  підсумки  семестрових 

контрольних робіт  

грудень Методист  

Куткович О.М. 
 

4.5.1. 
Використання ІКТ на уроках 

виробничого навчання. 

грудень 
Кальченко О.О. 

 

4.5.2. 

Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Всесвітня історія», 

«Інформатика», «Устаткування 

грудень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист  

Куткович О.М. 

 



 

 

підприємств харчування»,  

4.5.3 

Аналіз роботи майстрів в/н і 

класних керівників щодо 

попередження пропусків уроків 

учнями. 

грудень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.6.1. 

Про  підготовку та проведення І 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних предметів. 

Січень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.6.2. Моніторинг рівня навчальних 

досягнень учнів з робітничих 

професій за підсумками I семестру 

2020/2021 н. р. 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.6.3. Про підсумки виконання 

навчальних планів і програм  

Січень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.6.4. Про підсумки перевірки журналів 

обліку теоретичного та 

виробничого навчання 

Січень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О.  

4.6.5. Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Трактори» 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист  

Куткович О.М 

 

4.7.1. Ознайомлення з інструктивно-

методичними рекомендаціями 

МОН щодо завершення 

навчального року та проведення 

ДПА (ЗНО). 

Лютий 

Методист  

Куткович О.М 
 

4.7.2. Творчі звіти викладачів, майстрів 

в/н, що атестуються. 

Лютий Методист  

Куткович О.М 
 

4.8.1. Креативна освіта для розвитку 

компетентної особистості. 

Лютий Методист  

Куткович О.М 

 

4.8.2. Про підсумки перевірки журналів 

обліку теоретичного та 

виробничого навчання 

Березень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.8.3. Ознайомлення з вимогами щодо 

реєстрації та складання ЗНО. 

Березень Методист  

Куткович О.М 

 

4.8.4. Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Українська мова та 

література», «Захист Вітчизни» 

Березень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист  

Куткович О.М 

 

4.8.5. Про стан  роботи Штабу з 

профілактики правопорушень в 

учнівському середовищі 

Березень 
Методист  

Куткович О.М 

 

4.9.1. Робота методичних комісій Квітень Методист  

Куткович О.М 
 

4.9.2. Методичні рекомендації щодо 

організації та проведення 

індивідуальних та групових 

консультації з підготовки до ДПА 

(ЗНО) 

Квітень 

Методист  

Куткович О.М 

 



 

 

4.9.3. Робота завідуючих кабінетами з 

КМЗ предметів і професій 

Квітень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.9.4. Про стан викладання та рівень 

навчальних досягнень учнів з 

предмета «Організація 

виробництва та обслуговування», 

«Агротехнологія» 

Травень 
Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист  

Куткович О.М 

 

4.10.1. Про  підготовку до державної 

підсумкової атестації та державної  

кваліфікаційної  атестації.  

Травень Методист  

Куткович О.М. 
 

4.10.2. Про організацію роботи з 

працевлаштування учнів 

Червень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.11.1. Підсумки проведення  конкурсу 

методичних напрацювань.  

Червень 

 

Методист  

Куткович О.М. 
 

4.11.2. Підсумки складання ЗНО та ДПА Червень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

4.11.3. Про підсумки роботи методичних 

комісій за 2020/2021 н. р.  

Червень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

 Стан поповнення навчально-

методичного забезпечення 

предметів і професій відповідно 

вимог державних стандартів. 

Проблеми. (звіти зав.кабінетами, 

лабораторіями, майстернями). 

Червень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

VІ Тематика засідань методичної ради  

 м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 

6.1. Аналіз  методичної  роботи  за 

минулий  навчальний рік. 

Завдання методичної служби 

центру (методичної ради, 

методичних комісій, творчих 

груп) на 2020-2021 навчальний 

рік. Погодження планів роботи. 

Вересень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.2. Про продовження  роботи над 

єдиною науково-методичною 

темою «Формування освітніх 

професійних компетентностей 

учнів через упровадження 

інноваційних технологій» 

Вересень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

 

 

 

6.3. Визначення змісту, форм і методів 

підвищення  кваліфікації педагогів 

у 2020- 2021 навчальному  році. 

Вересень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.4. Огляд нормативних документів, 

новинок навчально-методичної 

літератури 

Вересень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М. 

 



 

 

6.5. Про підготовку до  проведення I 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін; I 

етапу Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика; 

I етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінаціях 

«Українська література», «Історія 

України та державотворення» 

Листопад Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

голова методичної 

комісії Соболєва І.Ф., 

методист Морозова Г.М. 

 

 

6.6. Про продовження роботи школи 

молодого педагога 

Листопад Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.7. Про підготовку  та  проведення 

предметних  тижнів, конкурсів 

фахової майстерності 

Листопад Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.8. Про зміст роботи школи творчо 

працюючих педагогічних 

працівників у 2020-2021 н.р. 

Листопад 

 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

голови циклових комісій 

Лебедь Н.Д., 

Герасименко І.В., 

Логвіненко В.І., Негода 

Л.М. 

 

6.9. Про підготовку до участі у 

Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти-2021» 

Листопад Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М.  

 

6.10. Аналіз  результативності  

методичної  роботи  за І семестр 

2020-2021 н. р. 

Січень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

голови циклових, 

методичних комісій 

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф. 

Логвіненко В.І.,  

Негода Л.М. 

 

6.11. Моніторинговий аналіз якості 

знань учнів за підсумками І 

семестру 2020-2021 н. р. 

Січень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 



 

 

6.12. Про підготовку до проведення I 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

Січень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.13. Про заходи щодо проведення 

ДПА, ДКА та ЗНО-2021 

Січень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.14. Організація педагогічних читань: 

«Використання інноваційних 

технологій як засобу розвитку 

професійної компетентності 

учнів» 

Січень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Голови циклових 

методичних комісій 

Лебедь Н.Д., 

Герасименко І.В., 

Соболєва І.Ф. 

 

6.15. Про підсумки II етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

Березень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

голови циклових 

методичних комісій: 

Лебедь Н.Д., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

6.16. Творчі звіти педагогічних 

працівників, що атестуються 

Березень Викладачі, майстри 

виробничого навчання 

 

6.17. Про  стан роботи зі здібними та 

обдарованими учнями (звіти голів 

методичних (циклових)комісій ) 

Березень Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д., 

 Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

6.18. Про підготовку проведення декади 

педагогічної творчості  «Сучасні 

технології навчання – необхідна 

умова розвитку творчого 

потенціалу викладача та учнів» 

Березень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

6.19. Про виконання плану навчально-

методичної роботи за підсумками 

2020-2021 н. р. 

Травень 

 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

 



 

 

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

6.20. Про підготовку до проведення 

ДПА, ЗНО, державної 

кваліфікаційної атестації  

Травень 

 

Заступник директора з 

НВР  Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.21. Про підсумки проведення 

предметних  тижнів, конкурсів 

фахової майстерності. 

Травень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М. 

 

6.22 Звіти голів циклових, методичних 

комісій щодо реалізації планів 

роботи за навчальний рік 

Травень Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

6.23 Про планування  роботи на  

наступний навчальний рік. 

Травень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

методист Морозова Г.М 

 

Філія смт. Велика Писарівка  

6.1. Аналіз  методичної  роботи  за 

минулий  навчальний рік. 

Завдання методичної служби 

центру (методичної ради, 

методичних комісій, творчих 

груп) на 2020-2021 навчальний 

рік. Погодження планів роботи. 

Вересень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 

6.2. Про організацію роботи над 

єдиною методичною проблемою: 

«Формування освітніх 

професійних компететностей 

учнів шляхом  упровадження 

інноваційних технологій» 

Вересень Методист Куткович 

О.М. 

 
 

6.3. Визначення змісту, форм і методів 

підвищення кваліфікації педагогів 

у 2020-2021 навчальному році.  

Вересень Методист Куткович 

О.М. 

 
 

6.4. Створення творчих робочих груп. Вересень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 
 

6.5. Система роботи з обдарованими 

учнями. Підготовка учнів до 

участі в предметних олімпіадах, 

конкурсах  

Листопад 

Методист Куткович 

О.М. 
 

6.6. Про участь у Міжнародній 

виставці  «Сучасні заклади освіти-

Листопад Методист Куткович 

О.М. 
 



 

 

2020» та інноватика в сучасній 

освіті 

6.7. Про проведення I етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін; I етапу Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. 

Петра Яцика; I етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у номінаціях 

«Українська література», «Історія 

України та державотворення» 

Листопад Методист Куткович 

О.М. 

 

6.8. Обговорення тематики 

педагогічних читань, методичних 

напрацювань 

Листопад Методист 

Куткович О.М. 

 

6.9. Про підготовку до державної 

підсумкової атестації, ЗНО. 

Листопад Методист Куткович 

О.М. 

 

6.10. Аналіз  результативності  

методичної  роботи  за І семестр 

2020/2021 н. р. 

Січень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 

6.11. Про впровадження інноваційних 

технологій в навчальний процес.. 

Січень Методист Куткович 

О.М. 

 

6.12. Про проведення I етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

Січень 

 
Методист Куткович 

О.М. 

 

6.13. Розгляд та схвалення творчих 

робіт, підготовлених 

педагогічними працівниками. 

Схвалення досвіду роботи 

педагогічних працівників.  

Березень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

6.14. Підготовка до круглого столу: 

«Конфлікт: позитив та негатив» 

Березень Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

6.15. Про  стан роботи зі здібними та 

обдарованими учнями. 

Березень Голови методичних 

комісій  

Білоус М.В. 

Мовчан А.В. 

 

6.16. Про підсумки II етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад зі спеціальних дисциплін 

Березень методист  

Куткович О.М. 

голови методичних 

комісій: 

Білоус М.В. 

Кальченко О.О. 

 

6.17. 
Підсумки методичної роботи за 

2020-2021 навчальний рік.  

Травень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

6.18 

Про виконання плану роботи над  

методичною проблемою. 

Результати роботи творчих груп 

Травень 

 

Методист 

Куткович О.М., 

голови методичних 

комісій 

 

6.19 
Звіти голів методичних комісій 

про роботу циклових комісій у 

2020-2021 н.р.  

Травень голови МК  



 

 

6.20 
Про підсумки проведення 

предметних  тижнів, конкурсів 

фахової майстерності. 

Травень 

 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

 

VІІ.   Організувати роботу методичного кабінету 

м. Охтирка 

7.1. Організаційна робота  та заходи щодо удосконалення оснащення методичного кабінету 

7.1.1. Поновити інформаційні виставки 

новими посібниками, 

методичними матеріалами  

I тиждень 

вересня 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.1.1. Поповнити картотеку методичної, 

педагогічної, інформаційної та 

фахової літератури 

До 

30.10.2020 

Заступник директора з 

НМР  

Савочка Л.І. 

Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.1.2. Скласти план роботи школи 

творчо-працюючих педагогічних 

працівників 

До 

01.10.2020 

Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.3. Скласти план роботи школи 

молодого педагога 

До 

01.10.2020 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.4. Сприяти забезпеченню 

методичного кабінета фаховими 

періодичними виданнями 

Жовтень Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.1.5 Зосередити у методичному 

кабінеті: 

- план роботи ДНЗ «Охтирський 

центр ПТО» на 2020-2021 н.р.; 

- план роботи педагогічної ради; 

- план роботи інструктивно-

методичних нарад; 

- плани роботи циклових , 

методичних комісій; 

- план проведення семінарів; 

- план роботи школи творчо-

працюючих педагогічних 

працівників; 

- план роботи школи молодого 

педагога. 

Жовтень Заступник директора з 

НВР  

Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д., 

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.1.6. Оновити комплекти навчально-

плануючої документації з 

професій: 

-  «Слюсар з ремонту колісних 

 

 

 

 

 

 

 

Голова циклової 

 



 

 

транспортних засобів» 

 

 

- Кухар. Продавець 

продовольчих товарів« 

- «Перукар (перукар-модельєр). 

Візажист» 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

комісії  

 

Голова циклової 

комісії Лебедь Н.Д. 

 

7.1.7. Оновити банк інформації щодо 

єдиної науково-методичної теми 

«Формування освітніх 

професійних компетентнотсей 

учнів шляхом упровадження 

інноваційних технологій» 

Грудень Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.1.8. Оновити методичну теку 

«Готуємося до ЗНО», «На 

допомогу викладачу», «На 

допомогу майстру виробничого 

навчання» 

Грудень Заступник директора з 

НМРСавочка Л.І.,  

Бібліотекар 

Оберемко Н.І., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д., 

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.2. Робота з підвищення, удосконалення педагогічної майстерності 

7.2.1. Провести анкетування 

педагогічних працівників з метою 

визначення їх інформаційних 

потреб.  

Вересень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 

7.2.2. Закріпити  наставників за 

молодими фахівцями  

Вересень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.2.3. Продовжити роботу  школи 

творчо працюючих педагогічних 

працівників; 

школи молодого педагога 

Згідно з 

планом 

роботи 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 

7.2.4. Продовжити  роботу постійно-

діючого семінару-практикуму  

«Інноваційні форми розвитку 

професійної компетентності 

педагогічних працівників» 

Згідно з 

планом 

роботи 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 

7.2.5. Проводити індивідуальні 

консультації з питань планування, 

методики ведення уроків та 

роботи з єдиної науково-

методичної теми «Формування 

За потребою Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

 



 

 

освітніх професійних 

компетентностей учнів шляхом 

упровадження інноваційних 

технологій» 

7.2.6. Сприяти участі педагогічних 

працівників в заходах НМЦПТО у 

Сумській області 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.2.7. Проводити засідання методичної 

ради  

Згідно плану Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.2.8. Відвідувати уроки педагогічних 

працівників з метою надання 

методичної допомоги,  вивчення  

досвіду роботи, моніторингу рівня 

педагогічної майстерності 

 

Протягом 

року,згідна 

графіка 

Директор 

Горобець А.В. 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМРСавочка Л.І. 

 

7.2.9. Надавати методичну допомогу 

педпрацівникам в організації і 

проведенні олімпіад, предметних 

тижнів, конкурсів фахової 

майстерності 

Постійно Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М. 

 

7.2.10. Сприяти своєчасному 

проходженню курсів підвищення 

кваліфікації педпрацівниками 

(згідно плану) 

Постійно, 

 згідно 

плану 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМРСавочка Л.І., 

інспектор з кадрів 

Бова К.С. 

 

7.2.11. Створити належні умови для 

роботи педагогічних працівників у 

методичному кабінеті 

Постійно Заступник директора з 

НМРСавочка Л.І. 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

 

7.3.Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду 

7.3.1. Знайомити педагогічних 

працівників з матеріалами 

передового педагогічного досвіду, 

опублікованими в педагогічних та 

методичних виданнях 

ІІІ четвер 

місяця 

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.3.2. Упровадити досвід роботи 

викладача Лебедь Н.Д.  «Сучасні 

освітні тенденції, технології та 

інструменти креативного 

мислення» 

 

Протягом 

року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

 



 

 

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф. 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

7.3.3. Провести  декаду  педагогічної 

творчості: «Сучасний урок  - 

спільна праця викладача та учня» 

Травень Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

 

7.3.4. Організувати взаємовідвідування 

уроків педпрацівниками 

Постійно Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Заступник директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф. 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.3.5. Вивчити та узагальнити досвід 

роботи педагогічних працівників, 

які атестуються . 

Березень 

листопад 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І., 

 Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М. 

 

7.3.6. Творчі звіти керівників 

методичних (циклових) комісій. 

Травень Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д., 

 Соболєва І.Ф. 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.4. Робота з науково-педагогічної, технічної інформації 

7.4.1. Проводити огляд нових 

навчально-методичних матеріалів 

та періодичних видань 

Щомісяця Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І.,  

НВихР Бровко О.М 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Бібліотекар 

Оберемко Н.І. 

 

7.4.2. Оновлювати інформацію на веб-

сайті закладу 

Постійно Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М., 

Заступник директора з 

 



 

 

НВР Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Соціальний педагог 

Катрич А.Ю. 

7.4.3. Сприяти вивченню  інноваційних 

форми і методів організації 

освітнього процесу 

Постійно Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І.,  

Заступник директора з 

НВихР Бровко О.М., 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.4.4. Провести виставку методичних 

напрацювань «Вернісаж 

методичних педагогічних ідей» 

Травень Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С. 

НВихР Бровко О.М 

Заступник директора з 

НМР Савочка Л.І. 

Голови методичних 

(циклових) комісій  

Лебедь Н.Д.,  

Соболєва І.Ф., 

Логвіненко В.І., 

 Негода Л.М. 

 

7.4.5. Поповнити тематичні теки новими 

матеріалами з науково-методичної 

роботи 

До 

01.12.2020 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І. 

 

 

Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 

І. Організаційна робота 

  

7.1.1. Скласти  плани роботи : 

-школи педагогічної   

майстерності; 

-школи адаптації молодих та 

малодосвідчених педагогів; 

-вивчення, узагальнення досвіду 

роботи; 

-творчої групи 

Серпень 

Завідувач відділення  

Кузуб П. В. 

Методист 

 Морозова Г.М. 

 



 

 

7.1.1. Організувати роботу над 

методичною проблемою» 

«Формування освітніх, 

професійних компетентностей 

учнів через упровадження 

інноваційних технологій» 
 

Серпень 
 

Методист 

 Морозова Г.М. 

 

7.1.2. Поновити банк індивідуальних 

науково - методичних проблем 

педагогічних працівників  
Вересень 

Методист  

Морозова Г.М., 

бібліотекар  

Моісеєнко Л.М. 

 

7.1.3. 

Закріпити  наставників за 

молодими фахівцями 
Вересень 

Завідувач відділення  

Кузуб П. В. 

методист  

Морозова Г.М. 

 

7.1.4. Оформити  зразки навчально- 

плануючої документації  у новому 

форматі 

 

Вересень 

 

Завідувач відділення  

Кузуб П. В. 

методист  

Морозова Г.М. 

 

7.1.5 Сформувати списки  педагогічних 

працівників, які атестуються  
Жовтень Методист 

 Морозова Г.М. 

 

7.1.6. Розробити  план заходів атестації 

педагогічних працівників  

 

Жовтень 

Методист  

Морозова Г.М. 

 

7.1.7. Визначити тематику методичних 

напрацювань 
Жовтень 

Методист 

 Морозова Г.М., 

 

 

7.1.8. Поновити банк обдарованих учнів 
Жовтень 

Методист 

 Морозова Г.М., 

 

 

7.1.9. Скласти картотеку  адресної 

допомоги викладачам та  

майстрам виробничого навчання  

Жовтеь 

 

Методист 

 Морозова Г.М., 

 

 

7.1.10. Проводити  наради з головами МК 

з різних питань 

 

Постійно 
Методист 

 Морозова Г.М. 

 

 

7.1.11. Організувати роботу з  

педагогічними  працівниками   

вивчення  інструкцій, документів, 

положень на новий навчальний рік 

По мірі 

надходжен 

ня 

Завідувач відділення  

Кузуб П. В. 

методист  

Морозова Г.М. 

 

7.1.12 Здійснювати організаційно-

методичний супровід та 

моніторинг функціонування веб-

сайту закладу  та своєчасне 

оприлюднення публічної 

інформації 

Постійно 
Методист 

 Морозова Г.М., 

 

 

7.1.13. 

Організувати роботу 

консалтингової служби 
Постійно 

Завідувач відділення  

Кузуб П. В., 

методист 

 Морозова Г.М. 

 



 

 

8.1.14.  Забезпечувати участь 

педагогічних працівників  у 

заходах НМЦ ПТО у Сумській  

області  

Постійно 
Методист 

 Морозова Г.М. 

 

 

 

ІІ. Робота щодо підвищення, удосконалення педагогічної майстерності 

7.2.1.  

Продовжити  роботу постійно-

діючого семінару-практикуму  

«Інноваційні форми розвитку 

професійної компетентності 

педагогічних працівників» 

 

 

Вересень 

Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.2.2.  Семінар «Майстерність 

організації  педагогічної взаємодії 

у освітньому процесі» 

Листопад  
Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.2.3. Семінар «Використання методів 

кооперативного навчання у 

формуванні освітніх та 

професійних компетентностей» 

Лютий 
Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.2.4. Семінар «Інформаційно-

комунікаційні технології як 

важливий ресурс підвищення 

якості освітнього процесу» 

 

Травень 
Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.2.5. Провести педагогічні читання 

«Витоки педагогічної 

майстерності» 

Січень 
Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.2.6. 
Провести  розширені  засідання 

методичних  комісій  

Один  раз на 

семестр Голови МК 
 

7.2.7. 

Вести рубрику «Педагогічний 

діалог» 

Вересень  

Січень   

Травень  

Методист Морозова 

Г.М. 

 

7.2.8. 

Проведення  майстер –класів з 

теми: 

 «Проєктуємо сучасний  урок» 

 

Жовтень  

Січень 

Голови МК 

 

7.2.9. Проведення методичного 

марафону «Досвід та педагогічний 

почин» 

Жовтень-

квітень 

Голови МК  

7.2.10. 

Виставка «Вернісаж методичних 

педагогічних ідей» 
Травень 

Завідувач відділення 

Кузуб П. В. 

методист  

Морозова Г.М. 

 

7.2.11. Організувати презентацію роботи  

педагогічних працівників  у 

форматі педагогічної платформи  

Червень 
Голови МК 

 



 

 

«Інноваційні технології як  

складова освітнього процесу 

7.2.12. 
Відвідувати уроки з метою 

надання  методичної допомоги, 

вивчення позитивного досвіду 

Протягом 

року 

Завідувач відділення 

Кузуб П. В. 

методист 

 Морозова Г.М. 

 

7.2.13. Здійснювати  моніторинг рівня 

педагогічної майстерності 

педагогічних працівників  шляхом 

спостережень, тестування, зрізів 

знань учнів 

Протягом 

року 

Завідувач відділення 

Кузуб П. В. 

методист 

 Морозова Г.М. 

 

7.2.14. Здійснювати  моніторинг рівня 

знань учнів з метою пошуків 

шляхів усунення прогалин в 

знаннях учнів і розробки 

педагогічними працівниками 

конкретних заходів в цій роботі 

Грудень - 

травень 

Методист  

Морозова Г.М., 

голови МК 

 

Робота з вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду 

7.3.1. Знайомити педагогічних 

працівників з матеріалами 

передового педагогічного досвіду, 

опублікованими в педагогічних та 

методичних виданнях 

Постійно 
Методист 

 Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.3.2. Упроваджувати досвід роботи 

викладача   Дашутіної А.В. з 

удосконалення  комплексно- 

методичного забезпечення 

Протягом 

року 

Методист 

 Морозова Г.М. 

 

 

7.3.3. 
Вивчати та узагальнювати досвід 

педпрацівників, що атестуються  

Жовтень- 

лютий 

Методист 

 Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.3.4. Вивчати  елементи авторської 

майстерності у діяльності 

педагогічних працівників 

Постійно 
Методист 

 Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.3.5. 
Організувати взаємовідвідування 

уроків педпрацівниками 
Постійно 

Методист 

 Морозова Г.М., 

голови МК 

 

7.3.6. Провести  декаду  педагогічної 

творчості: «Сучасний урок  - 

спільна праця викладача та учня» 

Травень Методист  

Морозова Г.М. 

 

 

7.3.7. Узагальнити інформацію про 

вивчення, поширення 

педагогічного досвіду 

Червень 
Методист  

Морозова Г.М. 

 

 

7.3.8 
Оформити  рубрику «Педагогічна 

сторінка» 
Червень 

Методист 

 Морозова Г.М. 

 

 

Філія см. Велика Писарівка 

І. Організаційна робота  та заходи щодо удосконалення оснащення методичного кабінету 

7.1.1. Поновити інформаційні виставки 

новими посібниками, 

I тиждень 

вересня 

методист 

Куткович О.М.. 
 



 

 

методичними матеріалами  Бібліотекар 

Затулій І.С. 

7.1.2. Оновити методичну теку 

«Готуємося до ЗНО», «На 

допомогу викладачу», «На 

допомогу майстру виробничого 

навчання» 

Грудень методист 

Куткович О.М. 

 

7.1.3. Скласти графік внутрішнього 

контролю 

Вересень  методист 

Куткович О.М. 
 

7.1.4. Скласти графік і тематику 

відкритих уроків 

Вересень методист 

Куткович О.М. 
 

7.1.5. Сприяти забезпеченню 

методичного кабінета фаховими 

періодичними виданнями 

Жовтень Бібліотекар 

Затулій І.С.  

7.1.6. Поповнити картотеку методичної, 

педагогічної, інформаційної та 

фахової літератури 

До 

30.10.2020 

методист 

Куткович О.М.  

7.1.7 Зосередити в методичному 

кабінеті плануючу 

документацію на навчальний рік: 

філії; 

 

комісій; 

кабінету; 

досвіду; 

спеціаліста; 

проведення інструктивно-

методичних нарад. 

Жовтень методист 

Куткович О.М. 

 

7.1.8 Організувати проведення заходів 

щодо підвищення 

педагогічної майстерності: 

творчо-

працюючих педагогічних 

працівників 

педагога; 

індивідуальних і групових 

консультацій; 

-методичних 

нарад. 

Вересень  методист 

Куткович О.М. 

 

7.1.9 Оформити  зразки навчально- 

плануючої документації  у новому 
Вересень методист 

Куткович О.М. 
 



 

 

форматі  

 Організувати і провести 

педагогічні читання, 

виставку  методичних 

напрацювань 

Січень 

 

методист 

Куткович О.М. 
 

 Поновити банк обдарованих учнів 
Жовтень 

Методист 

 Морозова Г.М., 

 

 

 Сформувати списки  педагогічних 

працівників, які атестуються  
Жовтень  

 

 Призначити методичним днем 

середу: 

  Перша середа – інструктивно-

методична нарада 

  Друга середа – психолого-

педагогічний семінар  

 Третя середа – засідання 

методичної комісії класних 

керівників та майстрів 

виробничого навчання  

 Четверта середа – засідання 

методичних комісій.  

Протягом 

року 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

методист  

Куткович О.М. 

 

 

 

 

ІІ.  Робота з підвищення, удосконалення педагогічної майстерності 

7.2.1 
Відвідувати уроки з метою 

надання  методичної допомоги, 

вивчення позитивного досвіду 

Протягом 

року 

Завідувач філії  

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 

 

7.2.2. Творчі звіти керівників циклових, 

методичних комісій. 

Травень Методист  

Куткович О.М. 

Голови циклових 

методичних комісій  

Мовчан А.В. 

Білоус М.В. 

Кальченко О.О. 

 

7.2.3. Надати індивідуальну допомогу 

викладачам і майстрам 

виробничого навчання у доборі 

літератури та матеріалів для 

проведення уроків, відкритих 

уроків, позакласних заходів, 

самоосвіти 

Постійно Методист  

Куткович О.М. 

 

 



 

 

7.2.4 Здійснювати  моніторинг рівня 

педагогічної майстерності 

педагогічних працівників  шляхом 

спостережень, тестування, зрізів 

знань учнів 

Протягом 

року 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист  

Куткович О.М. 

 

 

7.2.5 Здійснювати  моніторинг рівня 

знань учнів з метою пошуків 

шляхів усунення прогалин в 

знаннях учнів і розробки 

педагогічними працівниками 

конкретних заходів в цій роботі 

Грудень - 

травень 

Методист  

Куткович О.М. 

голови МК 

 

7.2.6 Надати допомогу педпрацівникам 

у роботі щодо самоосвіти, 

індивідуальній методичній роботі, 

авторам доповідей, рефератів, 

методичних розробок 

Постійно 

Методист  

Куткович О.М. 

 

 

ІІІ. Робота з науково-педагогічної, технічної інформації 

7.3.1. Оновлювати інформацію на веб-

сайті закладу 

Постійно Методист  

Куткович О.М.. 
 

7.4.1 Організувати  продовження 

роботи над методичною 

проблемою» «Формування 

освітніх, професійних 

компетентностей учнів через 

упровадження інноваційних 

технологій» 

Серпень методист 

Куткович О.М. 
 

7.4.2 

Виставка «Вернісаж методичних 

педагогічних ідей» 
Травень 

Завідувач філії 

Кальченко О.О. 

Методист 

Куткович О.М. 
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Підвищення   

кваліфікації  педагогічних  працівників 

2020/2021 н.р. 

№ 

з/п 

Найменування заходу 

 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Організувати консультативне 

інформування педагогічних 

працівників закладу та надання 

методичної допомоги 

Протягом року 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С.,  

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заступник директора з 

НВихР 

Бровко О.М., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

2. 

Направити на курси  підвищення 

кваліфікації: 

Горобець А.В. – директор 

Кальченко О.О. – завідувач філії 

Савочка Л.І. – заступник директора 

з НМР (стажування) 

Викладачі: 

Бєлоус Д.М. 

Чикало Р.В. 

Герасименко І.В. 

Чорнобай І.Д. 

Негода Л.М. 

Дашутіна А.В. 

Ахтирченко І.В. 

Бровко О.М. 

Майстри виробничого навчання: 

Богатир А.С. 

Федорова В.В. 

Вініченко С.І. 

Куриленко К.С. 

Згідно з 

графіком 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С.,  

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

інспектор з кадрів  

Бова К. С.., завідувач 

відділення завідувач 

філії Кальченко О.О. 

 

3. 

Заслухати звіти  викладачів та 

майстрів виробничого навчання 

після проходження курсів 

підвищення  кваліфікації на 

засіданнях  циклових, методичних 

комісій 

Після 

проходження 

курсів 

підвищення  

кваліфікації 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

голови МК 

 

4 
Продовжити роботу  школи творчо 

працюючих працівників 

За окремим 

планом 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

5 
Продовжити роботу школи 

молодого педагога 

Протягом року 

за окремим 

планом 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

 



 

 

Г.М., Куткович О.М. 

6 

Організувати самоосвітню 

діяльність педагогічних працівників 

та роботу над індивідуальними 

методичними проблемами  

Постійно 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С.,  

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

голови циклових 

комісій 

 

7 

Організувати роботу методичних   

(циклових) комісій з підвищення 

професійної компетентності 

педагогічних працівників 

Кожного 

місяця 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М.,  

Куткович О.М. 

Голови циклових, 

методичних комісій 

 

8 

 Брати участь в організаційних 

заходах НМЦ ПТО у Сумській 

області з метою підвищення рівня 

професійної компетентності 

педагогічних працівників 

За планом 

НМЦПТО у 

Сумській 

області 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

заступник директора з 

НВихР 

Бровко О.М., 

 завідувач відділення  

Возняк О.В., завідувач 

філії Кальченко О.О., 

викладачі, 

майстри виробничого 

навчання 

 

9 

Організувати участь педагогічних 

працівників у колективних та 

індивідуальних формах методичної 

роботи 

Постійно, 

протягом року 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С.,  

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

10 

Вести методичний супровід 

педагогічної діяльності 

викладачів,майстрів виробничого 

навчання 

Протягом року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М.,   

голови циклових, 

методичних  комісій 

 



 

 

11 

Висвітлювати  інформацію про 

педагогічну діяльність викладачів, 

майстрів виробничого навчання з 

підвищення професійної 

компетентності на веб-сайті закладу 

Протягом року 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М. 

 

12 

Вивчити систему роботи 

викладачів, майстрів виробничого 

навчання, які атестуються у 

2020/2021 навчальному році 

Листопад-

березень 

Заступник директора з 

НВР 

Ніжнік О.С., 

заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М.,  

Куткович О.М. 

 

 

13 

Упровадити передовий 

педагогічний  досвід викладачів: 

Лебедь Н.Д., Дашутіної А. В. 

«Інноваційні технології та 

комплексно – методичне 

забезпечення предмету, засіб 

розвитку навчально-пізнавальної 

діяльності учнів»; 

 

Протягом року 

Заступник директора з 

НМР 

Савочка Л.І., 

методисти Морозова 

Г.М., Куткович О.М., 

Голови циклових, 

методичних комісій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 10 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Здійснити перевірку готовності 

закладу до нового навчального 

року, оформити акти готовності 

закладу,санітарні паспорти, 

акти-дозволи на проведення 

занять в кабінетах, майстернях 

та лабораторіях, акти 

випробування спортивного 

обладнання 

До 31.08.2020 Директор 

Горобець А.В., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В. 

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

інженер з ОП  

Бова К.С., 

 завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В. 

 

2. Підготувати накази:    

 -про затвердження переліку 

робіт з підвищеною небезпекою 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення служби 

спостереження за безпечною 

експлуатацією будівель і 

споруд 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про призначення 

відповідальних за пожежну 

безпеку 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про призначення 

відповідальних за 

електрогосподарство 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення постійно діючих 

комісії з питань охорони праці 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення постійно діючих 

комісій по перевірці знань з 

питань безпеки життєдіяльності 

та охорони праці 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про призначення 

відповідальних осіб за охорону 

праці, безпеку життєдіяльності 

в кабінетах, майстернях, 

лабораторіях, за  експлуатацію 

електро- та газового 

господарства 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про організацію роботи з 

охорони праці 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про список працівників, які 

працюють на установках 

підвищеної небезпеки 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення комісій з 

перевірки знань з 

01.09.2020 Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 



 

 

електробезпеки 

 -про створення постійно діючої 

технічнох комісії з обстеження 

приміщень і споруд 

Червень  Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення комісій для 

проведення випробування на 

надійність спортивного 

інвентарю 

Червень  Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про створення комісій по 

підготовці теплового та 

газового господарства  

Вересень  Завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про підготовку до роботи в 

новому 2020-2021н.р. 

Квітень  Завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про контроль за дотриманням 

законодавства з охорони праці 

Грудень  

січень  

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про стан охорони праці у 2020 

році 

Грудень - 

січень  

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

 -про підсумки підготовки з 

цивільного захисту у 2020 році 

та завдання на 2021 рік 

Грудень - 

січень  

Директор 

Горобець А.В., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про організацію та здійснення 

цивільного захисту  

Грудень - 

січень  

Директор 

Горобець А.В., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

 -про затвердження плану 

основних заходів цивільного 

захисту на 2021 рік 

Грудень - 

січень  

Директор 

Горобець А.В., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

3. Проводити вступний 

інструктаж з новоприйнятими 

працівниками 

Згідно 

наказу про 

прийняття на 

роботу 

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

4. Проводити позапланові та 

цільові інструктажі з 

працівниками 

Протягом 

року у разі 

необхідності 

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

5. Провести вступний інструктаж 

з учнями 

01.09.2020 Майстри в/н  



 

 

6. Проводити повторні 

інструктажі з ОП на робочих 

місцях для працівників та учнів 

Кожні 6 

місяців 

Інженер з ОП  

Бова К.С.,  

заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

старший майстер 

Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О. 

майстри в/н 

 

7. Забезпечити своєчасне 

проведення цільових, 

позапланових інструктажів з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності під час 

навчально-виховного процесу, 

організованого дозвілля учнів, 

у позаурочний час, у разі 

організації поза навчальних 

заходів (олімпіади, екскурсії, 

змагання) та під час проведення 

громадських, поза навчальних 

робіт (прибирання території, 

приміщень) 

Протягом 

року, у разі 

необхідності 

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

заступник директора 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

майстри в/н 

 

8. Забезпечити проведення 

інструктажів з безпеки 

життєдіяльності під час 

спортивних змагань 

Протягом 

року 

Керівник фізичного 

виховання  Бєлоус 

Д.М, викладачі 

фізичної культури  

Синянський С.О.,  

Субота В.О. 

 

9. Забезпечити належне ведення 

журналів з охорони праці 

Постійно Інженер з ОП  

Бова К.С.,  

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

майстри в/н 

 

10. Забезпечити працівників 

нормативною документацією та 

інструкціями з ОП та БЖД 

Постійно Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

11. Проводити роботу із 

зверненнями працівників з 

питань ОП 

Постійно Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

12. Проводити інструктивно-

методичні наради 

1 раз на 

семестр 

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

13. Організувати і провести лекції і 

бесіди з питань профілактики 

всіх видів травматизму серед 

учнів та працівників із 

залученням відповідних служб 

Пртягом 

року 

Інженер з ОП  

Бова К.С.,  

майстри в/н 

 

14. Переглянути інструкцій з ОП та 

розробити нові 

Протягом 

року, за 

необхідності 

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 



 

 

15. Вивчити нову нормативно-

технічну документацію та 

літератури з ОП 

Постійно Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

16. Взяти участь у педагогічній 

раді з інформацією про стан ОП 

у навчальному закладі 

Відповідно 

до графіку 

проведення 

педагогічних 

рад 

Інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

17. Розробити  та виконувати 

заходи щодо усунення 

недоліків та зауважень 

зазначених у приписах органів 

нагляду за ОП 

За 

необхідністю 

Інженер з ОП  

Бова К.С. завідувач 

відділення  

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

18. Складати звітності з ОП Відповідно 

до строків 

подання 

звітів 

Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

19. Здійснювати контроль за 

безпечним проведенням 

поточних та капітальних 

ремонтних робіт 

При 

виконанні 

робіт 

Інженер з ОП  

Бова К.С.,  

завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В. 

 

20. Провести перевірку наявності 

первинних засобів 

пожежогасіння й забезпечення 

відповідні служби, кабінети, 

майстерні, лабораторії 

Вересень  Відповідальні за 

пожежну безпеку 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В 

 

21. Забезпечити контроль за 

утриманням у відповідності до 

норм засобів пожежогасіння у 

кабінетах, майстернях, 

лабораторіях та гуртожитках 

Постійно Відповідальні за 

пожежну безпеку 

Желада Д.С., 

 Басова В.І.,  

Колодочка С.В., 

коменданти 

гуртожитків, 

майстри в/н, 

викладачі 

 

22. Забезпечувати утримання 

шляхів евакуації у 

відповідності до вимог 

пожежної безпеки 

Постійно Відповідальні за 

пожежну безпеку 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

старший майстер 

Ковбаса В.Г 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

23. Перевіряти наявність та 

дієздатність протипожежного 

обладнання, стан пожежних 

щитів, пожежних гідрантів, 

2 рази на рік Відповідальні за 

пожежну безпеку 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

 



 

 

пожежних кранів  Колодочка С.В. 

24. Провести атестацію робочих 

місць за умовами праці  

Відповідно 

до термінів 

проведення 

Комісія створена 

керівником центру 

 

25. Перевіряти наявність та 

поновляти запобіжні надписи, 

сигнальні фарбування, знаки 

безпеки на обладнанні, 

устаткуванні, у виробничих 

підрозділах, майстернях, 

лабораторіях 

Постійно Старший майстер 

Ковбаса В.Г., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В 

 

26. Перевірити стан контуру 

захисного заземлення та опору 

ізоляції 

До 01.09.2020 Відповідальний за 

електрогосподарство, 

інженер з ОП  

Бова К.С.,  

завідувачі 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В 

 

27. Перевірити наявність та 

комплектацію медичних 

аптечок у майстернях та 

лабораторіях 

Протягом 

року 

Медичні сестри  

28. Перевірити запас засобів 

медичного захисту та надання 

першої медичної допомоги 

1 раз на 

місяць 

Медичні сестри  

29. Організувати проходження 

обов’язкового медогляду 

працівниками навчального 

закладу 

1 раз на рік Медичні сестри  

30. Провести заняття з учасниками 

навчально-виховного процесу 

щодо надання першої медичної 

допомоги 

Під час 

проведення 

Дня ЦЗ 

Медичні сестри, 

інженер з ОП 

Бова К.С 

 

31. Організувати проведення 

загального огляду будівель і 

споруд 

Восени та на 

весні 

Комісія центру  

32. Провести навчання та перевірку 

знань з питань ОП з 

працівниками  

Відповідно 

до графіку 

Комісія центру  

33. Забезпечити контроль за 

дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог у 

приміщеннях навчального 

закладу 

Постійно Директор 

Горобець А.В., 

інженер з ОП 

Бова К.С., 

старший майстер 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 



 

 

34. Переглянути інструкції з ОП, 

здійснити перевірку робочих 

місць, дотримання правил ОП, 

наявність куточків з ОП та 

БЖД у майстернях, 

лабораторіях, кабінетах 

Жовтень, 

квітень  

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

старший майстер 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

інженер з ОП Бова 

К.С. 

 

35. Забезпечити навчальні 

майстерні, лабораторії, кабінети 

(де вони відсутні) куточками з 

охорони праці 

Протягом 

року за 

наявності 

коштів 

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

старший 

майстер,завідувач 

відділення Кузуб П. 

В ,завідувач філії 

Кальченко О.О. 

 

36. Проводити обстеження 

навчально-виробничих ділянок 

на підприємствах під час 

проходження учнями 

виробничої практики 

Під час 

проходження 

учнями 

виробничої 

практики 

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

старший майстер,  

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О.,  

майстри в/н 

 

37. Організувати проведення 

Місячника з ОП  

Квітень  Інженер з ОП 

Бова К.С. 

 

38. Організувати проведення 

Тижня знань з основ БЖД 

Жовтень, 

травень  

Заступник директора 

з НВР, завідувач 

відділення Кузуб П. 

В, 

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

39. Організувати проведення Дня 

цивільного захисту 

Жовтень 

2020, 

травень 2021 

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

40. Провести заняття та підготовку 

до дій у разі виникнення НЗ 

невоєнізованих формувань та з 

працівниками, яку не входять 

до невоєнізованих формувань 

ЦЗ  

1 квартал 

2021 року 

Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, завідувач 

філії Кальченко О.О., 

інженер з ОП  

Бова К.С. 

 

41. Перевірити наявність та стан 

засобів індивідуального 

захисту, об’єктів ЦЗ 

навчального закладу 

Постійно  Заступник директора 

з НВР Ніжнік О.С., 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії 

Кальченко О.О., 

завідувачі 

 



 

 

господарством 

Желада Д.С.,  

Басова В.І.,  

Колодочка С.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 11 

Удосконалення навчально-матеріальної бази 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

 

м. Охтирка 

Кабінет «Охорона праці» 

1 Провести ремонт кабінету  Травень  

 

Савочка Л.І. 

Ніжнік О.С. 

 

2 
Оформити стенди відповідно до 

сучасних вимог  
Протягом року 

 

Ніжнік О.С. 

Чорнобай І. Д. 

 

3 

Доукомплектувати кабінет 

зразками спецодягу, засобами 

захисту органів дихання і зору 

До 30.10.20 

 

Ніжнік О.С. 

Чорнобай І.Д. 

 

Професія: «Продавець продовольчих товарів» 

1 

Доукомплектувати майстерню-

магазин ємкостями для 

вимірювання рідких продуктів: 

мірні кухлі. 

Січень 

 

Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г. 

 

2 

Поповнити асортимент зразками 

товарних документів: бланками 

накладних, ревізійних описів. 

 

Жовтень – 

листопад  

Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г. 
 

3 
Придбати муляжі овочів, плодів, 

грибів. 
Протягом року 

Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г. 
 

4 Придбати ваги електронні.   Протягом року 
Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г. 
 

5 
Поповнити майстерню новими 

стендами 
Листопад  

Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г 
 

6 
Придбати комплект інструментів 

для відкриття тари . 
Листопад  

Ніжнік О.С. 

Кунченко В. Г. 
 

Професія: «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)» 

1 

Придбати матеріали та 

пристосування: 

- знімач підшипників; 

- комплект рожкових ключів; 

- комплект свердл. 

 

Протягом року  

 

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 
 

2 

Придбати елементи вузлів, 

агрегатів сучасних марок 

автомобілів  

Протягом року 
Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 
 

3.  

Обновити інструктивно-

технологічні картки: 

- система мащення двигуна 

внутрішнього згоряння 

Вересень  
Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 
 



 

 

4.  

Виготовити стенди знаки 

дорожнього руху та дорожня 

розмітка 

Вересень  
Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 
 

5 

Оновити плакати з предмета 

«Будова й експлуатація вантажного 

автомобіля» 

Вересень  
Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 
 

6 

Дообладнати маневровий 

майданчик для вправ початкового 

водіння твердим покриттям 

Травень  

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 

Пророк В.М. 

 

 

7 

Доукомплектування робочих місць 

в лабораторії «Будова автомобіля» 

інструментом для виконання 

розбирально-складальних робіт 

Травень  

 

 

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І. 

 

Професія: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-

машиністсільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва(категорії «А1», « А2»). 

Водійавтотранспортнихзасобів(категорія  «С»)» 

1 Придбати заточний верстат 
Протягом року 

 

Ніжнік О.С. 

Марченко М.Г. 

 

 

2 

Придбати комплект інструменту 

для виконання розбирально - 

складальних робіт 

Листопад  

Ніжнік О.С. 

Марченко М.Г. 

 

 

3 

Придбати мастило «Солідол», 

оливу МГ-10К, фільтри очистки 

масла трактора Т-150 

Грудень  

Ніжнік О.С. 

Марченко М.Г. 

 

 

4. 
Поповнити лабораторію вузлами 

деталей 

Протягом року 

 

Ніжнік О.С. 

Марченко М.Г. 

 

 

5. 
Придбати карданний вал 

переднього мосту трактору Т-40А 
Жовтень  

Ніжнік О.С. 

Марченко М.Г. 

 

 

6 

Оновити інструкційно-технологічні 

картки з тем: рубання, різання, 

клепання 

Листопад  

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І 

 

 

7 

Придбати  в слюсарну майстерню: 

-ножовочні полотна,  

-відрізний круг 22мм; 

-мітчикотримач 

-свердла,  

-мітчики, плашки,   

-метал 2мм, 3мм, 1мм. 

 Протягом року 

 

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І 

Макаренко С.М. 

 

 

8 
Оновити зразки виробів (шаблонів, 

ескізів) 
Грудень  

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І 

Макаренко С.М. 

 

 

9 
Придбати плакати  по слюсарній 

справі   
Листопад  

Ніжнік О.С. 

Шкафенко В. І 

Макаренко С.М. 

 



 

 

10 
Придбати зразки мінеральних 

добрив   
Жовтень  

Ніжнік О. С. 

 Чикало Р. В. 
 

11. 

Розробити робочий зошит для 

лабораторних робіт з предмета 

«Трактори» 

Листопад 
Ніжнік О. С. 

 Чикало Р. В. 
 

12. 
Оновити плакати з предмету 

«Трактори» 
Січень  

Ніжнік О. С. 

 Чикало Р. В. 
 

 

Професія: «Кухар» 

1 

Придбати обладнання : шафа 

пекарна, гриль-тостер, 

електрична бутербродниця  

Квітень-червень 
Ніжнік О.С. 

Горбушко Л.І. 
 

2 

Придбати інвентар: дошки 

розробні, лоток глибокий, лоток 

мілкий, сито волосяне, терки 

Листопад  
Ніжнік О.С. 

Горбушко Л.І. 
 

4 
Поновити посуд: каструлі, 

сковорідки для млинців,. 
Грудень  

Ніжнік О.С. 

Горбушко Л.І. 
 

5 

Поновити столові прибори та 

білизну: графини, ножі, 

рушники. 

Жовтень  
Ніжнік О.С. 

Горбушко Л.І. 
 

6 

Розробити он-лайн тести з 

предметів «Технологія 

приготування їжі», 

«Устаткування підприємств 

харчування»  

Протягом року 
Ніжнік О.С. 

Лебедь Н.Д. 
 

7 

Систематизувати дидактичний 

матеріал для проведення 

самостійних робіт  «Кухар» 3 

розряд до тем «Технологія 

приготування супів»; «Кухар» 4 

розряд «Технологія 

приготування м’ясних страв». 

Жовтень  
Ніжнік О.С. 

Лебедь Н.Д. 
 

Професії «Перукар (перукар-модельєр)» «Візажист» 

1 

Поповнити майстерню 

демонстраційними зразками до 

тем: класифікація декоративної 

косметики, пластична анатомія 

голови людини, карвінг волосся 

Жовтень  
Ніжнік О.С. 

Богатир А. С.. 
 

2 
Придбати об’ємно-наочні зразки 

(навчальна болванка) 
Листопад  

Ніжнік О.С. 

Богатир А. С.. 
 

3 

Поновити інструмент, інвентар: 

віражні кисті, набори для 

корекції та контурингу обличчя, 

косметичні тонуючі засоби 

Лютий  
Ніжнік О.С. 

Богатир А. С... 
 



 

 

4 

 Поповнити майстерню 

комплектами технологічних 

карток  

Березень  
Ніжнік О.С. 

Богатир А. С... 
 

5 

Розробити різнорівневі 

контрольні роботи з предметів 

«Візажна справа», 

Матеріалознавство» 

Квітень  
Ніжнік О.С. 

Богатир А. С.. 
 

 

 

 

 

 

 

Професія « Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

1 
Виготовити плакати «Такелажні 

пристосування та обладнання» 
Грудень  

Ніжінк О. С. 

Герасименко І. В. 
 

2 

Виготовити діючий макет лінії 

СІП (самонатяжного 

ізолюючого проводу) 

Лютий  
Ніжінк О. С. 

Герасименко І. В. 
 

3 
Монтаж розподільного 

пристрою до 1кВ до мере 
Вересень 

Ніжінк О. С. 

Герасименко І. В. 
 

 

 

 

Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 

Професія «Муляр. Пічник. Лицювальник – плиточник» 

 

1 Придбати  сучасний  

інформаційний  куточок  

Вересень 

 

Логвіненко В.І  

2 Оформити  куточок 

«Кваліфікаційна атестація»  

 

Жовтень 

 

Логвіненко В.І. 

 

 

3 Провести систематизацію зразків  

будівельних матеріалів 

 

Листопад 

 
Логвіненко В.І. 

 

 

4 Оформити виставковий куточок 

«Сучасні матеріали для 

лицювальних робіт» 

 

Грудень 

 
Логвіненко В.І 

 

5 Поновити макети мурувань 

 

Січень Логвіненко В.І.  

6 Створити  відеотеку  показу 

технологічного процесу кам’яних 

робіт 

Січень Логвіненко В.І., 

Дашутіна А.В 

 

 

7 Розробити електронні плакати 

технологічного процесу 

штукатурних робіт  

Лютий 

 

 

Логвіненко В.І., 

Дашутіна А.В 

 

 

8 Створити презентації до уроків 

виробничого та теоретичного 

навчання  

Березень Логвіненко В.І. 

 Дашутіна А.В 

 

9 Придбати  ручний інструмент Жовтень Дашутіна А.В.  



 

 

муляра: 

-молоток-кирочка  (5 шт); 

-мастерки ( 5 шт); 

-правило ( 1 шт) 

-розшивки (3 шт) 

Професія «Газозварник . Електрозварник ручного зварювання» 

1 Поновити інструкційно-

технологічні картки з тем: 

«Зварювання чавуна»; 

«Зварювання кольорових 

матеріалів» 

 

 

 

Січень 

Лютий 

Логвіненко В.І. 

 Дашутіна А.В 

 

2 Поповнити колекцію зразків  

металів для зварювання 

 

Жовтень Ющенко А.І. 

 Дашутіна А.В 

 

3 Створити  відеотеку  показу 

технологічного процесу  

зварювання (кваліфікація 3 

розряд) 

Листопад Ющенко А.І. 

 Дашутіна А.В 

 

4 Розробити презентації  до уроків 

теоретичного та виробничого 

навчання з професії 

«Електрозварник» 4 розряду 

Грудень  

 

Ющенко А.І. 

 Дашутіна А.В 

 

5 Підготувати зразки зварювання: 

- труб встик; 

- зварювання труб під кутом; 

- наплавлення металу на зношену 

поверхню 

 

Листопад  

Ющенко А.І. 

 Дашутіна А.В 

 

6 Придбати : 

Затискачі маси (2 штуки); 

Тримачі електродів (2 штуки) 

Круги до електрорізальної 

машинки 

 

 

Вересень 

Листопад  

Постійно  

 

Возняк О.В. 

 Ющенко А.І. 

 

7 Придбати електрорізальну 

машинку  

Листопад   

 

Возняк О.В. 

 Ющенко А.І. 

 

8 Підібрати електроди різного типу 

для зварювання  

         Грудень   Возняк О.В. 

 Ющенко А.І. 

 

9 Поповнити   набір робочого 

інструменту для проведення 

слюсарних робіт 

Лютий  Ющенко А.І. 

 Дашутіна А.В 

 

10 Виготовити зразки кільцевих 

зварювальних швів 

 

Березень  Ющенко А.І  

 Професія  « Кухар. Кондитер» 

1 

 

Оновити робоче місце майстра Вересень    



 

 

2 

 

 Придбати: 

-міксер ручний; 

- миски  з нержавіючої сталі  (5 

шт): 

- сучасні тарілки ; 

- насадки кондитерські в 

асортименті 

 

 

Січень  

 

          Січень   

Лютий   

 

 

Гребіник  Л.Л. 

 

Гребіник  Л.Л. 

Гребіник  Л.Л. 

 

3 Оновити дизайн столів для 

сервірування 

Грудень  Негода Л.М.  

4 Розробити збірник 

опорнологічних  та інструкційно-

технологічних карткок  з 

професії «Кухар», кваліфікація 4 

розряд 

Березень  Негода Л.М.  

5 Підготувати мультимедійні 

презентації  до уроків  з професії 

«Кондитер» , кваліфікація 3 

розряд 

Травень  Гребіник Л.Л. 

Негода Л.М. 

 

 

6 Заламінувати інформаційні 

картки з устаткування ПГХ 
Квітень  Ніконова А.Б. 

 

7 Поновити презентації до тем 

«Машини та механізми для 

обробки овочів», «Машини та 

механізми для обробки м’яса та 

риби» 

Жовтень-лютий Ніконова А.Б. 

 

8 Підготувати презентації до тем 

«Теплове устаткування», 

«Холодильне устаткування» 

Вересень-

березень  
Ніконова А.Б. 

 

9 Підготувати дидактичні 

матеріали з теми: «Машини та 

матеріали для обробки овочів» 

Протягом року Ніконова А.Б. 

 

10 

Оновити інформаційні стенди Лютий  

Гребіник Л.Л. 

Негода Л.М. 

Ніконова А.Б. 

 

 

 

 

Філія смт Велика Писарівка 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

 

Кабінет «Охорона праці» 

1 Розробити робочий зошит з 

предмету «Охорони праці» 
протягом року Куткович О.М. 

 

 Поповнити кабінет дидактичним протягом року Куткович О.М.  



 

 

матеріалом, електронними  

посібниками,  мультимедійними 

презентаціями, відеофільми; 

електронний посібник з охорони 

праці 

2 Доукомплектувати кабінет 

засобами захисту рук  і обличчя 
жовтень 2020 Куткович О.М. 

 

Професія: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-

машиністсільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва(категорії «А1», «А2», 

«В1»). Водійавтотранспортнихзасобів(категорія  «С»)» 

1 
Придбати плакати «Сучасні 

зернозбиральні комбайни» 

Протягом року Ахтирченко І.В  

2 Придбати жалюзі на вікна Протягом року Ахтирченко І.В  

3 

Придбати програмне забезпечення 

для вивчення предмету 

«Сільськогосподарські машини» 

Протягом року Ахтирченко І.В  

4 
Організувати роботу з ремонту 

підручників, наочних посібників 

Протягом року Ахтирченко І.В  

5 
Продовжити роботу по поповненню 

тематичних тек 

Протягом року Ахтирченко І.В  

6 

Придбати інструкційно-

технологічні картки на 

виготовлення деталей 

   грудень   Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В.О. 

 

7 

Розробити індивідуальні завдання з 

тем: 

- розмічання металу 

- різання металу 

- рубання металу  

- обпилювання металу 

   Грудень  

 

 

   Січень 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В. 

 

8 

Підібрати відео матеріал: 

- Різання металу кутовою 

шліф. машиною; 

- Зварювання деталей; 

- Паяння, склеювання. 

 

Лютий 

Березень 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В.О. 

 

9 

Розробити завдання для 

підсумкової перевірки знань учнів. 

Березень Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В.О. 

 

10 

Придбати технічний інструмент: 

Різьбонарізні інструменти, 

Плоскогубці, круглогубці. 

 

     Листопад 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В.О. 

 

11 

Придбати вимірювальний 

інструмент: 

-мікрометр, нутроміри, 

транспортири. 

 

    Грудень 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Краснокутський В.О. 

 

12 
Придбати матеріал для виконання 

завдання: 

 

 

Майстер 

виробничого 
 



 

 

-кругляк діаметром 10 мм 

-кругляк діаметром   8 мм 

-листове залізо, заклепки. 

    Жовтень навчання 

Краснокутський В.О. 

13 
Замінити стенд «Препарати які 

входять в автомобільну аптечку»   

 
Білоус М.В. 

 

14 

Оновити стенди: 

 «Макет міста» 

«Розвилка доріг» 

 

лютий 

грудень 

Білоус М.В.  

15 
Придбати жалюзі на вікна в кабінет 

«Правила дорожнього руху» 

травень Білоус М.В.  

16 

Поповнити кабінети, майстерні, 

лабораторії дидактичними 

матеріалами (плакатами, схемами, 

стендами, таблицями, макетами, 

наочними посібниками, картками-

завданнями, комплектами завдань 

для проведення тематичних 

атестацій, методичними 

розробками, комплектами ККЗ, 

каталогами методичного 

забезпечення та інш.)  

 

Білоус М.В. 

Ахтирченко І.В. 

Краснокутський В.О., 

Вініченко С.І. 

 

 

Професія: «Кухар. Кондитер» 

1 

Підготувати мультимедійні 

презентації  до уроків предмету: 

Технологія приготування 

борошняних кондитерських виробів 

з основами товарознавства» з тем: 

«Бездріжджові види тіста», 

«Підготовка сировини до 

виробництва» 

Травень  

 

 

 

 

протягом року 

 

 

Кальченко О.О. 

 

2 

Продовжити роботу по розробці і 

оформленню дидактичних 

матеріалів для уроків виробничого 

навчання: 

- інструкційно – технологічні 

картки – технологічні схеми; 

- опорно- логічні схеми; 

- ілюстровані малюнки страв, 

в електронному вигляді 

Протягом року Майстри   

виробничого 

навчання 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О. 

 

 

3 
Придбати обладнання : потужну 

взбивальну машину, слайсер. 

Вересень-

червень 

Майстри   

виробничого 

навчання 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О. 

 

4 

Придбати інвентар: підноси, лоток 

глибокий, лоток мілкий, сито 

волосяне, контейнер для зберігання 

посуду, ножі кухарської трійки, 

форми для тортів. 

Листопад - 

квітень 

Кальченко О.О. 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О 

 



 

 

5 

Придбати посуд: сковорідки для 

млинців,сучасний посуд для ІІ 

страв, пашотницю, фужери для 

десерту. 

Травень 

Кальченко О.О. 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О 

 

6 
Поновити столові прибори та 

білизну: рушники, салфетки. 
Грудень 

Кальченко О.О. 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О 

 

7 
Поновити демонстраційними 

матеріалами: муляжами тортів. 
Протягом року 

Кальченко О.О. 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О 

 

8 

Поновити тестами, технологічними 

картками папки   з професії 

«Кухар» 3 розряд до тем:  «Проста 

форма нарізування овочів» 

«Механічна кулінарна обробка 

риби»; «Механічна кулінарна 

обробка м'яса» . «Кухар» 4 розряд 

«Технологія приготування страв із 

продуктів моря», «Технологія 

приготування страв з м'яса ». 

Протягом року 

Кальченко О.О. 

Мовчан С.В. 

Куриленко К.С. 

Бокань Л.О 

 

9 
Придбати жалюзі в кабінет 

«Технологія приготування їжі» 

вересень Кальченко О.О.  

Кабінети загальноосвітньої підготовки 

1 Поновити дидактичні матеріали з 

уроків  

Протягом року 
Завідуючі кабінетами 

 

2 Систематизувати матеріали з уроків  листопад Викладачі   

3 Підготувати збірники матеріалів 

для тематичного оцінювання знань 

з предметів загальноосвітньої 

підготовки 

Протягом року 

Викладачі-

предметники 

 

4 Придбати посібник «Математика. 

Типові завдання + короткий 

математичний довідник ЗНО+ ДПА 

2021» за редакцією Гальперіної 

А.Р. 

жовтень  Мовчан А.В. 

 

5 Дооформити тематичні теки з 

фізики  
жовтень  Мовчан А.В. 

 

6 Оформити тематичні теки з 

математики  
Протягом року Мовчан А.В. 

 

7 Придбати портрети видатних 

математиків  
жовтень  Мовчан А.В. 

 

8 Придбати програмне забезпечення з 

предмету «Історія України». 
Жовтень  

Волін С.В.  

9 Поновити постійнодіючі стенди Жовтень  Волін С.В.  



 

 

10 Підготувати мультимедійні 

презентації : 
1) до уроків з історіїУкраїни: 

Розділ 4. Встановлення й 

утвердження комуністичного 

тоталітарного режиму в Україні. 
2. до уроків з всесвітньоїісторії: 

Розділ 7. Друга світова війна. 

Протягом року Волін С.В.  

11 Підготувати електронні варіанти 

схем,таблиць 

Протягом року Волін С.В.  

12 Придбати сучасні стенди з історії квітень Волін С.В.  

13 Розробити електронні варіанти 

тестових завдань з історіїУкраїни 

травень  Волін С.В.  

14 Придбати для кабінету портрети 

видатних  істориків 

травень  Волін С.В.  

15 Підготувати мультимедійні 

презентації 

1.до уроків з української мови з 

таких тем:«Орфоепічна норма», 

«Орфографічна норма». 

2.до уроків з української літератури 

з таких тем:«Життєвий і творчий 

шлях О.Кобилянської, Лесі 

Українки,І.Карпенка-Карого, 

О.Довженка». 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

березень 

Затулій І.С.  

16 Підготувати електронні варіанти  

таблиць з української мови та 

літератури для підготовки до ЗНО.  

грудень Затулій І.С.  

17 Придбати змінну поличку для книг 

для підготовки до ЗНО. 

квітень Затулій І.С.  

18 Розробити електронні варіанти 

тестових завдань з української мови 

та літератури 

лютий  Затулій І.С.  

19 Придбати для кабінету портрети 

видатних зарубіжних письменників 

протягом року Затулій І.С.  

20 Розробити тематичні папки з 

української мови з таких тем: 

«Лексична норма», «Орфоепічна 

норма», «Орфографічна норма», 

«Морфологічна норма». 

протягом року Затулій І.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 12 

Професійно-орієнтаційна робота 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. На засіданні педагогічної ради 

провести поглиблений аналіз 

профорієнтаційної роботи за 

минулий навчальний 

рік,заслухати звіти 

профорієнтаторів 

Серпень Заст. директора з 

НВихР  Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

2. Створити раду з 

профорієнтаційної роботи, 

затвердити її склад наказом по 

закладу 

до 

26.09.2020 

Директор  

Горобець А.В., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

 

 

3 Здійснити закріплення 

працівників навчального 

закладу за школами міста 

до 

24.10.2020 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

4 Узгодити напрямки та методи 

профорієнтаційної роботи з 

керівниками міських та 

районних відділів освіти та 

директорами шкіл 

до 

29.09.2020 

Директор  

Горобець А.В. 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

 

 

5 Затвердити плани спільної 

профорієнтаційної роботи зі 

школами міст 

22.12.2020 Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

6 Провести інструктивно – 

методичну нараду за темою: 

«Сучасні підходи до 

профорієнтаційної роботи» 

до 

23.12.2020 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

7 Забезпечити участь 

профорієнтаторів на 

батьківських зборах у 

випускних класах шкіл 

Протягом 

року 

Профорієнтатори  

8 Співпрацювати з  допомогу 

класним керівникам випускних 

класів шкіл з проведення 

виховних годин, тематика яких 

має профорієнтаційну 

спрямованість   

Протягом 

року 

Профорієнтатори  

9 Провести анкетування  

учнів шкіл 

до 

24.12.2020 

Профорієнтатори  



 

 

10 Провести для учнів шкіл і 

центру спільні тематичні 

вечори,конкурси, спортивні 

заходи 

Протягом 

року 

Профорієнтатори  

11 Розробити Правила прийому до 

Центру на наступний 

календарний рік та розмістити 

на офіційному сайті центру 

до 

23.12.2020 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

12 Забезпечити розміщення 

рекламно-інформаційних 

матеріалі у пресі, на радіо та 

телебаченні 

Протягом 

року 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

13 Організувати роботу 

приймальної  комісії 

Березень-

серпень 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

14 Обладнати куточок 

профорієнтації 

Березень Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

15 Організувати виступи 

агітбригади з 

профорієнтаційною програмою 

Протягом 

року 

Керівники художньої 

самодіяльності 

 

16 Обладнати кабінет приймальної 

комісії  

Березень Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

17 Підготувати і провести День 

відкритих дверей 

до 

25.04.2021 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

18 Організувати презентації 

професій 

Протягом 

року 

Майстри 

виробничого 

навчання 

 

19 Скласти графік проведення 

співбесід з абітурієнтами та 

довести до відома абітурієнтів 

до 

25.05.2021 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М, 

завідувач відділення 

Кузуб П. В 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

20 Провести майстер-класи з Травень Заст. директора з  



 

 

професій «Кухар», «Перукар. 

Візажист», «Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування» 

НВихР Бровко О. М, 

майстри 

виробничого 

навчання 

 

21 Скласти графік проходження 

медичного огляду 

абітурієнтами та узгодити з 

ЦРЛ 

Травень Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В,  

завідувач філії  

Кальченко О.О., 

медичні працівники  

 

22 Організувати проведення 

вступних випробувань 

абітурієнтів 

Серпень Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

23 Підвести підсумки вступних 

випробувань та надати 

рекомендації щодо зарахування 

до закладу 

До 

22.08.2020 

Заст. директора з 

НВР Ніжнік О.С., 

заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В, 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

24 Публікувати матеріали 

профорієнтаційної роботи в 

засобах масової інформації 

Протягом 

року 

Заст. директора з 

НВихР Бровко О. М 

завідувач відділення 

Кузуб П. В 

завідувач філії  

Кальченко О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 13 

Фінансова – господарська діяльність 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Підготувати та затвердити в 

установленому порядку 

тарифікаційні відомості 

педагогічного навантаження 

викладачів на новий навчальний 

рік 

 

Серпень-

вересень 

 

Гол.бухгалтер 

 

2. Скласти та затвердити штатний 

розпис  

Вересень-

січень 

Гол.бухгалтер  

3. Розробити і здійснити заходи по 

підготовці навчального закладу 

до роботи в осінньо-зимовий 

період 

Липень-

серпень 

Адміністрація, 

завідувачі 

господарством 

 

4. Проводити розрахунки та 

виділяти кошти на придбання 

необхідного обладнання, 

інвентарю, 

підручників,предметів та 

матеріалів   

Постійно Адміністрація,гол

.бухгалтер 

 

5. Провести обстеження та 

технічний опис тепло, водо 

мережі та каналізаційної системи 

Вересень Адміністрація, 

завідувачі 

господарством 

 

6. Провести ревізію електромереж, 

оновлення електричних 

світильників, заміну ламп на 

енергозберігаючі 

Вересень Адміністрація, 

завідувачі 

господарством 

 

7. Проводити перевірки дотримання 

світлового,теплового та 

температурного режимів 

Щомісяця Адміністрація, 

медичні 

працівники 

 

8. Провести поточний ремонт 

навчальних кабінетів,виробничих 

майстерень,кімнат гуртожитку та 

інших приміщень навчального 

закладу 

До 26.08.2020 Завідувачі 

господарством, 

коменданти 

гуртожитків 

 

9. Виконати утеплення вікон та 

дверей в кімнатах гуртожитку, 

навчальних кабінетах, 

майстернях,лабораторіях,коридо

рах та підсобних приміщеннях 

До 20.10.2020 Адміністрація, 

завідувачі 

господарством, 

коменданти 

гуртожитків 

 

10. 

 

 

Провести косметичний ремонт 

кімнат в  гуртожитках 

 

До 25.08.2020 

 

 

Адміністрація, 

завідувачі 

господарством, 

коменданти 

гуртожитків 

 

11. Укласти договори із 

теплопостачальними та 

До 25.10.2020 Адміністрація, 

завідувачі 

 



 

 

газозбутовими підприємствами 

теплової енергії з метою 

забезпечення стабільного 

проведення навчального процесу 

в опалювальний період 

господарством, 

юрисконсульт, 

гол.бухгалтер 

12. Підтримувати в належному стані 

територію навчального закладу 

Постійно Адміністрація, 

завідувачі 

господарством 

 

 

13. Заготовити пісок,тирсу для 

термінового посипання вкритих 

кригою тротуарів на території 

навчального закладу 

Жовтень-

листопад 

Адміністрація, 

завідувачі 

господарством 

 

 

14. Здійснювати контроль за 

своєчасним вивозом сміття  

Постійно Адміністрація, 

завідувачі 

господарством, 

 

 

15. Заготовити овочі згідно 

нормативу для забезпечення 

харчування учнів 

Серпень-

вересень 

Адміністрація, 

завідувачі 

господарством, 

шеф-кухар, 

комірники 

 

16. Провести осінньо-польові роботи 

на навчальному полі 

Вересень-

жовтень 

Заступник 

директора з НВР, 

завідувач 

відділення, 

завідувач філії 

 

17. Звітувати про стан фінансово-

господарської діяльності на 

педагогічний раді 

Вересень-

січень 

Гол.бухгалтер, 

Заступник 

директора з НВР, 

завідувач 

відділення, 

завідувач філії 

 

 

 

 


