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                                                                      ВСТУП 

Основним напрямком діяльності закладу освіти в 2021/2022 н.р. було: виконання плану 

регіонального замовлення; удосконалення якості викладання предметів у навчальних групах з 

підготовки робітників високого рівня кваліфікації, удосконалення матеріально-технічної бази 

кабінетів, майстерень, лабораторій, налагодження конструктивної взаємовигідної взаємодії з 

соціальними партнерами, роботодавцями щодо проходження  виробничої практики учнями та 

подальшого працевлаштування. 

         Станом на 01.10.2021 року сформовано 22 навчальна група, що на 1 групу більше ніж 

минулого року. Контингент учнів склав 480  чол. за регіональним замовленням, що на 46 чол. 

більше ніж в на 01.11.2020 р..  

      Протягом  2021/2022 навчального року по закладу збережено контингент в групах: 1-4 ( 

майстер виробничого навчання Федорова В.В, класний керівник Соболєва І.Ф), 1-7( майстер 

виробничого навчання Горбушко Л.І., класний керівник Лебедь Н.Д), 1-5 ( майстер виробничого 

навчання Богатир А.С.), 2-4(майстер виробничого навчання Марченко М.Г,  класний керівник 

Чикало Р.В.), 2-7 ( майстер виробничого навчання Кунченко В.Г, класний керівник Даурцева 

М.В.),3-7 (майстер виробничого навчання Кучер Т.Г..), 10 (майстер виробничого навчання 

Ахтирченко І.В.,  класний керівник Мовчан А.В.), 11 (майстер виробничого навчання Вініченко 

С.І., класний керівник Петровський М.І.), 29  (майстер виробничого навчання Лобанова М.В.  

класний керівник Волін С.В.), 20 (майстер виробничого навчання Мовчан С.В.  класний керівник 

Гордієнко М.В.), 21 (майстер виробничого навчання Мовчан С.В.  класний керівник Мовчан 

В.А.),3 (майстер виробничого навчання Дашутіна А.В., класний керівник Логвіненко В.І), 6 

(майстер виробничого навчання Мазна Ю.С., класний керівник Негода Л.М) 5  (майстер 

виробничого навчання Ющенко А.І.,  класний керівник Слонь Н.П.).  

      Разом з тим, втрачено контингенту - 6 учнів:  Яковенко Є., Ленкова К., Бочарова Ю. гр. 2 

(майстер виробничого навчання Запотушняк Л.Л., класний керівник Сасіна О. М.), Дубовик О., 

Шейко Д., Мартищенко В. гр.. 1-8 (майстер виробничого навчання Сєчин М.І.).  

          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  організацію інклюзивного навчання», «Про організацію роботи зі здібними та 

обдарованими учнями», «Про створення постійно діючої кваліфікаційної комісії», «Про 

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

керівників 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 

теоретичного та  виробничого навчання», «Про допуск учнів до поетапних кваліфікаційних 

атестацій», «Про допуск учнів до державної кваліфікаційної атестації»,  «Про переведення учнів», 

«Про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання» та ін. 

         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 2021/2022 н.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. 



        На виконання плану роботи ДНЗ «Охтирський центр ПТО», з метою дотримання  вимог 

Інструкції з ведення журналу обліку теоретичного та   виробничого  навчання,  контролю 

виконання навчальних планів  і програм, об’єктивності виставлення оцінок  здійснено  перевірку 

оформлення журналів обліку теоретичного та  виробничого навчання. Результати проведеного 

контролю свідчать про наступне: журнали  теоретичного та виробничого навчання заповнюються 

майстрами виробничого навчання, класними керівниками відповідно до вимог Інструкції з ведення 

журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно – технічних навчальних 

закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 59.. 

Записи  виконуються синіми чорнилами, списки учнів записані в алфавітному порядку.  

 Без зауважень ведуть записи викладачі  Горобець А.В., Лебедь Н.Д., Ніжнік О.С., Ковбаса 

В.Г., Катрич А.Ю., Татаренко Л.В.,  Кириленко Н.М.,  Слонь Н.П., Кальченко О.О., Ахтирченко 

І.В.,  Мазна Ю.С., Куткович О.М., Дашутіна А.В., Мазна Ю.С.,Кунченко В.Г., Кучер Т.Г., 

Лобанова М.В., Мовчан С.В. 

         Відповідно до плану роботи вивчено якість підготовки кваліфікованих  робітників з професії: 

««Тракторист-сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»)», 

«Електрозварник ручного зварювання»,  «Водій автотранспортних засобів, (категорія «С»)», 

«Кухар». Проаналізовано кадрове забезпечення,  дотримання вимог стандарту професійної 

(професійно-технічної) освіти, виконання навчальних планів та програм, стан комплексно-

методичного забезпечення предметів професійно-теоретичної, професійно - практичної 

підготовок, стан навчально-плануючої документації викладачів, майстрів виробничого навчання, 

визначено рівень навчальних досягнень учнів зі спеціальних предметів та виробничого навчання.  

        Встановлено, що рівень підготовки кваліфікованих робітників з професій ««Тракторист-

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

«Електрозварник ручного зварювання»,  «Водій автотранспортних засобів, (категорія «С»)», 

«Кухар»  відповідає вимогам стандарту професійної (професійно-технічної) освіти. У наявності 

комплекти навчально-плануючої документації: робочі навчальні програми, поурочно-тематичні 

плани, плани уроків, потемні критерії оцінювання рівня знань учнів, завдання для самостійних, 

контрольних робіт, пакети комплексних кваліфікаційних завдань з теоретичної та практичної 

підготовки, паспорти комплексно-методичного забезпечення кабінетів  , план розвитку, картки з 

різнорівневими завданнями,  збірник тестових завдань, стенди.  

      Комплексно-методичне  забезпечення  професійно-теоретичної підготовки з професії 

««Тракторист-сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»)» 

складає 79%, професійно - практичної підготовки 73%,   рівень щорічного оновлення професії  

складає 25%  від потреби, з професії «Електрозварник ручного зварювання» КМЗ складає 65%, 

професійно - практичної підготовки 78%,   рівень щорічного оновлення професії  складає 10%  від 

потреби; з професії  «Водій автотранспортних засобів, (категорія «С»)» КМЗ складає 85%, 

професійно - практичної підготовки 80%,   рівень щорічного оновлення професії  складає 20%  від 

потреби. 

Відповідно до робочих навчальних планів протягом  2021/2022 н. р. проведена робота щодо 

укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями 

виробничої практики. 

         Виробнича практика була організована на  підприємствах    м.Охтирка, м.Тростянець, смт. В-

Писарівка, Охтирського та Тростянецького району. В зв’язку з введенням воєнного стану та за 

погодженням Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації в гр..21 з 

професії «Кухар» 3 розряд ( майстер виробничого навчання Гладченкова А.В.)  , в гр. 5 з професії 

«Електрозварник ручного зварювання» 2 розряд ( майстер виробничого навчання Ющенко А.І.), 

гр. 11 з професії ««Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» 1-2 розряд ( 

майстер виробничого навчання Вініченко С.І.), гр. 4 з професії «Лицювальник-плиточник» 2-3 

розряд ( майстер виробничого навчання Дашутіна А.В..), гр. 3 з професії «Муляр» 2-3 розряд ( 



майстер виробничого навчання Дашутіна А.В.), гр. 20 з професії «Кухар» 4 розряд ( майстер 

виробничого навчання Мовчан С.В.)  виробнича практика проходила в закладі освіти. Під  час 

проходження практики на робочих місцях  учні були забезпечені необхідним матеріалом, 

інструментом, іншими засобами для виконання виробничих завдань відповідно до Детальної 

програми виробничої практики. Встановлені норми виробітку  часу учнями виконувалися.  

 У ході ознайомлення з організацією виробничої практики керівники підприємства надають 

позитивні відгуки про навчальну дисципліну та підготовку учнів, які виконують навчально-

виробничі завдання за обраними професіями.  

        Протягом   2021/2022 навчального року в ДНЗ «Охтирський центр ПТО»  надходження від 

виробничої практики становлять 18387,9  грн, що на 11310,1грн. менше ніж за попередній рік ( м. 

Охтирка  - 11067,9  грн., відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець – 1000 грн.,  філія 

смт. В-Писарівка – 6320 грн). 

Пройшли виробничу практику,  виконали пробні кваліфікаційні роботи та  пройшли 

поетапну кваліфікаційну атестацію 435 учні. 

          В закладі освіти проведення державної кваліфікаційної атестації відповідає  нормативним 

документам, видано накази про допуск учнів  та проведення атестації,  розроблено графіки 

проведення  пробних кваліфікаційних робіт, розклад консультацій, комплекти комплексних 

кваліфікаційних завдань. Заходи з підготовки та проведення державної кваліфікаційної атестації 

учнів виконані. Державна кваліфікаційна атестація   проходила у терміни, визначені навчальними 

планами та програмами 

До державної кваліфікаційної атестації в ДНЗ «Охтирський центр ПТО» були допущено 83 

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

Диплом кваліфікованого робітника отримали 19 учнів гр.. 3-4 з професії ««Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва   (категорії  «А1», «А2»), водій автотранспортних засобів 

(категорія «С»)» (майстер виробничого навчання Пяткін М.І) - з них на 01.07.2022 

працевлаштовано – 14 уч. (74%); 12 учнів гр. 3-2 з професії «Муляр. Штукатур. Лицювальник-

плиточник» (майстер виробничого навчання Чорнобай І.Д)  працевлаштовано – 4 уч. (34%); 16 уч. 

гр.7 з професії « Кухар. Кондитер»  (майстер виробничого навчання Запотушняк Л.Л) 

працевлаштовано – 7 уч. (44%); 19 уч. гр. 4  з професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» 

(майстер виробничого навчання Дашутіна А.В) працевлаштовано – 6 уч. (32%); 17 уч. гр. 11 з 

професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.Тракторист – 

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

«В1»)Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» (майстер виробничого навчання 

Краснокутський В.О) працевлаштовано – 10 уч. (61%) 

      Важливим питанням діяльності закладу є оновлення матеріально-технічної та комплексно-

методичного забезпечення професій. 

        По м. Охтирка з професії «Кухар. Продавець продовольчих товарів» ( викладач Лебедь Н. Д) 

розроблено  інтерактивні вправи на Coogle формі  LearningApps.org за темою технологія 

приготування холодних страв і закусок; технологія приготування соусів; технологія приготування 

перших страв. Розроблено інструкційні картки до лабораторних робіт з предмету « Устаткування 

підприємств харчування» з професії « Кухар» 3 і 4  розрядів. У кухні-лабораторії ( майстри 

виробничого навчання Горбушко Л.І., Кучер Т.Г.) придбано електричний чайник, терки, дошки 

розробні, сита волосяні та металеві, . В магазині-майстерні ( майстер виробничого навчання 

Кунченко В.Г.) поповнено асортимент муляжів овочів, придбано плакат «Купуй українське», 

доповнено поурочно-тематичну теку «Продаж безалкогольних та алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів» інструкційними картками.  

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

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



водій автотранспортних засобів (категорія «С»)»  ( викладач Чикало Р.В) розроблені робочі 

зошити з тем «Система мащення», «Система охолодження», «Гідравлічна система», створені 

електронні плакати з предмета «Трактори», придбано інтерактивну програму «Їздимо. Трактор». У 

лабораторії  придбано комплект інструментів для нарізання внутрішніх та зовнішніх різьб, 2 

акумуляторні батареї, гідравлічний домкрат. 

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

А.С) розроблено різнорівневневі тестові завдання для тематичного оцінювання з предмету 

«Перукарська справа» на теми: «Виконання часткового фарбуванння, колорування волосся»; 

«Виконання базових зачісок»; «Форма обличчя»; «Типи волосся та його вплив на зачіску. 

Розроблено різнорівневневі тестові завдання для тематичного оцінювання з предмету 

«Матеріалознавство» на теми: «Освітлюючі засоби для волосся»; «Засоби для тимчасового 

фарбування волосся»; « Засоби для укладання та догляду за волоссям». 

З предмету «Спеціальне малювання» розроблено інструкційно-технологічні картки з тем: 

«Пропорції обличчя»; «Малювання хвилястого волосся»; «Малюваннягармонійних схем 

кольорів»; «Малювання зачіски з елементами плетіння».. 

    У філії смт. Велика Писарівка оновлено матеріально-технічну базу та удосконаленно 

комплексно-методичне забезпечення 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.) у  слюсарну 

майстерню придбано інструменту та обладнання  на суму 12300 грн.:  напилки різних форм, 

кернери, паяльники (4 шт) , набір інструментів ( 3 шт), ножиці по металу (3 шт), набір мечиків та 

плашок, набір свердл, поміняні вікна на пластикові (5 шт.), облаштована примусова вентиляція. 

Викладач Ахтирченко І.В. розробив та впровадив: різнорівневі завдання для атестації учнів з 

професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування ІІ розряду»; завдання 

для підсумково-узагальнюючих уроків з предмету «Сільськогосподарські машини»; підготовив 

методичну розробку уроку з предмету «Сільськогосподарські машини» на тему «Бурякозбиральні 

машини»; презентації з предмету «Сільськогосподарські машини» до розділу: «Сучасна 

сільськогосподарська техніка» та «Машини для збирання цукрових буряків». Викладач 

Петровський М.І. розробив та впровадив робочий зошит для проведення атестації учнів з 

предмету «Трактори»; дидактичний матеріал з предмету «Правила дорожнього руху», презентацію 

з предмету «Трактори» на теми : «Система охолодження» та «Система живлення». 

 З професії «Кухар. Кондитер» ( майстри виробничого навчання Мовчан С.В, Лобанова 

М.В.) у кухню-лабораторію придбано 2 бокси для зберігання посуду; роз'ємні форми для тортів; 

менажниця; сучасний посуд; дошки дерев'яні для подачі закусок – 2 шт. У кабінеті викладачем 

Кальченко О.О., поповнено поурочні теки роздатковим матеріалом, а саме: картки опитування, 

тестові завдання, схеми приготування І страв, створено мультимедійні презентації до тем: 

«Технологія приготування супів», «Теплова кулінарна обробка продуктів». Викладачем 

Лобановою М.В. оновлено асортимент сучасного посуду для проведення уроків з предмету 

«Організація виробництва та обслуговування» до теми «Сервірування столу». Тематичні теки 

доповнено тестовими завдання та фотоматеріалами до тем:  «Овочі, гриби: обробка, продукти їх 

переробки»,  «Риба: обробка, технологія приготування напівфабрикатів», «М’ясо, птиця, дичина, 

субпродукти: обробка, технологія приготування напівфабрикатів». Оновлені технологічні картки з 

теми : «Приготування супів», «Технологія приготування прісного тіста та виробів з нього» 

        Викладач Куткович О.М. розробила та впровадила робочий зошит з предмету «Охорон 

апраці» на тему: «Пожежна та електробезпека» ;дидактичні матеріали з теми : «Надання першої 

домедичної допомоги»; різнорівневі завдання з предмету «Технічне креслення» з тем: «Нанесенн 

ярозмірів на деталі» та «Розріз та переріз» 



     Протягом року здійснювалася робота по оснащенню  матеріально-технічної бази в 

відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець. З професії «Муляр. Пічник. Лицювальник-

плиточник» доопрацьований комплект «Методичний супровід для проведення уроків з предмету 

«Технологія лицювальних та плиткових робіт», переоформлені тематичні папки з професії 

«Лицювальник-плиточник» відповідно до освітніх програм за  стандартами на компетентнісній 

основі, роздрукований дидактичний  матеріал до уроків з предмету «Будівельне креслення» ( 

викладач Логвіненко В.І).  Проведено ремонт майстерні «Лицювальник-плиточник» ( майстер 

виробничого навчання Дашутіна А.В.) на суму  143,77 тис. грн.,  замінено 5 віконних блоків, 

придбано матеріалів та інструментів на суму 39 тис. грн.., підготовлено виставкові зразки 

укладання плитки, доповнено кількість робочих місць. З професії «Муляр» придбано робочий  та 

контрольно-вимірювальний інструмент, а саме: рівень універсальний (7шт), рулетка (7шт), 

правило дюралюмінієве (2шт), молоток(7шт), відра для розчину(7шт).  

           З професії «Електрозварник ручного зварювання» поновлено презентації до уроків 

спецтехнології з тем «Класифікація плавких електродів», «Режими електродугового зварювання», 

«Вплив параметрів режимів зварювання на якість і форму зварного шва», «Методи контролю 

якості зварних швів»(викладач Дашутіна А.В.). З предмету «Читання креслення» підготовлені 

комплекти схем технічного креслення з професії «Електрозварник ручного зварювання» (викладач 

Логвіненко В.І.) 

          З  професії  «Кухар. Кондитер»  поповнена відеотека презентаціями до уроків, проведена  

робота по оновленню та  систематизації інструкційно-технологічних карток, опорно-

технологічних схем. У кабінеті харчових технологій  оновлено зразки сучасного посуду (викладач 

Негода Л.М.). У кабінеті «Устаткування підприємств харчування» розроблено комплект 

інструкційно-технологічних карток для проведення лабораторно-практичних робіт (викладач 

Сасіна О.М.) В кухні-лабораторії (майстри виробничого навчання Запотушняк Л.Л., Мазна Ю.С., 

Конарєва А.О.) оновлено робоче місце майстра виробничого навчання,  придбано два столи з 

нержавіючої сталі, сушку для посуду, сучасні зразки посуду. З професії «Газозварник. 

Електрозварник ручного зварювання»  придбано сучасні дошки для кабінету та майстерні, 

виготовлено вітрину еталонних  зразків         

      З предмету «Охорона праці» підібрано два комплекти ілюстративного матеріалу, 

відеоматеріали з тем «Транспортування потерпілого», «Надання першої долікарняної медичної 

допомоги». (Дашутіна А.В.)  з професії лицювальник-плиточник (викладач Логвіненко В.І.). 

       Протягом року учні за професією «Муляр. Пічник. Лицювальник-плиточник» виконували 

ремонтні роботи у майстерні лицювальників, а саме: укладання керамічної плитки на підлогу, 

заповнення швів між плитками на горизонтальній поверхні, ремонт віконних відкосів у кімнатах, 

грунтування та шпаклювання вертикальної основи, фарбування стін вододисперсною фарбою. З 

професії « Газозварник. Електрозварник ручного зварювання» виконували зварювальні роботи по 

виготовленню ємкостей для розчину, ремонт огорожі території закладу.       

        Відповідно до наказу від 29.12. 2021 № 513 «Про контрольні показники обсягів виробничої 

діяльності» групами випущено продукції та надано послуг за І-ІІ квартал 2022р. на суму 45682 

грн. (при плані 40946 грн. ), в т.ч, 11156 грн. для власних потреб.  По м. Охтирка при плані 11770 

грн. виконано 21432 грн.; по відокремленому навчальному підрозділі м. Тростянець при плані 

16714 грн. виконано 11156 грн., в т.ч, 11156 грн.  для власних потреб;  по філії в смт. В-Писарівка 

при плані 40946 грн. виконано 13094 грн. 

          Разом з тим, при аналізі виконання плану навчально - виробничої  роботи за 2021/2022 н. р. 

виявлено ряд недоліків: не в повному обсязі підготовлені поурочно-тематичні плани  майстрами 

виробничого навчання та викладачами (Дашутіна А. В., Сосєдка В.В); потребують доопрацювання 

паспорти комплексно-методичного забезпечення (Волін С.В., Ахтирченко І.В., Запотушняк Л.Л., 

Дашутіна А.В) не зазначено терміни виконання заходів в планах роботи майстерень  (зав. 

майстернями  Вініченко С.І., Пяткін М.І., Сєчин М.І.), потребують доопрацювання  інструкційно-



технологічні картки відповідно до переліку навчально-виробничих робіт та  сучасного обладнання 

(Сєчін М.І., Гладченкова  А.В.). 

          Водночас, слід відмітити, що з метою удосконалення рівня практичних знань учнів з 

професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 

(кат «А1», «А2») необхідно придбати макети двигунів сучасної сільськогосподарської техніки, 

внести зміни до робочих навчальних програм питання експлуатації та технічного обслуговування 

сучасних тракторів, сільськогосподарської техніки. Викладачу Чикалу Р.В. необхідно надати увагу 

мотивації навчальної діяльності учнів на кожному етапі уроку, доопрацювати паспорт 

комплексно-методичного забезпечення предмету,систематизувати роздатковий дидактичний 

матеріал, продовжити роботу з удосконалення комплексно-методичного забезпечення предмету, 

сприяти придбанню сучасного освітнього контенту, придбати електронні навчальні програми 

      Для удосконалення матеріально-технічної бази з професії «Електрозварник ручного 

зварювання» у відокремленому підрозділі м. Тростянець  необхідно створити електронне 

інформаційне забезпечення уроків(презентації до уроків, відеоматеріали) з теоретичної та 

практичної підготовки для роботи  під час дистанційного навчання; продовжувати  роботу щодо 

придбання необхідного обладнання, інструментів з професії «Електрозварник ручного 

зварювання» відповідно до державних стандартів ПТО; доповнити тематичні папки з виробничого 

навчання  та спецтехнології дидактичним матеріалом : критеріями оцінювання,  виробничими 

ситуаціями, проблемними питаннями та ситуаціями при зварюванні. 

          При контролі стану ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання 

педагогічні працівники: Пяткін М.І., Сєчин М.І.,  Соболєва І.Ф., Колесник М.М., Пустовіт О.М., 

Негода Л.М., Сорока А.Ю., Субота В.О., Саввова І.О., Дашутіна А.В., Горіченко С.М., Горенко 

М.І., Клюєва Л.П., Корольова А.С., Куренінов О.І., Гордієнко М.В., Мовчан В.А., Петровський 

М.І., Волін С.В., Федорова В.В.,Марченко М.Г, Краснокутський В.О, Вініченко С.І, Запотушняк 

Л.Л., Конарєва А.Є не дотримуються Інструкції з ведення журналів обліку теоретичного та 

виробничого навчання. 

         Відповідно до наказу від 30.08. 2021 № 220 «Про проведення тижнів з професій та  конкурсів 

фахової майстерності серед учнів навчальних груп»   в закладі освіти не  проведено тижні з 

професії «Перукар», «Кухар», «Лицювальник-плиточник» «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Електрозварник ручного 

зварювання» у зв’язку  з введенням воєнного стану та організації освітнього процесу в закладі за 

дистанційною формою навчання . 

Залишається актуальним питанням оплати праці учнів за виконані роботи під час 

виробничої практики в гр. №1, №2  (майстер виробничого навчання Запотушняк Л.Л..), гр.. №26 

(майстер виробничого навчання Мовчан С.В..) , гр. №18 (майстер виробничого навчання Вініченко 

С.І), гр. 5(майстер виробничого навчання Ющенко А.І..)  та виконання контрольних показників 

обсягів виробничої діяльності групами № 6   (майстер виробничого Мазна Ю.С), гр.. №7  (майстер 

виробничого навчання Конарева А.Є.). 

 На засіданнях педагогічної ради заслухано та прийнято рішення з питань (м. Охтирка): 

аналіз діяльності педагогічного колективу з підвищення ефективності освітнього процесу за 

підсумками 2020/2021 н.р. та визначення пріоритетних напрямків на 2021/2022 н.р., погодження 

плану роботи центру на 2021/2022 н.р., погодження плану проведення засідань педагогічної ради 

на 2021/2022 н.р., розглянуто питання педагогічного навантаження працівників (протокол від 

31.08.2021 № 12). Розподіл педагогічного навантаження проведено відповідно фаху та кваліфікації 

за погодженням профспілкового комітету. Розглянуто підсумки контрольного зрізу знань учнів І 

курсу за базову середню освіту, стан виховної роботи в освітньому закладі, стан виконання 

регіонального замовлення, працевлаштування випускників  (протокол від 28.10.2021 № 15), 

визначено зміст форми і методи підвищення кваліфікації педагогів у 2022 році (протокол від 

28.10.2021 № 15); проаналізовано стан упровадження інноваційних методів навчання, як основи 



якості підготовки учнів до ЗНО (протокол від 29.12.2021 № 17); вивчено та прийнято рішення 

щодо стану викладання предметів «Біологія і екологія», «Зарубіжна література» (протокол від 

29.12.2021 № 18); розглянуто стан підготовки кваліфікованих робітників з професії 

«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (протокол від 29.12.2021 № 

18), розглянуто моніторинг навчальних досягнень учнів за підсумками семестрових контрольних 

робіт (протокол від 29.12.2021 № 18).В полі зору педагогічної ради стали питання «Інноваційні 

методи активного навчання основа якості підготовки учнів до ЗНО» (протокол від 29.12.2021 

№18); «Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках з предметів «Технологія 

приготування їжі з основами товарознавства», «Трактори» (протокол від 21.02.2022 № 5); «Про 

організацію профорієнтаційної роботи педагогічного колективу у 2022 році» (протокол від 

31.01.2022 № 3); «Про якість підготовки учнів з професії «Електрозварник ручного зварювання», 

«Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» (протокол від 

21.05.2022 № 8); «Про стан викладання предметів «Хімія», «Українська мова та література» 

(протокол від 21.05.2022 № 8); «Про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності» 

(протокол від 21.05.2022 № 8), а також питання щодо стану проходження виробничої практики, 

оздоровлення учнів влітку 2022 року, стан інформатизації освітнього процесу та функціонування 

веб-сайту (протокол від 30.06.2022 № 11), а також відповідно робочих планів розглянуто допуск 

учнів до поетапної кваліфікаційної атестації, державної кваліфікаційної атестації (протоколи від 

18.10.2021 № 14, 20.12.2021 № 17, 14.02.2022 № 4, 03.03.2022 № 6, 21.02.2022 № 5, 20.06.2022 № 

10); про переведення учнів на наступний курс та випуск (протокол від 30.06.2022 № 11).  

 Заслуговують на увагу  доповіді, виступи з відеопрезентаціями до засідань педагогічної 

ради, які  підготували педагогічні працівники: Горобець А.В., Ніжнік О.С., Лебедь Н.Д., Соболєва 

І.Ф., Савочка Л.І., Татаренко Л.В., Фоменко О.І., Бровко О.М. 

 Відповідно до тематики засідань методичної ради проведено аналіз методичної роботи за 

минулий рік, визначено основні завдання методичної роботи на 2021/2022 н.р., розглянуто 

питання підготовки та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів, І етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, І етапу ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, план заходів методичного супроводу роботи з обдарованою молоддю, план заходів 

щодо підвищення якості навчання та підготовки учнів до ДПА у формі ЗНО, визначено тематику 

роботи школи молодого педагога та школи педагогічної майстерності, проведення предметних 

тижнів, конкурсів фахової майстерності (протокол від 28.11.2021 № 8). Проведено аналіз 

виконання заходів методичної роботи за І семестр, моніторинговий аналіз якості знань учнів за І 

семестр 2021/2022 н.р.; про виконання заходів щодо підготовки до ДПА у формі ЗНО (протокол 

від 06.01.2022 № 1); розглянуто підсумки ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика та ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка (протокол від 23.12.2021 № 9). Всеукраїнських учнівських олімпіад та стан роботи зі 

здібними учнями (протокол від 20.04.2022 № 2). 

 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 2022 році (протокол від 11.10.2021 

№ 9); ознайомлення з нормативними документами щодо стану ведення журналів теоретичного і 

виробничого навчання (протокол від 06.09.2021 № 8), про проведення зрізів знань учнів І курсу та 

підготовку завдань (протокол від 06.09.2021 № 8), про організацію проведення конкурсів фахової 

майстерності, предметних тижнів (протокол від 11.10.2021 № 9). 

 На  інструктивно-методичних нарадах надано увагу організації роботи зі здібними учнями, 

підготовлено план заходів та ознайомлено педагогічних працівників з наказом від 14.09.2021 № 

250 «Про організацію роботи зі здібними та обдарованими учнями», ознайомлено з наказами від 



05.10.2021 № 302 «Про організацію та проведення державної підсумкової атестації у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році», надано увагу питанням комплексно-

методичного забезпечення освітнього процесу з предметів та професій; вимогам щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів, обсягу домашніх завдань та проведенню інструктажу щодо його 

виконання, ознайомлено педагогічних працівників з наказом від 21.09.2021 № 289 «Про 

проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році». 

 На інструктивно-методичних нарадах опрацьовано нормативно-правові документи щодо 

організації ДПА у формі ЗНО і наказ МОН України від 05.05.2021 № 498 «Деякі питання 

проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти», наказ МОН України від 02.11.2021 № 1166 « Про 

організацію і проведення у 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання  

здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (протокол від 22.11.2021 № 10); обговорено 

підсумки стану відвідування уроків учнями закладу (протокол від 22.11.2021 № 10); про 

підготовку та проведення семестрових контрольних робіт, тематичну перевірку «Рівень засвоєння 

навчального матеріалу на уроці» (протокол від 06.12.2021 № 11); розглянуто виконання заходів з 

профорієнтаційної роботи, працевлаштування випускників, організації виробничої практики, 

виконання навчальних планів та програм, проаналізовано стан ведення журналів обліку 

теоретичного та виробничого навчання. 

 Проведено організаційні  заходи щодо підготовки до проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 2022, а саме, опрацьовано нормативно-правові документи; у вестибюлі 

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

оформлено куточки ЗНО 2022; в кабінетах у наявності навчально-методична література, збірники, 

посібники, за якими проводиться підготовка учнів до ДПА у формі ЗНО  та інтернет-ресурси. 

 Діяльність методичних комісій спланована на основі плану роботи центру. Засідання 

циклових, методичних комісій проведено щомісяця. На засіданнях обговорено як організаційні 

питання, рекомендації МОН України щодо викладання навчальних предметів у 2021/2022 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, цікаво і змістовно проводили 

засідання методичних (циклових) комісій Соболєва І.Ф., Лебедь Н.Д. 

 Методичною комісією загальноосвітньої підготовки організовано проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, взяло участь 36 учнів, І етап ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкрсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка, 18 учнів; І етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 8 

учнів. Підготовлено та проведено захід до Дня української писемності і мови (Даурцева М.В.), 

мовознавчу вікторину «Своя гра». 

 Викладач Татаренко Л.В. сприяла підготовці учениці Семигук Д.С. до участі у ІІ етапі ХХІ 

Всеукраїнськоого конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія України і державотворення», 

«Заради честі, миру і майбутнього України»; викладач Даурцева М.В., готувала ученицю 

Гонтаренко О.  до участі в номінації «Література» вірш «Нескорені»; учні Решетник Д., Савченко 

А. брали участь у ІІ етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика (викладач Даурцева М.В.), але призового місця не стримали. 

Фоменко О.І. взяла участь у семінарі-практикумі НМЦ ПТО у Сумській області викладчів 

хімії «Мотиваційна діяльність на уроках хімії». 



Даурцева М.В. брала участь у семінарі викладачів української мови «Формування у 

здобувачів освіти мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку у контексті 

компетентнісного підходу до освітнього процесу за допомогою інтерактивних методів навчання та 

комп`ютерних технологій». 

Викладачі загальноосвітньої підготовки взяли активну участь в онлайн вебінарах НМЦ 

ПТО у Сумській обл. з питань використання ІКТ, сучасних педагогічних технологій, нових форм 

роботи в умовах дистанційного навчання, практичної спрямованності при вивченні 

загальноосвітніх предметів; в конкурсі на кращу методичну розробку уроку з предметів 

загальноосвітньої підготовки серед педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти, викладачі: Даурцева М.В. з зарубіжної літератури (ІІІ місце), Соболєва І.Ф. з 

математики (ІІІ місце), Фоменко О.І. з біології (ІІІ місце), Соболєва І.Ф. з предмета «Фізики» 

лауреат конкурсу.  

 Педагогічний та учнівський коллектив брали участь у радіо диктанті Національної єдності 

у День української писемності та мови. Взяло участь 78 осіб (м. Охтирка), 70 осіб (м. Тростянець), 

65 осіб (смт Велика Писарівка). 

 В полі зору циклової комісії  харчових технологій, перукарів були основні питання: вимоги 

до поурочно-тематичного планування, система роботи з єдиної науково-методичної теми 

«Формування освітніх, професійних компетентностей учнів через упровадження інноваційних 

технологій» (протокол від 11.09.2021 № 8 ); погодження переліку навчально-виробничих робіт з 

професій «Кухар. Продавець продовольчих товарів», «Перукар (перукар-модельєр). Візажист» 

(протокол від 11.09.2021 № 8); методичний діалог за участю роботодавців, педагогічний диспут 

«Обдаровані учні: виявлення, навчання, розвиток» (протокол від 21.10.2021 № 9); методичний 

діалог «Формування професійних компетентностей учнів на виробничій практиці» (за участю 

роботодавців);  круглий стіл «Вивчення передового досвіду - шлях до педагогічної майстерності» 

(Лебедь Н.Д., Кучер Т.Г., Кунченко В.Г.) (протокол від 21.10.2021 № 9);  творча майстерня  

«Виробничі інновації при підготовці кваліфікованих робітникців» з професії «Кухар» (Кучер Т.Г., 

Кунченко В.Г.), методичний ринг «Майстерність, як прояв індивідуального стилю професійної 

діяльності педагога» (за участю роботодавців) (протокол від 18.11.2021 № 10) (Горбушко Л.І., 

Богатир А.С.). 

 Цикловою комісією викладачів, майстрів виробничого навчання сільськогосподарського 

профілю, автотранспорту електромонтерів проведено методичний діалог за участю роботодавців 

«Сучасні засоби навчання основа якості практичних навичок здобувачів освіти» (Чикало Р.В., 

Федорова В.В.) (протокол від 21.10.2021 № 9), розглянуто та погоджено детальні програми 

виробничої практики, переліки навчально-виробничих робіт, моніторинг навчальних досягнень 

учнів за результатами ПКА у групі № 3-4, професія «Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, категорії «А1»» (Чикало Р.В.), стан 

проходження виробничої практики в групі № 2-4, професія «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування». 

На засіданні циклової комісії опрацьовано питання «Формування ключових та професійних 

компетентностей здобувачів освіти у процесі підготовки конкурентно-спроможного робітника» 

(Ковбаса В.Г.); «Сучасні освітні технології, інструменти креативного мислення – основа якості  

знань сучасного випускника» (Чикало Р.В., Чорнобай І.Д.) (пртокол від 18.11.2021 № 10); 

проведено обмін досвідом «Моделювання виробничих процесів на уроках виробничого навчання 

як засіб формування професійних компетентностей учнів» (Федорова В.В.) 

 У форматі обміну досвідом проведено відкриті уроки: викладач Чорнобай І.Д.,з предмета 

«Охорона праці», викладач Чикало Р.В. з предмета «Сільськогосподарські машини», майстер 

виробничого навчання Федорова В.В. з виробничого навчання в групі 1-4, професія «Слюсар з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», викладач Бєлоус Д.М. з предмета 

«Фізична культура».  



 На засіданнях методичної комісії класних керівників опрацьовано питання організації 

системи профілактики правопорушень серед підлітків, психолого-педагогічні основи спілкування 

з підлітками, виявлення учнів схильних до правопорушень, традиційні та інноваційні форми 

роботи з правового виховання, основи превентивного виховання, формування мотивації учнів до 

навчання через позаурочну діяльність. 

 В закладі діють методичні кабінети (м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ м. 

Тростянець,філія смт. Велика Писарівка) у яких створено належні умови для роботи педагогічних 

працівників (в наявності комп’ютер, мережа Інтернет), зосереджено зразки навчально-плануючої 

документації: паспорт комплексно-методичного забезпечення кабінета, план роботи кабінета; 

оновлено комплекти навчально-плануючої документації з професії « «Слюсар колісних 

транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів, категорія «С», укомплектовано нові теки 

«Готуємось до ЗНО 2022», «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 2022 році;  проведено заняття школи молодого педагога, школи педагогічної 

майстерності «Інноваційний освітній простір навчального закладу», оновлено інформацію в 

віртуальному методичному кабінеті. На вебсайті закладу оновлювалась інформація щодо 

проведення засідань педради, методичних комісій, рубрика «Вісті з уроків». 

З метою обміну досвідом роботи налагоджено роботу щодо взаємовідвідування уроків. 

Активно відвідували уроки та вивчали досвід колег педагогічні працівники Кучер Т.Г., Кунченко 

В.Г. Лебедь Н.Д., Горбушко Л.І., Соболєва І.Ф., Федорова В.В. Відвідували уроки колег, але не 

надали інформацію Пяткін М.І., Сєчин М.І., Марченко М.Г.  

Важливою умовою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників є 

участь у проходженні курсів підвищення кваліфікації. Пройшли курси підвищення кваліфікації 

Чикало Р.В., Бєлоус Д.М., Оберемко Н.І., Кобилко Н.О., Гордієнко М.В., Мовчан В.А., Мовчан 

А.В., Петровський М.І., Ахтирченко І.В., майстри виробничого навчання Мовчан С.В., 

Краснокутський В.О., Лобанова М.В., Ахтирченко І.В., Федорова В.В., Богатир А.С. В умовах 

використання технологій дистанційного навчання педагогічні працівники Соболєва І.Ф., Ніжнік 

О.С., Горобець А.В., Лебедь Н.Д., Чорнобай І.Д, Бєлоус Д.М.,Чикало Р.В.,Кучер Т.Г., Кунченко 

В.Г.,Богатир А.С.,Татаренко Л.В.,Катрич А.Ю., Федорова В.В., Марченко М.Г., Савочка Л.І. 

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 порад щодо організації дистанційного 

навчання під час карантину. 

Важливим аспектом навчально-методичної роботи є атестація педагогічних працівників. У 

2021/2022 н.р. пройшли атестацію: Чорнобай І.Д., Морозова Г.М., Лебедь Н.Д., Горобець А.В., 

Кальченко О.О. 

З метою підвищення педагогічної компетентності молодих спеціалістів Богатир А.С., 

Бєлоуса Д.М., Сосєдка В.В. Краснокутського В.О., Сасіної О.М., Конарєвої А.Є., Даурцевої М.В. 

проведено Школу молодого педагога «Модель Сучасного уроку» з використанням інтерактивних 

технологій, яку підготувала та провела Морозова Г.М. – методист відокремленого навчального 

підрозділу м. Тростянець. 

З метою  підвищення тематичного контролю формування компетентностей учнів через 

упровадження інновацій відвідано уроки: Чикала Р.В., Фоменко О.І., Даурцевої М.В., Лебедь Н.Д., 

Соболєвої І.Ф., Єфременюк О.М., Богатир А.С., Федорової В.В., Чорнобай І.Д. 

 Основною формою методичної роботи у відокремленому навчальному підрозділі м. 

Тростянець є діяльність методичних комісій. У навчальному підрозділі створено три методичних 

комісії: загальноосвітньої підготовки (голова МК  Кириленко Н.М.), тема: «Формування 

загальноосвітніх  компетентностей шляхом упровадження інноваційних технологій».; харчових 



технологій (голова МК Негода Л.М.), тема «Формування професійної компетентностей 

кваліфікованих робітників через використання різносторонніх форм роботи; будівельного, 

металообробного   профілів (голова МК Логвіненко В.І). тема «Формування професійних 

компетентностей кваліфікованих робітників через упровадження інтегральних зв’язків». Засідання 

методичних комісій проводилися щомісячно. У полі зору методичних комісій були питання: 

інформація про зміст основних нормативно-правових документів;  розгляд освітніх програм, 

поурочно-тематичних планів, погодження  детальних програм виробничої практики; підготовка та 

проведення олімпіад, конкурсів, предметних тижнів; моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів; організація роботи зі здібними та обдарованими учнями; про особливості проведення 

ЗНО,ПКА ДКА; заходи щодо удосконалення педагогічної майстерності викладачів, методика 

роботи в умовах дистанційного навчання.  

 У період між засіданнями  організовувалися різні методичні  заходи з  удосконалення 

професійної майстерності педагогічних працівників.  Викладачі  загальноосвітньої підготовки  

провели майстер-клас, де викладач Сорока А.Ю.,  познайомила присутніх з методикою  

упровадження в освітній процес здоров`язбережувальних технологій( вересень). У форматі 

педагогічної платформи  викладачі обмінялися досвідом  з теми «Використання квесту як засобу 

активізації навчальної діяльності учнів». Цікаві та змістовні матеріали надала викладач 

української мови  Слонь Н.П. яка з учнями практикує фотоквести( листопад); У форматі творчої 

майстерні  обмінялися досвідом щодо використання проєктних технологій на уроках 

загальноосвітніх предметів. Викладачі Саввова І.О., Слонь Н.П., Кириленко Н.П. представили   

свої напрацювання. У режимі онлайн  проведено засідання за тематикою «Використання 

мобільних застосунків на уроках у роботі з обдарованими учнями», «Організація роботи в умовах 

дистанційного (змішаного) навчання: нові форми та методи роботи». 

 Методична комісія будівельного, металообробного   профілів у  рамках співпраці із 

соціальними партнерами  провели спільне засідання з директором ТОВ «Тростянецький 

агропромбуд» Володимиром  Голубничим на  базі підприємства. Під час засідання були  

розглянуті освітні програми, детальні програми виробничої практики та перспективи 

працевлаштуванн. У вигляді педагогічного діалогу проаналізували комплексно-методичне 

забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки  та уроків виробничого навчання з 

професії «Лицювальник-плиточник» ,  як необхідної складової якісної підготовки кваліфікованих 

робітників. Під рубрикою «Звітуємо, аналізуємо, вирішуємо»  розглядались важливі питання, що 

стосуються підготовки кваліфікованих робітників.  Голова методичної комісії  Логвіненко В.І.  

проінформувала присутніх про результати вивчення стану підготовки  з професії «Лицювальник-

плиточник»( грудень). Була вивчена та обговорена інформація на тему «Розвиток  професійних та 

міжпредметних компетентностей учнів через використання інноваційних педагогічних 

технологій». Обмін досвідом роботи  проводився на засіданні круглого столу під час якого 

викладачі та майстри презентували форми та методи роботи. 

Методична комісія харчових технологій у рамках реалізації методичної  проблеми  

проводила цікаво та змістовно  рубрику «Виробничі та педагогічні технології». Цікаву інформацію 

надали майстри виробничого навчання Запотушняк Л.Л., Мазна Ю.С. У форматі  методичного 

діалогу було  проведено засідання за участю завідуючої виробництвом ресторан «Континент» 

Людмилою Фальченко. Під час засідання обговорили популярність страв регіонального 

компоненту, детальні програми  виробничої практики.  У рамках обміну досвідом викладач 

Негода Л.М познайомила з методами  активізації пізнавальної діяльності учнів які використовує 

під час уроків,   майстер  виробничого навчання Запотушняк Л.Л. представила результати 

дослідження  популярних страв та  закусок регіонального компоненту та зарубіжної кухні.  У 

форматі круглого столу  викладачі  та майстри виробничого навчання підвели    підсумки 

проведення тижня професії «Кухар» . Для обговорення  питань освітнього процесу, новинок 

кулінарії використовувалися дискусійні засідання.        



Проведено педагогічний консиліум з проблеми «Корекційна робота з учнями, які 

показують початковий  та середній рівень знань». Педагоги з’ясовували  найхарактерніші недоліки 

уроку та виявляли їх причини . Відбулася презентація  педагогічних ідей  щодо надання допомоги 

учням з початковим та середнім рівнем підготовки. Протягом року продовжили  роботу постійно-

діючого семінару-практикуму  «Інноваційні форми розвитку професійної компетентності 

педагогічних працівників». У рамках семінару проведено  дискусію за  темою: «Упровадження 

інтегрованого навчання при підготовці кваліфікованих робітників».  Досвідом ділилися викладачі 

Кириленко Н.М., Слонь Н.П., Саввова І.О., Негода Л.М., Логвіненко В.І.. Також обговорили  

метод  « Технологія +».  Педагогічний коучинг    пройшов  на тему «Дидактичні вправи та ігри в 

освітньому просторі. Свій досвід висвітлювали   майстри виробничого навчання за тематикою: 

Мазна Ю.С.  - «Дослідницько–експерементальна робота , як шлях розвитку творчої особистості», 

Запотушняк Л.Л. – «Методичні прийоми роботи з натуральними зразками» , Конарєва А.Є.- 

«Технологічні кросворди при актуалізації теоретичних опорних знань». Викладачі 

загальноосвітньої підготовки проводили тренування колег з використанням інтерактивних 

прийомів: Кириленко Н.М. – «Дидактичні вправи «Математичний коректор», «Знайди  фізичну 

підказку», Саввова І.О. – «Формування словникового запасу засобом  дидактичної гри «Автобусна 

зупинка»», Слєдзєвський Ю.Б. – «Дидактична вправа «Ромашка Блума»», Слонь Н.П. - 

«Інтерактивна вправа «Крісло відвертості»». Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

проводили  майстер-класи  з упровадження  елементів  актуалізації опорних знань учнів: Сасіна 

О.М. –  «Бліц-інтерв'ю», Негода Л.М. – « Глечик знань».  

 Педагогічні працівники брали активну  участь у засідання школи педагогічної 

майстерності  з теми «Інноваційний освітній простір навчального закладу». У полі зору роботи 

школи педагогічної майстерності стали питання: «Упровадження освітніх технологій в освітній 

процес, як умова створення якісного освітнього простору» ( виступ викладача  Негоди  Л.М.); 

«Формування самоосвітньої компетенції учнів – один з найважливіших факторів успішного 

навчання» (виступ викладача  Кириленко Н.М); «Міжпредметні зв’язки у формуванні 

професійних компетентностей» (виступ викладача  Логвіненко В.І.). Робота школи педагогічної 

майстерності також відбувалася через проведення  майстер-класів  викладачем інформатики  

Слєдзєвським Ю.Б.  та  української мови  Слонь Н.П. з теми «Створення інформаційного 

контенту для забезпечення освітнього процесу». Протягом року проведено  відкриті уроки які  

були спрямовані на реалізацію єдиної методичної проблеми закладу.   Слід відмітити цікаві та 

змістовні уроки викладачів Дашутіної А.В., Слєдзєвського Ю.Б.,Логвіненко В.І. 

Заходи школи молодого спеціаліста  носили практичний характер, проходячи у формі 

рубрики «Педагогічний діалог», інтерактивної вправи «Я – тобі, ти мені» (обмін досвідом з 

проблеми «Інноваційні технології - запорука успіху»).  Активну участь  у  наданні адресної 

методичної допомоги, організації наставництва, корекції діяльності малодосвідчених  педагогів 

Сороки А.Ю., Сасіної О.М., Конарєвої  А.Є.  здійснювали викладачі Слонь Н.П., Логвіненко В.І., 

майстри виробничого навчання Запотушняк Л.Л., Мазна Ю.С. 

  Скарбничку методичних напрацювань  у цьому році поповнили викладачі Слонь Н.П, яка  

розробила  робочий  зошит «ПРАКТИЧНА РИТОРИКА»,  Саввова І.О. підібрала збірку тестових 

завдань для підготовки учнів до ЗНО. У  рамках ХІІІ  Міжнародної виставки «Сучасні заклади 

освіти-2022» номінація: «Упровадження сучасних технологій  і методик   формування  ключових   

компетентностей здобувачів освіти» творчою групою викладачів підготовлено роботу з теми 

«Міжпредметні зв’язки  як основа змісту  формування професійних компетентностей  

кваліфікованих робітників з професії «Кухар»». Викладачі загальноосвітньої підготовки 

представили свій досвід роботи за тематикою: «Професійна спрямованість уроків української 

мови»  (з досвіду роботи викладача української мови Слонь Н.П.), «Формування мовленнєвих 

компетентностей  здобувачів освіти  на уроках англійської мови «(з досвіду роботи викладача 

англійської мови Саввової І.О), «Математична грамотність у професійній діяльності кухаря»(з 



досвіду роботи викладача математики Кириленко Н.М.), «Зміст природничої освіти як підґрунтя 

для формування професійних компетентностей « (з досвіду роботи викладача математики, фізики 

Кириленко Н.М., біології, хімії, географії Сороки А.Ю.).  

 У філії смт Велика Писарівка у 2021/2022 н.р. сплановано та проведено колективні та 

індивідуальні заходи методичної роботи, а саме, засідання педагогічної ради, методичних комісій, 

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

індивідуальних консультацій, діє методичний кабінет, продовжує роботу школа молодого 

педагога та школа педагогічної майстерності «Інноваційний освітній простір навчального 

закладу». 

 В полі зору педагогічних рад були питання аналізу діяльності педагогічного колективу з 

підвищення ефективності освітнього процесу за підсумками  2020/2021 н.р., визначення 

пріоритетних напрямків на 2021/2022 н.р., погодження плану роботи філії центру на 2021/2022 

н.р., погодження плану проведення засідань педагогічних рад на 2021/2022 н.р., розглянуто 

питання педагогічного навантаження працівників. 

 З метою визначення комплексно-методичного забезпечення предметів та рівня підготовки   

кваліфікованих робітників на педагогічних радах розглянуто стан викладання предметів 

(українська мова та література, зарубіжна література», іноземна мова, фізика і астрономія, 

сільськогосподарські машини, гігієна та санітарія виробництва, система технічного 

обслуговування машин», організація і технологія механізованих робіт та стан підготовки 

кваліфікованих робітників з професії «Водій автотранспортних засобів, категорія «С»», з професії 

«Кухар» відповідно плану роботи закладу на 2021/2022 н.р.; вивчено, розглянуто та прийнято 

рішення з питань працевлаштування випускників 2020/2021 н.р.; підведено підсумки 

профорієнтаційної роботи по виконанню регіонального замовлення; розглянуто стан підготовки та 

проведення олімпіад із предметів загальноосвітньої підготовки та стан роботи викладачів зі 

здібними учнями; надано увагу інформаційно-роз`яснювальній роботі щодо підготовки учнів до 

ЗНО-2022; розглянуто підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності; результати  

проходження виробничої практики; стан інформатизації освітнього процесу та функціонування 

веб-сайту; проведено аналіз моніторингу рівня навчальних досягнень учнів;  розглянуто переднє 

педагогічне навантаження викладачів  на 2022/2023 н.р.; прийнято рішення по допуску учнів  до 

ПКА, ДКА відповідно робочих навчальних планів. 

Аргументовані доповіді, виступи з відеопрезентаціями до засідань педагогічної ради 

підготували педагогічні працівники: Кальченко О.О., Мовчан А.В., Ахтирченко І.В., Куткович 

О.М., Гордієнко М.В., Кобилко Н.О., Волін С.В. 

 На інструктивно-методичних нарадах опрацьовано інструктивні матеріали МОН України, 

Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації щодо організації освітнього процесу 

та роботи з учнями, які потребують особливої педагогічної уваги,  знормативною базою щодо 

стану ведення  журналів теоретичного і виробничого навчаннятапорядком  проведення 

контрольних зрізів знань учнів І-го курсу; про організацію курсової підготовки, стажування та 

наставництва молодих спеціалістів, організацію проведення конкурсів фахової майстерності, 

предметних тижнів; розглянуто результати моніторингу знань учнів за базову загальну середню 

освіту, проведення І етапу Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з навчальних предметів у 

2021/2022 навчальному році, I та ІІ етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді ім. Тараса Шевченка;  I та ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. Петра Яцика, I етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінаціях 

«Література», «Історія України та державотворення»; розглянуто  підсумки  проведення 

семестрових контрольних робіт, використання ІКТ на уроках виробничого навчання, 

проаналізовано роботу майстрів в/н і класних керівників щодо стану відвідування занять учнями; 

проаналізовано підсумки перевірки журналів обліку теоретичного та виробничого навчання. 



 Проведено організаційні заходи щодо підготовки та проведення державної підсумкової 

атестації у формі ЗНО 2022, опрацьовано нормативно-правові документи; у вестибюлі 

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

оформлено куточки ЗНО 2022, в кабінетах у наявності навчально-методична література, збірники, 

посібники, за якими проводиться підготовка учнів до ДПА у формі ЗНО  та інтернет-ресурси.  

Засідання методичних комісій проведено щомісяця, де розглянуто проблеми навчання і 

виховання учнів, заходи щодо удосконалення педагогічної майстерності викладачів, майстрів 

виробничого навчання. Упродовж року згідно навчальних програм та календарного планування 

викладачів та майстрів виробничого навчання проведено різні види робіт, які оцінювали рівень 

знань учнів, а саме, контрольні роботи у вигляді тестів, контрольні диктанти, перекази, твори, 

практичні роботи. Тематичне оцінювання проведено з урахуванням поточних та оцінок за 

контрольні роботи. У 2022 році згідно з планом проведено 10 засідань методичних комісій.  

На засіданнях методичної комісії викладачів загальноосвітньої підготовкирозглянуто 

питання підвищення рівня навчальних досягнень учнів через впровадження в освітній процес 

інтерактивних форм навчання, підготовка учнів до написання мультипредметного тесту, розвитку 

ключових компетентностей учнів при викладанні загальноосвітніх предметів, використання 

тестових форм контролю для учнів з метою підготовки їх до ЗНО. Змістовно проведено засідання 

методичної комісії у форматі  методичного рингу, з метою обміну досвідом  викладач іноземної 

мови Гордієнко М.В., познайомив викладачів із сучасними інноваційними технологіями, поглибив 

їх теоретичні та практичні знання, показав необхідність впровадження технологій у практику, 

стимулював прагнення до пошуку, творчості. З питань сучасних педагогічних технологій  була 

проведена естафета, на якій кожен з членів МК визначив одне з понять: Інновація, концепція, 

педагогічна технологія, метод навчання, прийом навчання, диференціація, гуманізм;  обговорено 

зміни до проведення ЗНО 2022; проведено засідання МК з теми: «Розвиток творчих 

компетентностей учнів на основі особистісно-орієнтованого підходу»; круглий стіл з теми: 

«Робота викладача в інноваційному режимі. Типові й нетипові форми організації навчання»; 

творчій семінар-практикум з досвіду дистанційного навчання учнів; проведено методичні 

оперативки; засідання професійного клубу. 

У 2021/2022 н.р. педагогами закладу надано увагу роботі зі здібними учням. Проведено І 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, взяло участь 32  учні, І етап ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, взяло участь 15 учнів та І етап ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка, взяло участь 11 учнів. У ІІ етапу ХХІІ Міжнародного конкурсу  з української мови 

імені  Петра Яцика учениця Воскобойник Я., посіла ІІІ місце (викладач Кобилко Н.О.). У ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад взяло участь 8 учнів. 

До участі у ІІ етапі ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації 

«Література» надано твір «Щоденникові нотатки «Герої сучасності серед нас», учениця Юхно К., 

учасник (викладач Кобилко Н.О.); в номінації «Історія України – державотворення» опис «Народ 

мій є! Народ мій завжди буде!», 2 місце, учениця Воскобойник Я. (викладач Волін С.В). Учні філії 

взяли онлайн-участь у мовознавчій онлайн-вікторині “Своя гра” до Дня української писемності і 

мови, в якій взяли участь учні 3-х команд м.Охтирки, смт Великої Писарівки та м.Тростянець. 

До участі в конкурсі есе учнівської та студенської молоді «Мій Шевченко», Юхно К. 

диплом ІІ ступеня (викладач Кобилко Н.О.) 

Організовано  проведення І етапу Всеукраїнських учнівських інтернет олімпіад з базових 

дисциплін, взяло участь 32 учні, І етапу ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка, 11 учнів, І етапу ХХІІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 15 учнів. Підготовлено та проведено онлайн-захід 

(Кобилко Н.О.). У ІУ етапі (підсумковому) ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в 



номінації «Історія України і державотворення» Воскобойник Я. посіла І місце (викладач Волін 

С.В.).  

На засіданні методичної комісії сільськогосподарського  профілю та автотранспорту 

проведено зустріч фокус-групи, до роботи якої були залучені майстри виробничого навчання, 

викладачі сільськогосподарського профілю м. Охтирка та смт Велика Писарівка, представники 

фермерських господарств, метою якої обмін досвідом застосування сучасної ґрунтообробної 

сільськогосподарської техніки учнями під час виробничої практики, а також застосування 

передового досвіду європейських компаній в їхньому господарстві. 

На засідання методичної комісії харчових технологій проаналізували комплексно-

методичне забезпечення уроків професійно-теоретичної підготовки та уроків виробничого 

навчання з професії «Кухар. Кондитер», викладач Кальченко О.О., надала корисну інформацію 

про сучасні форми оздоблення тістечок, їх подачі, новітні технології приготування кондитерських 

виробів. У рамках соціального партнерства  засідання методичної комісії харчових технологій 

відбулося за участю директора кафе  «Корона» Айвазян Т.В. 

Проведено відкриті уроки з реалізації єдиної методичної проблеми закладу. Викладач 

Кобилко Н.О. з предмета «Українська мова» продемонструвала використання різних форм та 

методів навчання на різних етапах уроку; викладач історії Волін С.В. показав поєднання  нової 

теми з краєзнавчим  матеріалом Великописарівського району; викладач зарубіжної літератури 

Гордієнко М.В., демонстрував формування літературних знань за  допомогою наочності; викладач 

Ахтирченко І.В. продемонстрував використання інформаційно-цифрової компетентності на уроках 

з предмета «Сільськогосподарські машини», майстер виробничого навчання Вініченко С.І., 

"Форми, методи ділової співпраці з учнями на уроці виробничого навчання". 

Творчо працювали з розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів при проведенні 

уроків, з удосконалення комплексно-методичного  забезпечення предметів педагогічні працівники 

Кобилко Н.О., Мовчан А.В., Мовчан В.А., Волін С.В., Ахтирченко І.В., Куткович О.М.,Кальченко 

О.О., які використовували сучасні педагогічні технології, визначальними серед яких є групова та 

парна робота, керовані діалоги, рольові ігри, мультимедійні презентації, ділова співпраця з 

учнями, що сприяє підвищенню рівня їх успішності. 

Педагоги філії підвищували фаховий та інтелектуальний рівень шляхом участі в онлайн 

конференціях, вебінарах організованих НМЦ ПТО у Сумській області.   Опрацьовували  матеріали 

методичної і педагогічної літератури та Інтернет мережу, опановували  освітні онлайн платформи 

для організації дистанційного навчання.  

 На методичну раду НМЦ ПТО у Сумській області направлено методичну розробку 

викладача української мови та літератури Кобилко Н.О. «Як формувати компетентного читача?» (з 

досвіду роботи). 

Разом з тим, слід зазначити, що педагоги закладу недостатньо працюють з обдарованими 

учнями; не надано уваги системному аналізу виконання рішень попередніх засідань методичних 

(циклових) комісій (Ахтирченко І.В., Негода Л.М., Логвіненко В.І., Кальченко О.О., Чикало Р.В.); 

простежується формальність у протоколах методичних комісій щодо аналізу відкритих уроків. 

Викладачами, майстрами виробничого навчання недостатньо ефективно використовується 

дидактичні матеріали, наочні посібники, інформаційно-комунікаційні засоби навчання.  

Водночас, слід зазначити, що при організації навчально-методичної роботи необхідно 

надати увагу системному упровадженню в педагогічну практику сучасних інноваційних 

технологій, інформаційно-комунікаційних засобів навчання;  уроки, факультативні заняття не 

сприяли  удосконаленню підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах. Необхідно надати 

увагу питанню підготовки методичних напрацювань до участі у Міжнародній виставці «Сучасні 

заклади освіти» та на розгляд методичної ради НМЦ ПТО у Сумській області 

 Недоліком  у роботі методичних комісій є недостатня  робота з проведення позаурочних 

заходів, зокрема, предметних тижнів; в неповній мірі реалізовані заходи щодо роботи зі здібними 



учнями; протоколи засідань методичних комісій з деяких питань не містять  конкретних строків 

виконання. 

У 2021/2022 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: формування цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до 

критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно морально-етичним 

принципам і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, здатного змінювати 

навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці. Серед виховних напрямів 

сьогодні найбільш актуальним є національно-патріотичне та військово-патріотичне  виховання, 

що відповідає нагальним вимогам і викликам сучасності, закладає підвалини для формування 

свідомих громадян України  

Для забезпечення ефективної реалізації мети і завдань виховання молоді  було складено 

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

соціального педагога, керівника гурткової роботи, бібліотекаря, методичної комісії класних 

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

В закладі освіти відповідно до вимог організовано та проведено години спілкування до 

відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України, годину спілкування «В єдності наша сила» (група 1-4 професія 

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

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

автотранспортних засобів (категорія «С»)» кл. керівник Соболєва І.Ф., майстер виробничого 

навчання Федорова В.В.), годину спілкування з випускниками з залученням представників 

Охтирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

населення, годину історичної пам’яті “Нескорені: партизанський рух на теренах України” та 

зустріч з військовим лікарем «Правильні дії в правильний час» на базі бібліотеки-філії 1 КЗ 

“Охтирська публічна бібліотека (організувала бібліотекар Оберемко Н.І.), години спілкування з 

нагоди 80-ї річниці зародження партизанського руху в день пам’яті ветеранів та партизанів, які 

здійснили подвиг у часи Другої світової війни. Учні закладу взяли участь у патріотичній грі 

«Захисник», організованій відділом молоді і спорту Охтирської міської ради,  метою проведених 

заходів було 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  територіальні кордони нашої держави.  

Залучали учнів  до урочистих заходів до «Дня партизанської слави», « Дня Захисника 

Вітчизни», «Дня визволення України від фашистських загарбників», до Дня пам’яті  жертв 

голодоморів. Проводилися години спілкування «Традиції родинно-побутової культури українців», 

«Як я розумію морально-вольові якості людини – мужність, готовність до подвигу», до Дня 

пам’яті Героїв Крут. Розкривалося питання і під час проведення круглих столів за тематикою:  

«Голодомор. Не згасити свічку пам’яті!», «Бабин яр – трагедія   народу України», «Історія 

створення Збройних Сил України». Організовано свята  до «Дня захисника Вітчизни та Дня  

Українського козацтва», до «Дня української мови та писемності»,  до «Дня Соборності 

України»,«Вогнем війни чужої охрещені, обпалені навік». Проведено години спілкування по 

вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні Класний керівник Слонь Н.П. (відокремлений 

навчальний підрозділ м.Тростянець) підготувала проєкт «Герої сучасності серед нас» до Дня 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну 



цілісність України. Класні керівники відокремленого навчального підрозділу м.Тростянець 

провели цикл виховних годин у формі усного журналу «Історія мови – це історія народу».  

Працівники закладу долучалися до флешмобів Всеукраїнського «UA разом» - до Дня 

Єднання, «З Україною в серці — разом до перемоги» - до Дня Вишиванки, класні керівники 

провели он-лайн години спілкування. 

До дня української мови і писемності  учні та працівники по м.Охтирка, м.Тростянець, 

смт.Велика Писарівка, смт. Краснопілля взяли участь у написанні Всеукраїнького радіо диктанту. 

Проведено он-лайн вікторину «Своя гра», яку оргніувала викладач української мови та літератури 

Даурцева М.В. Викладачі української мови та літератури підготували команди для участі 

м.Охтирка – «Охтирські мовознавці» (Даурцева М.В.), м.Тростянець – «МоЛоДиК» (Слонь Н.П.), 

смт.Велика Писарівка – «Калиновий словограй». (Кобилко Н.О.). Команда відокремленого 

навчального підрозділу м.Тростянець зайняла І місце, команда філії смт.Велика Писарівка - ІІ 

місце, команда м.Охтирка ІІІ місце.  Учні та викладачі закладу взяли участь у челенджі «Словом 

ми пов’язані з тобою». 

З нагоди Міжнародного Дня рідної мови класними керівниками Даурцевою М.В., Катрич 

А.Ю. проведено інтерактивну гру «Де логіка» (м.Охтирка). 

 Класними керівниками по м.Охтирка, м.Тростянець, смт. Велика Писарівка проведено он-

лайн години спілкування до дня Гідності і Свободи, до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 

(«Україна 1932-1933 роки. Геноцид Голодомором»). 

 Майстром виробничого навчання Богатир А.С., керівником гуртка Обуховським М.М. 

проведено відкритий виховний захід «Дай мені, мамо, хустку на згадку». Педагогічні працівники 

та учні долучилися до Всеукраїнського флешмобу з нагоди відзначення Дня хустки. 

Кобилко Н.О. викладач української мови та літератури провела зустріч з учнями у 

імпровізованій мистецькій вітальні «Поетична заметіль з елементами містики», де учні 

демонстрували свої знання з творчості українських письменників:Тараса Шевченка, Лесі 

Українки, Івана Франка, Ліни Костенко. 

Бібліотекарі Оберемко Н.І. (м.Охтирка), Заверзаєва І.Г. (м.Тростянець), Лобанова М.В. 

(смт.Велика Писарівка) спільно з учнями створювали тематичні виставки у форматі рубрики, 

виставки-інсталяції, усних журналів за темами: «Уклін живим – загиблим слава», «Не минулась 

слава козацька», «У нашій пам’яті назавжди залишилися вони», «Україна – гідна свободи», 

«Інтернет – залежність – вигадка чи хвороба», «Живої мови чарування», Відповідно до річних 

планів роботи проведено цикл історико-патріотичних годин «Україна – це я. Україна – це ти», 

години спілкування  «Крізь призму прожитих літ», «Світ чудовий, коли ти здоровий», «Шедеври 

етничної музики», «Відкрий для себе рідний край». Залучено учнів до патріотичних квестів «Ми 

нащадки козаків», «Слово єднає», «Що читати про Сумщину». 

У 2021/2022 навчальному році поповнився бібліотечний фонд підручниками м.Охтирка 65 

примірників, м.Тростянець – 50 примірників, смт.Велика Писарівка – 30 примірників. 

 Правова культура учнів забезпечується правовим вихованням, що складається із системи  

заходів: проведення  тижнів правових знань, проведення заходів з профілактики правопорушень та 

шкідливих звичок: «рейд «Урок», «Рейд тютюнопаління», правові години на тему: «Права та 

обов’язки громадян України», «Закон – основа порядку!». Класні керівники та майстри 

виробничого навчання проводили інформаційно-розꞌяснювальну роботу щодо запобігання 

насильства, булінгу в молодіжному середовищі.  

Проведено годину спілкування з представниками відділу превенції Педорченко А.С., Зорич 

Г.М. «Стоп – наркотик: Боротьба на вулицях й в Інтернеті» (попередження вживання та 

розповсюдження наркотичних речовин), систематично проводилися індивідуальні бесіди. 

Психологічною службою проведено заходи: з учнями година спілкування «Поняття булінгу 

та види відповідальності за нього», практичне заняття до відзначення Міжнародного дня миру, 

круглий стіл «Життєві цінності»  та година спілкування  «Гра власним життям», з метою 



попередження, недопущення, профілактики самогубств , інтерактивні заняття «Ми за рівність та 

свободу» в рамках відзначення Міжнародного дня протидії торгівлі людьми. Проведено цикл 

занять  «Адаптація учнів першого курсу», соціометричні дослідження, індивідуальні та групові 

консультування. Учні разом з педагогами долучилися до проведення благодійної акції «Серце до 

серця» з метою збору коштів для придбання неонатологічного обладнання у дитячі лікарні.  

Практичним психологом Татаренко Л.В., соціальним педагогом Катрич А.Ю. проведено 

тренінгові заняття для педагогів «Збережемо та зміцнимо здоров’я педагогів в сучасних умовах», 

«Професійне здоров'я як умова ефективної діяльності педагога». Для учнів проведено заходи в он-

лайн режимі до Тижня толерантності (бесіди, вікторини, он-лайн засідання). Вдало підібрані 

завдання та проведені практичні заняття з учнями на тему «Ліквідація насильства над жінками». 

Вже традицією стало підтримувати челенж «Вдягни помаранчеве. Зупинимо насильство разом». 

До Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом  проведено  години спілкування, перегляд 

тематичних соціальних відеороликів, виставка стіннівок та науково-інформаційної літератури – 

все це було направлено на формування навичок здорового способу життя, підвищення рівня 

обізнаності учнів про ВІЛ/СНІД, його профілактику й толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих.  

       Практичним психологом  Татаренко Л.В. було проведено вуличну акцію «Обирай життя без 

СНІДу». Учням надавалась інформація щодо першочергових заходів з попередження інфікування. 

Кожен учасник був поінформований про необхідність тестування на ВІЛ, що безкоштовно та 

анонімно можна пройти в кабінеті «Довіра», також розповсюджено інформаційні буклети.   

Психологічною службою проведено  психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 

першого курсу до нових умов навчання» (м.Охтирка, м.Тростянець, смт.Велика Писарівка), 

визначено дітей «групи ризику» та обговорено план індивідуальної роботи з ними. 

Практичним психологом Татаренко Л.В., соціальним педагогом Катрич А.Ю. розроблено 

пам’ятку для педагогічних працівників  та проведено групову консультацію «Що таке булінг, як 

його розпізнати та як діяти сторонам конфлікту», групову консультацію «Профілактика девіантної 

поведінки».  

Психологічна служба активно оновлювала інформацію на сторінці веб-сайту закладу та в 

соціальних мережах, щодо самодопомоги в умовах війни, за зверненням надавала он-лайн 

консультації учням. 

Практичним психологом Татаренко Л.В. надавалася гуманітарна допомога учням пільгових 

категорій та учням які постраждали від російських окупанті, яку надали волонтери з 

Конотопського району. 

Цікаво проведено Міжнародний урок доброти у формі гри «Щаслива лапа» (гр. 2-7 кл. 

керівник Даурцева М.В., майстер виробничого навчання Кунченко В.Г.) 

Класним керівником Лебедь Н.Д. у групі 1-7 професія «Кухар. Продавець продовольчих 

товарів» проведено відкриту виховну годину «Палити – чи не палити». Матеріал був 

підготовлений класним керівником,  учні подали матеріал у вигляді інсценізації, що допомогло 

краще сприйняти матеріал. 

Учні закладу освіти долучилися до флешмобу «Я читаю», який проводили до 

Всеукраїнського дня бібліотеки. Метою якого було, показати учням зв'язок між минулим, 

теперішнім і майбутнім,   донести інформацію про важливість  берегти пам'ять нації, держави, 

спільнот, людей. 

Важлива увага приділяється екологічному вихованню, учні є постійними учасниками акції 

«За чисте довкілля» та акції «Створимо ліси разом». 

Важливим напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок здорового 

способу життя та безпечної поведінки, профілактики тютюнопаління та профілактики COVID-19 . 

У вересні 2021 року всі учні пройшли обов’язковий медичний огляд та розподілені за медичними 

групами для занять фізичною культурою. З учнями систематично проводяться години спілкування 



за тематикою «Дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час пандемії», «Корона вірус: чим 

небезпечний та як вберегтися». 

Залучення  учнів до здорового способу життя відбувається через лекції, бесіди, показ 

наукових фільмів. Відповідно до плану роботи закладу у 2021/2022 навчальному році 

класними керівниками проведено: виховні години «Згубний вплив алкоголю на підлітковий 

організм», «Люби, пам’ятай, живи»,  години спілкування «Шкода тютюнопаління для 

організму підлітків»; «Наркотики в молодіжному середовищі» (Фільм «Чорно-біле кіно»); 

круглий стіл: «Як зберегти здоров'я , і своє і оточуючих».  

Під час дистанційного навчання  проведено он-лайн виховну годину « Безпека 

життєдіяльності в умовах сьогодення» в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності 

в умовах війни. Ціленаправлену роботу в цьому напрямку здійснювали  класні керівники: по 

м.Охтирка Лебедь Н.Д., Даурцева М.В., Соболєва І.Ф., Чикало Р.В., по відокремленому 

навчальному підрозділу м.Тростянець   Кириленко Н.М., Саввова І.О..,Сасіна О.М., по філії 

смт.Велика Писарівка Кобилко Н.О. Волін С.В. Петровський М.І. 

У філії смт. Велика Писарівка класним керівником Кобилко Н.О. проведено он-лайн 

години спілкування з учнями, з метою вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка, поглиблення 

знань  про життєвий і творчий шлях Кобзаря  присвячені Шевченківським дням:  книжкова 

виставка  «Шевченко – письменник, художник, мислитель»,  виставка  стінівок  «Шевченко 

– це Україна, Україна – це Шевченко», вікторина «Учитеся, читайте, …»,  літературний  

флешмоб «Слово Кобзаря».  

Важливою ланкою громадянського виховання є залучення учнівської молоді  до 

вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу,  історії рідного 

краю, героїчного минулого України, природи рідного краю. Під керівництвом викладача 

історії філії Воліна С.В. учні проводили пошукову, дослідницьку роботу. Так, учениця 29 

групи у 4 етапі ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінації «Історія 

України і державотворення» Воскобойник Я. посіла І місце була підготовлена робота під 

назвою «Народ мій є! Народ мій завжди буде!». 

На базі  закладу філії смт. Велика Писарівка діяв гурток юних натуралістів від 

Великописарівської школи, де мешканці гуртожитку брали активну участь. Для цього у 

закладі організована краєзнавча та природоохоронна робота. Викладачем біології Ананченко 

Юлією Віталіївною та вихователем Мірошниченко Валентиною Іванівною мешканці 

гуртожитку підготували виставку «Осінній дивосвіт». Учні  створили виставку, на якій мали 

можливість розкрити свою творчість, проявити фантазію, використавши природні матеріали. 

В закладі освіти проведено години спілкування  медичними працівниками         Голубом 

Ю.М., Гендіною Л.М., Скоромною А.М. з учнями, з метою покращення їх обізнаності  про 

хворобу COVID-19. Ці заходи були спрямовані на зміцнення здоров’я: години спілкування 

«Правила поведінки в закладі освіти та громадських місцях під час пандемії », «Пандемія: як не 

загубитися у світі інформації». 

На початку жовтня 2021/2022 навчального року по м.Охтирка, м.Тростянець, смт.Велика 

Писарівка,  смт. Краснопілля  були проведені батьківські збори з дотриманням протиепідемічних 

заходів. Директор закладу Горобець А.В., завідувач відокремленого підрозділу м.Тростянець 

Кузуб П.В., завідуюча філії смт.Велика Писарівка Кальченко О.О., завідуюча відокремленим 

спеціалізованим відділенням смт.Краснопілля Власенко А.А. ознайомили батьків з правилами 

поведінки та  режимом роботи закладу, розповіли про особливості навчання, зробили екскурсію 

закладом та показали оновлення матеріально-технічної бази.  

З учнями та їх батьками,  які систематично пропускають заняття та порушують правила 

поведінки закладу освіти проведено роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних 

пропусків уроків. 



  Важливим питанням виховання  є організація дозвілля здобувачів освіти у позаурочний час.  

З цією метою  проводяться бесіди,  організовуються зустрічі з цікавими людьми, проводяться 

тематичні заходи, перегляд художніх і документальних фільмів. У цьому навчальному році 

організовану роботу гуртків «вокальний спів», драматичного гуртка та театрального, «Світ кіно».  

Керівники гуртків: Обуховський М.М., Полуянов О.О., Заверзаєва І.Г. разом з вихованцями 

організували та провели свято «День знань - 1Вересня», свято  «День працівників професійно-

технічної освіти України», «Новорічні вечори», он-лайн привітання для випускників. Для 

виховання художньо-естетичних інтересів та смаків в гуртожитку проводились вечори відпочинку 

«Міс Осінь» ,   «Новий рік TV». 

Для забезпечення фізичного виховання у закладі  діють спортивні секції, керівники Бєлоус 

Д.М., Субота В.О., Мовчан В.А. теніс, волейбол, баскетбол, легка атлетика. Викладачем фізичної 

культури Бєлоусом Д.М. були підготовлені матеріали для участь в обласному спортивно-масовому  

онлайн -заході «Сильні, спритні та гнучкі», в якому були відзначені кращі учні Лавриненко С., 

Степанов Р. гр.2-4. «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1», 

«А2»). Водій автотранспортних засобів (категорія «С»», класний керівник Катрич А.Ю., майстер 

виробничого навчання Марченко М.Г. (участь брали 465 учнів, відмічено 72 найкращих). 

Вихователі гуртожитків Дружиніна С.О. м.Тростянець, Мірошніченко В.І. смт.Велика 

Писарівка планували та проводили роботу відповідно до річного плану роботи на 2021/2022 

навчальний рік.  З 1 вересня 2021  року у рамках національно-патріотичного виховання проведені 

були заходи, які спрямовані на втілення в життя  української національної ідеї, виховання 

громадянина і патріота  України, а саме круглі столи «Бабин Яр – у пошуках пам’яті», «Ми на 

Україні таки український народ»,  диспут «Минуле і сьогодення української армії». Вихователем 

відокремленого навчального підрозділу м. Тростянець Дружиніною С.О. проведено захід 

«Кіборги» на захисті вітчизни», в якому простежувався зв'язок поколінь захисників України.  

В гуртожитках систематично проводяться вікторини «В скарбниці мови душа України». У 

рамках акції «16 днів проти гендерного насильства»  вихователем філії Мірошніченко В.І. було 

проведено відкритий виховний захід урок-застереження «СНІД:подумай про майбутнє-обери 

життя», метою якого було, сформувати уявлення про хворобу та допомогти здобувачам освіти у 

вироблені поведінкової мотивації до збереження свого здоров’я. 

Учні з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (25 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» (46 чол.), за 

рахунок зменшення ординарної академічної стипендії (20 % - одноразове харчування,) також 

забезпечені гарячим харчуванням (за бажанням). У навчальному закладі 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. Учні-сироти, та позбавлені батьківського 

піклування, учні з інвалідністю на день Святого Миколая отримали солодкі подарунки. 

У закладі діє учнівське 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 було обрано голів учнівського 

самоврядування у групах, оновлено учнівську раду. Представники учнівської ради залучаються до 

вирішення питань щодо організації життя  освітнього закладу, позаурочної роботи, покращення 

дисципліни й порядку. Завдяки його роботі всі приміщення в центральному корпусі були 

прикрашені до нового року. На кінець навчального року були відзняті матеріали для участі в 

обласному флешмобі «Україна в огні». 



У  вересні – жовтні 2021/2022 навчального року на засіданні методичної комісії класних 

керівників розглянуто такі питання: 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 2021/2022 навчальному році у ДНЗ «Охтирський центр ПТО» діяв Центр розвитку  

професійної кар’єри. 

 Центр розвитку  професійної кар’єри мав відповідне інформаційне наповнення:банк 

підприємств, установ, організацій для проходження виробничого навчання, виробничої практики, 

працевлаштування випускників;паспорти ринкоутворюючих підприємств регіону зі специфікою 

виробничої діяльності, професійною та соціальною інфраструктурою підприємства, технологіями 

виробництва;програмно-апаратний  комплекс: мотиваційний термінал розвитку зацікавленості до 

професійного самовизначення; професіографічний путівник;поради щодо складання резюме, 

проходження співбесіди при працевлаштуванні, адаптації молодого фахівця на першому робочому 

місці; база даних щодо вакансій на підприємствах регіону; психологічні поради та консультування 

шляхів подолання стресу, попередження конфліктів тощо; розвитку підприємницьких компетенцій 

учнівської молоді тощо.  

  В закладі освіти визначено основні потреби молоді:зустрічі із успішними фахівцями-

практиками, мотиваційні майстер-класи, тренінги з особистісного розвитку та м’яких навичок, 

планування кар’єри саме в Україні, можливість проходити різні види практик та стажування, 

отримання інформації про вакансії, допомога в написанні резюме та проходженні співбесіди. Для 

їх реалізації протягом 2021/2022 навчального року для учнів та випускників закладу проведено: 

форум «Місце професійно-технічної освіти в системі розвитку громад Охтирського району», на 

який були запрошені представники об’єднаних територіальних громад Охтирського району, 

Охтирської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, роботодавці. Під час 

зустрічі було обговорено алгоритм дій щодо спільної співпраці та планування підготовки робочих 

кадрів. Присутні домовились про розбудову на засадах партнерства  моделей та механізмів 

взаємодії у трикутнику «заклад освіти – громада – роботодавці».Наприкінці форуму учасники 

заходу вирішили продовжити проведення подібних зустрічей у майбутньому та підписали 

Меморандум про співпрацю. Практичним психологом Татаренко Л.В., соціальним педагогом 

Катрич А.Ю. систематично проводилися: профконсультаційні семінари із техніки пошуку роботи 

«Підготовка резюме», квести «Подорож у світ професій»;заняття  « Десять кроків на шляху до 

успіху», тренінгові заняття «Ціль мого життя», години спілкування «На порозі нового періоду в 

життя», онлайн – коучинги «Виховання самовпевненості», групові консультації «Цілі та 

можливості», зустрічі з роботодавцями, майстер – класи на підприємствах, зустрічі з працівниками 

центру зайнятості, вікторини «Я і моя професія». Проведено консультування  педагогічних  

працівників закладу з  питань  організації   і проведення  заходів зі здобувачами освіти,  метою  

яких  передбачено  поглиблення  знань  і  розвиток  в учнівської  молоді  вмінь  будувати  

професійну  кар’єру. Надаються юридичні, економічні, психологічні консультації здобувачам 

освіти та випускникам закладу з питань трудового законодавства. 

 У постійно діючій  приймальній комісії закладу розміщено куточок із профорієнтації, де 

абітурієнти мають  змогу ознайомитися з правилами прийому, переліком професій та 

документами, які потрібно подати для вступу, детально ознайомитися з суспільно-економічним 

значенням професій та спеціальностей, їх кваліфікаційними характеристиками, індивідуально-

психологічними особливостями.  

Організація та проведення заходів різного спрямування сприяють вивченню потреб у 

кваліфікованих робітничих кадрах на регіональному ринку праці, визначенню інтересів та 

професійних нахилів молоді, підвищенню конкурентоспроможності випускників та їх успішному 

працевлаштуванню, підтримці зворотного зв’язку з ними.  



Разом з тим, в системі виховної роботи можна бачити ряд недоліків, а саме, в групі 1-8 

(майстер виробничого навчання Сєчин М.І.) не надано належної уваги щодо профілактичної 

роботи з попередження конфліктних ситуацій поміж учнями; в групі 1-7 (класний керівник Лебедь 

Н.Д.) складно проходить процес адаптації, між учнями виникають сварки. Потребує уваги 

виховання в учнів культури мовлення, бо в кожній групі можна чути порушення лексичних норм, 

лихослів’я. Складно вирішується питання тютюнопалвння. Особливої уваги потребують учні, які 

перебувають на обліку ювенальної превенції гр. 1-8 майстер виробничого навчання Сєчин М.І., 2-4 

майстер виробничого навчання Марченко М.Г., 3-4 майстер виробничого навчання Пяткін М.І. 

(м.Охтирка).  

         Не всі виховні години були проведені на належному рівні, не достатня робота проводиться 

майстрами виробничого навчання, класними керівниками, щодо контролю відвідування учнями 

закладу освіти, про що свідчать пропуски занять учнями без поважних причин (м. Тростянець, 

смт.Велика Писарівка, смт.Краснопілля). 

      Проаналізувавши діяльність закладу за минулий рік, визначені пріоритетні напрями діяльності 

закладу освіти на 2022/2023 навчальний рік: 

 створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти та збереження життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу; 

 виконання плану регіонального замовлення з професій «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-машиніст 

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

автотранспортних засобів (категорія «С»)», «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів. Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)» , «Кухар. Продавець 

продовольчих товарів», «Газозварник. Електрозварник ручного зварювання»; 

 удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників та розширення застосування 

інформаційно-комунікаційних та інноваційних технологій у навчально-виробничий процес;  

 впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних і виробничих технологій з 

використанням потенціалу створених навчально-практичних центрів на базі ЗПО; 

 підтримка та розвиток ділових стосунків з соціальними партнерами, та органами місцевого 

самоврядування, радою стейкхолдерів, науковими установами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Річний план 2022/2023 
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.,  
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
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 Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
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»»; 
- «Муляр. Штукатур. Лицювальник-
плиточник» 

Травень-
червень   

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 

 

5. Вивчити особові справи учнів першого 
курсу з метою визначення їх 
соціального статусу. 

До 
10.09.2021 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

6. Розробити освітні програми з професій 
на компетентнісно-модульній основі  

 
Травень-
червень 

Заступник 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 Заступник 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 Заступник 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  

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

10. Оформити журнали теоретичного та 
виробничого навчання, техніки безпеки 
 

Вересень Заступник 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., 
Субота В.О. 

 

12. Провести огляд навчальних кабінетів, 
лабораторій, майстерень виробничого 
навчання 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
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 Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

15. Здійснити передплату на необхідні 
періодичні видання, замовлення та 

Протягом 
року 

Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 

 



одержання підручників та іншої 
літератури 

Заверзаєва Г.І, 
Лобанова М.В. 

16. Продовжити роботу над науково-
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. 

 

17. Підготувати і провести методичні 
заходи з педагогічними працівниками:  
- наради при директорові; 
 
 
- інструктивно-методичні наради 
педагогічного колективу; 
 
 
 
 
- засідання педагогічної ради; 
 
 
 
 
 
 
   - засідання методичної ради; 

 
 
Протягом 

року 
кожного 

понеділка 
 

1 раз на 
місяць 

 
Серпень, 
жовтень, 
грудень, 
січень, 

березень, 
травень, 
червень. 

 
 
Вересень, 
листопад, 

січень, 
березень, 
травень. 

 
 
Директор 
Горобець А.В. 
 
 
Директор 
Горобець А.В., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, завідувач 
філії Кальченко О.О. 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

18. Проводити засідання  методичних 
(циклових)  комісій 

1 раз на 
місяць 

протягом 
року 

Голови  методичних 
(циклових)  комісій 

 

 
 

19. 

Продовжити роботу шкіл: 
- молодого педагога;  
- творчо працюючих педагогічних 
працівників. 

1 раз на 
місяць 

протягом 
року 

 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

20. Проводити засідання штабу 
профілактики 

1-а середа 
кожного 
місяця 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

21. 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 

 

22. 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 

23. Організувати роботу учнівського 
самоврядування 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О.  

 

24. Провести підготовку до осінньо-
зимового періоду 

Жовтень Завідувачі 
господарством 
Желада Д.С., 
Колодочка В.І., 
Басова В.І. 

 

25. Оновити банк  даних  здібних та 
обдарованих учнів  

Листопад Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М., 
класні керівники 

 

26. Провести атестацію педагогічних 
працівників відповідно до вимог 
Положення про атестацію педагогічних 
працівників 

Жовтень-
квітень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

27. Організувати профорієнтаційну роботу  Жовтень - 
червень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

28. Укласти договори з підприємствами про 
надання робочих місць для 
проходження учнями закладу 
виробничої практики у 2022-2023 н.р. 

Відповідно 
до графіку 
проходжен

ня 
практики 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

29. 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. 

 

30. Здійснити моніторинг якості знань 
учнів 

Грудень 
 

Червень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

31.  Взяти участь у ЗНО 2023 Згідно 
графіку 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
Методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М., 

 



голови методичних 
комісій 

32. Організувати працевлаштування 
випускників 

Червень, 
липень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

33. Взяти участь у обласних заходах 
(відповідно до планів організаційно – 
методичних заходів НМЦ ПТО та 
відділу ПТО Департаменту освіти і 
науки) 

Згідно 
плану 

НМЦ ПТО 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

34. 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., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

35. 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., 
Лобанова М.В. 

 

36. Здати в архів документацію, 
передбачену відповідними інструкціями 
з діловодства  

Червень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

37. Видати накази: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про створення тарифікаційної комісії До 
31.08.2022 

Директор Горобець А.В., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про розподіл обов’язків між 
адміністрацією  центру 

До 
10.09.2022 

Директор Горобець А.В. 
 

Про режим роботи  центру До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 Про розподіл педагогічного 
навантаження  на 2022-2023 н.р. 

До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про зарахування учнів  До 
17.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В .,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про створення постійно діючої 
кваліфікаційної комісії  

До 
10.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про підсумки перевірки оформлення 
навчально-плануючої документації 

До 
21.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про проведення контрольних зрізів 
знань учнів із загальноосвітніх 
предметів 

До 
14.09.2022 

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 
20.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
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 
07.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про закріплення навчальних кабінетів, 
майстерень, лабораторій за 
педпрацівниками  

До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 

 



завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 Про закріплення навчальних груп за 
аудиторіями, виробничим та 
невиробничим приміщенням для 
санітарного прибирання 

До 
17.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про проведення конкурсів фахової 
майстерності 

До 
08.10.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про підсумки конкурсів фахової 
майстерності 

До 
02.04.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про організацію роботи закладу під час 
канікул 

До 
24.12.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
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 підрозділу  
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 підрозділу  
Кузуб П.В 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про достроковий випуск учнів Згідно 
наказу 

Департаме
нту освіти і 

науки 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік  О.С., 
завідувач підрозділу  
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 підрозділу  
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 підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про виконання навчальних планів і 
програм  

До 
29.12.2022 

та до 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.О. 

 

Про організоване закінчення 
навчального року 

До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про вивчення стану підготовки 
кваліфікованих робітників з професії 
 м. Охтирка,  Тростянець:  
- «Фізика і астрономія»; 
- «Українська мова і література»; 
- «Охорона праці»; 
- «Інформатика»; 
- «Перукарська справа»; 
- «Слюсарна справа»; 
- «Матеріалознавство»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Устаткування підприємств 
харчування»; 
- «Правила дорожнього руху». 
 
Філія смт Велика Писарівка: 
- «Українська мова і література»; 
- «Правила дорожнього руху»; 
- «Історія України»; 
- «Технологія приготування 
(борошняних) кондитерських виробів»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Будова й експлуатація вантажного 
автомобіля». 

 
 

 
Листопад 
Грудень 
Грудень 
Січень 
Січень 
Лютий 
Лютий 

Березень 
Квітень 

 
Квітень 
Квітень 

 
 

Грудень 
Грудень 
Лютий 

 
Лютий 
Січень 

Березень 
 

Квітень 

 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
 
 
 
 
 
 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., методист 
Морозова Г.М. 
 
 

 

Перевірити стан підготовки 
кваліфікованих робітників з професій  
м. Охтирка: 
- «Продавець продовольчих товарів»; 
- «Слюсар колісних транспортних 
засобів». 
 
Відокремлений навчальний підрозділ 
м. Тростянець: 
- «Газозварник»; 
- «Штукатур»; 
- «Кондитер». 

 
 

 
Грудень 

 
Квітень 

 
 
 

Жовтень 
Грудень 
Лютий 

 
 
 
 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., методист 
Морозова Г.М. 

 



Філія смт Велика Писарівка: 
- «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 
устаткування»; 

- «Водій автотранспортних засобів, 
(категорія «С»)». 

 
 
 

Січень 
 

Лютий 

 
 
 
Завідувач філії 
Кальченко О.О. 
Методист Куткович О.М. 

Про переведення учнів на наступний 
курс навчання 

До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу   
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про випуск учнів Згідно 
графіка 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про підсумки відвідування учнями 
занять  

До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про закінчення І семестру 2022/2023 н.р.  До 
29.12.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,   
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

  

Про виконання плану роботи закладу До 
30.06.2023 

Заступники директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Заступники директора  з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Виховна робота 
Про призначення класних керівників за 
навчальними групами 

До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про призначення керівників гуртків та 
спортивних секцій  

До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 

 



завідувач філії 
Кальченко О.О. 

Про організацію харчування учнів Вересень 
2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

Про закріплення працівників центру для 
про ведення профорієнтаційної роботи 
 
 

До 
01.12.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 
 
 

Про стан харчування учнів До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 

 

Про підсумки спортивно-масової 
роботи 

До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Викладачі БєлоусД.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 
20.09.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
викладачі Бєлоус Д.М. 
Синяньський С.О.,  
Субота В.О. 

 

 - про поселення в гуртожитки; Вересень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про організацію роботи штабів 
профілактики правопорушень; 

Вересень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про організацію заходів щодо 
профілактики правопорушень 

Вересень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про організацію громадських 
наркопостів; 

Вересень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про організацію роботи бібліотек;  Вересень Заступник директора з  



Охорона праці 
 Про організацію роботи з охорони 

праці  
До 

01.09.2022 
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 
01.09.2022 

Інженер з ОП Бова К.С.  
 

 
 

Про список працівників, які працюють 
на установках підвищеної небезпеки 

До 
01.09.2022 

Інженер з ОП Бова К.С.  

 
 

Про призначення відповідальних за 
пожежну безпеку 

До 01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 
 

Про створення служби спостереження 
за безпечною експлуатацією будівель 
та споруд 

До 01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 
 
 

Про створення постійно діючої комісії 
по перевірці знань з питань безпеки 
життєдіяльності та охорони праці  

До 01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 Про проведення тижня  охорони праці До 02.04.2023 Інженер з ОП Бова К.С.  
 

Методична робота 

НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
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 Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.   
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про організацію профорієнтаційної 
роботи; 

Вересень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 

 

 - про нарахування та  виплату учням 
стипендії 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач філії 
Кальченко О.О.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.   

 

 - про  склад стипендіальної комісії  Протягом  
року 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко  Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.   
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 - про створення приймальної комісії Грудень 
2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 

 



 Про проведення атестації педагогічних 
працівників центру 

До  
15.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про підсумки поетапної кваліфікаційної 
атестації, державної поетапної атестації, 
державної кваліфікаційної атестації у 
2022/2023 н.р. 

До 
30.06.2023 

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 2022/2023 н.р. 

До 
30.06.2023 

 

Заступник директора з 
НМР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про оформлення та видачу документів 
про освіту 

До 
15.04.2023 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про проведення семестрових 
контрольних робіт 

До 
22.11.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про створення комісії для проведення 
атестації педагогічних працівників 
центру 

До 
17.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про підсумки проведення атестації 
педагогічних працівників  

До 
29.04.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
юрисконсульт 
Безпалько С.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про організацію методичної роботи До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про виконання навчальних планів і 
програм    
 

До 
30.12.2022 

та до 
30.06.2023 

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 
2022/2023 

н.р. 
згідно 

графіку 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

 Про роботу зі здібними та 
обдарованими учнями  

До 
24.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про підсумки навчально-методичної 
роботи  

До 
10.01.2023 

До 
30.06.2023 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

  Про проведення І етапу Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка 

До 
15.10.2022 

 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про проведення І етапу Міжнародного 
конкурсу імені Петра Яцика  

До 
15.10.2022 

 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про проведення І етапу 
Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості у номінаціях «Література», 
«Історія України та державотворення»  

До 
15.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 
 
 

Про проведення конкурсу методичних 
напрацювань  «Вернісаж методичних 
педагогічних ідей» 

До 
01.04.2023 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

 Про підсумки конкурсу методичних 
напрацювань «Вернісаж методичних 
педагогічних ідей» 

До 
30.06.2023 

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 

29.08.2022 

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 
31.08.2022 

Директор 
Горобець А.В. 

 

3 Розподілити педагогічне 
навантаження 

До 
31.08.2022 

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 
05.09.2022 

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 
29.08.2022 

Викладачі     

6 Перевірити оформлення 
документації (тематичні плани, 
плани роботи кабінетів, паспорт 
КМЗ, плани роботи 
методичних(циклових) комісій) 

До 
31.08.2022 

 

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 
09.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач підрозділу  
Кузуб П.В 

 

8 Провести уточнення списків учнів 
по групах, поділ груп (українська 
мова, іноземна мова, інформатика, 
фізична культура) 

До 
01.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач підрозділу 
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 проєктних 
та комунікаційних технологій; 
- впровадження  інноваційних  
технологій освіти  

 
 

протягом 
року 

 
 

 
 
 

протягом 
року 

 
 
 

До 
14.09.2022 

 
 
 
 
 
 

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 підрозділу 
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 
30.09.2022 

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 
України», «Українська мова та 
література», «Біологія і екологія». 

До 
19.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМРСавочка Л.І. 
Методисти  
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 

 

13 Організувати факультативний курс  
«Основи християнської етики» 

До 
19.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В 

 

14 Провести предметні тижні Згідно 
графіка 

Голови методичних 
комісій 

 

15 Проводити роботу по забезпеченню 
виконання лабораторно-практичних 

Згідно 
навчальних 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 

 



робіт згідно вимог  планів та 
програм 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Методисти  
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
Викладачі 

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 семестрові контрольні 
роботи. Результати обговорити на 
засіданнях метод комісій та 
розробити 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 предметів  
 м. Охтирка,  Тростянець:  
- «Фізика і астрономія»; 
- «Українська мова і література»; 

 
 

Листопад 
Грудень 

 
 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 



- «Охорона праці»; 
- «Інформатика»; 
- «Перукарська справа»; 
- «Слюсарна справа»; 
- «Матеріалознавство»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Устаткування підприємств 
харчування»; 
- «Правила дорожнього руху». 
 
Філія смт Велика Писарівка: 
- «Українська мова і література»; 
- «Правила дорожнього руху»; 
- «Історія України»; 
- «Технологія приготування 
(борошняних) кондитерських 
виробів»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Будова й експлуатація 
вантажного автомобіля». 

Грудень 
Січень 
Січень 
Лютий 
Лютий 

Березень 
Квітень 

 
Квітень 
Квітень 

 
 

Грудень 
Грудень 
Лютий 

 
 

Лютий 
Січень 

Березень 
 

Квітень 

Завідувач підрозділу 
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 і екології, фізики і 
астрономії, математики, української 
мови та літератури, історії України 

Жовтень- 
червень 

 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О., 
Завідувач підрозділу 
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 підрозділу 
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. 
Лобанова М.В. 
Заверзаєва І.Г. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 

 

28 Забезпечити вільний доступ учнів 
до необхідної інформаційної бази 
(дидактичної, науково-методичної, 
довідково-бібліографічної, 
художньої літератури, періодики 

протягом 
року 

Бібліотекарі 
Оберемко Н.І. 
Лобанова М.В. 
Заверзаєва І.Г. 
Зав.кабінетами, 

 



тощо). Доступ учнів до мережі 
Інтернет 

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 методичних 
(циклових) 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 
оформленні навчально-плануючої 
документації і ведення учнівських 
зошитів з навчальних предметів; 
- проводити державною мовою 
заходи з учнівським та 
педагогічним колективом; 
- Забезпечити україномовними 
підручниками кабінети 
загальноосвітньої підготовки 

Протягом 
року 

постійно 
 

До 
12.09.2022 

 
Постійно 

 
 

Постійно 
 
 
 

Постійно 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Методисти  
Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

 

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 

01.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В 

 

3 Поновити зміст комплектів 
навчально-плануючої документації 

До 
30.09.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 



(робочі навчальні плани та програм) 
відповідно до нових навчальних 
планів 

Методисти  
Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

4 Забезпечити своєчасне та  
чітке ведення журналів обліку 
теоретичного навчання відповідно 
до Інструкції. 

Постійно 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Методисти  
Морозова Г.М., 
Куткович О.М., 
викладачі 

 

5 Проаналізувати рівень забезпечення 
учнів підручниками, відповідність 
їх навчальним програм 

Вересень Бібліотекар  
Оберемко Н.І. 
Лобанова М.В. 
Заверзаєва І.Г. 
Голови методичних 
комісій  

 

6 Скласти графік проведення 
конкурсів фахової майстерності 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.  
Завідувач філії 
Кальченко О.О 
Викладачі  

 

7 Організувати роботу 
факультативного курсу «Творчість 
у моїй професії» 
 

До 
15.09.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 

 

8 Упроваджувати інформаційно-
комунікаційні технології в освітній 
процес з предметів професійно-
теоретичної підготовки 

Протягом 
року 

Викладачі  

9 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 підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 

 

10 Забезпечити участь учнів у І, ІІ 
етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад зі спеціальних  предметів 

Згідно 
графіку 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В 
Завідувач філії 
Кальченко О.О 

 

11 Провести моніторинг навчальних 
досягнень з предметів професійно 
теоретичної підготовки. 

 
Грудень 
Червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В  
Завідувач філії 
Кальченко О.О 

 



 
12 Систематизувати дидактичні 

матеріали з предметів професійно-
теоретичної підготовки з 
урахуванням вимог стандартів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти 
 

До 
12.09.2022 

Викладачі  

13 Розробити та затвердити у 
встановленому порядку 
екзаменаційні білети, комплексні 
кваліфікаційні завдання (ККЗ), 
переліки тем письмових 
екзаменаційних (творчих) робіт 
 

До 
30.11.2022 

Голови методичних 
комісій, 
викладачі 

 

14 Забезпечити неухильне дотримання 
порядку проведення поетапної 
кваліфікаційної атестації та 
державної кваліфікаційної атестації 
учнів  

за графіком Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. Завідувач 
філії Кальченко О.О 

 

15 Проводити роботу з вивчення та 
поширення передового 
педагогічного досвіду 

протягом 
року 

Ніжнік О.С. 
Савочка Л.І. 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М 

 

16 Оновити   паспорти комплексного 
методичного забезпечення 
предметів  

Вересень Лебедь Н.Д. 
Негода Л.М. 
Петровський М.І. 
Ковбаса В.Г. 
Єчин М.І. 
Пяткін М.І. 

 

27 Провести конкурс-огляд на краще 
комплексно-методичне 
забезпечення предметів 
професійно-теоретичної підготовки 
 

Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. Завідувач 
філії Кальченко О.О 

 

18 Провести уроки-екскурсії на 
підприємства з метою вивчення 
сучасних виробничих технологій  

протягом 
року 

Викладачі   

19 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 29.08.2022 

Заступник директора з НВР  
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В., завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

2 Провести з майстрами 
виробничого навчання аналіз 
навчальних програм та внести 
корективи з урахуванням 
регіонального компоненту 

 
до 29.08.2021 

Заступникдиректора з НВР  
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В.,завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

3 Розробити переліки 
навчально-виробничих  робіт 
в розрізі професій  на І, ІІ 
семестри 
 

до 07.09.2022 
до 13.01.2023 

Заступник директора з НВР  
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,завідувач філії 
Кальченко О.О., 
майстри виробничого 
навчання 

 

4 Перевірити паспорти 
комплексно-методичного 
забезпечення   виробничих 
майстерень, лабораторій та  
зміни до них, плани розвитку 
майстерень, лабораторій. 

до 30.08.2022 

Заступникдиректора 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 Спланувати стажування на 
виробництві майстрів 
виробничого навчання  на 
2022/2023н.р.  

до 30.08.2022 Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
Інспектор з кадрів Бова К.С., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В., завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

7  Забезпечити участь  у 
конкурсах професійної 
майстерності учнів і  майстрів 
виробничого навчання 

Згідно з 
планом НМЦ 

ПТО 

Заступник директора з НВР  
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В.,завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

8 Про вивчення стану 
підготовки кваліфікованих 
робітників з професій  
м. Охтирка: 
- «Продавець продовольчих 
товарів» 
- «Слюсар колісних 
транспортних засобів» 
 
Відокремлений навчальний 
підрозділ 

 
 
 
 
 

Грудень 
 

Квітень 
 
 
 

 
 
 
 
Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
заступник директора з НМР 
Савочка Л.І. 
 
 
 

 



м. Тростянець: 
- «Газозварник» 
- «Штуатур» 
- «Кондитер» 
Філія смт Велика Писарівка: 
- «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 
машин та устаткування» 

- «Водій автотранспортних 
засобів, категорія «С»» 

 
Жовтень 
Грудень 
Лютий 

 
 
 

Січень 
 

Лютий 

 
 
 
 
Завідувач підрозділу Кузуб 
П.В., 
методист Морозова Г.М. 

9  
Провести розрахунки обсягів 
планів навчально-виробничої 
діяльності на 2023 рік 

 
 

до 13.01.2023 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С., 
старший майстер Ковбаса В.Г. 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В., завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

10 Провести поетапну та 
державну  кваліфікаційну 
атестацію  учнів  

Згідно 
робочих  

навчальних 
планів 

Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С. 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В.,завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 
 
 
 

11 Провести аналіз організації  
виробничої практики учнів 

Травень 2023 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 Вивчати та упроваджувати  

сучасні технології 
виробництва на уроках 
виробничого навчання 

Протягом 
року 

Майстри виробничого 
навчання, викладачі 

 

2 Впроваджувати компоненти 
соціального партнерства 

Протягом 
року 

Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., завідувач 
підрозділу Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О.,методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М., 
майстри виробничого 
навчання 

 

3 Упровадити підготовку 
кваліфікованих робітників з 
елементами дуальної форми 
навчання з професії 
«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування» 

Протягом 
року 

Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., старший 
майстер Ковбаса В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С., 
старший майстер Ковбаса 
В.Г., завідувач підрозділу 
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 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С., 
старший майстер 
Ковбаса В.Г.,  
методисти Морозова Г.М., 
Куткович О.М., майстри 
виробничого навчання 

 

3 

Розробити, затвердити та 
погодити з замовником кадрів  
переліки пробних 
кваліфікаційних робіт  

Не пізніше 2 
тижні до 
початку 

виробничого 
навчання чи 
виробничої 
практики 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С., старший 
майстер Ковбаса В.Г., 
завідувач підрозділу 
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 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С., методисти 
Морозова Г.М., Куткович 
О.М., майстри виробничого 
навчання  

 

6 

Проводити  інструктажі з 
правилта норм охорони праці 
в майстернях та лабораторіях 

Протягом 
навчання 

Заступникдиректора 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 підрозділу 
Кузуб П.В., завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

8 
Сприяти забезпеченню 
необхідних умов проходження 
практики 

Протягом 
виробничого 
навчання чи 

Заступник директора з НВР  
Ніжнік О.С., старший 
майстер Ковбаса В.Г., 

 



виробничої 
практики 

завідувачпідрозділу 
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) 

Заступникдиректора 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 підрозділу 
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 підрозділу 
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» 

Протягом 
року, 

відповідно 
робочих 

навчальних 
планів 

Заступник директора з НВР  
Ніжнік О.С., старший 
майстер Ковбаса В.Г., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В,завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

2 Створити постійно діючі 
комісії для проведення 
пробних кваліфікаційних  
робіт, поетапної 
кваліфікаційної атестації, 
державної кваліфікаційної 
атестації 

до 
13.09.2021 Заступник директора з НВР  

Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділуКузуб 
П.В , завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

3 Підготувати робочі місця,  
документацію, інструменти , 
пристосування, техніку 
необхідні для виконання 
кваліфікаційних пробних 
робіт 

Згідно з 
графіками 

Заступникдиректора з НВР 
Ніжнік О.С.,старший 
майстер Ковбаса В.Г., 
завідувач підрозділуКузуб 
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 

1 
Скласти план роботи методичної 
комісії класних керівників 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В. 

 

2 Скласти план роботи штабів  
профілактики правопорушень 

Вересень 2022  Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

 

3  Скласти план роботи 
громадських наркопостів 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

 

4 Скласти план роботи бібліотеки  Вересень 2022 Бібліотекарі 
Оберемко Н.І. 
Заверзаєва І.Г. 
Лабанова М.В. 

 

5 Скласти план-календар 
спортивно-масових заходів 

Вересень 2022 Викладачі 
фізичного 
виховання 
Бєлоус Д.М. 
Субота В.О. 
Мовчан В.А. 

 

6 Скласти план роботи гуртків та 
спортивних секцій 

Вересень 2022 Керівники 
гуртків, керівники 
спортивних 
секцій 
 

 

7 Скласти план роботи учнівського 
самоврядування 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В 
Завідувач  
відокремленого 

 



навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

8 Скласти план роботи санітарно - 
просвітницької роботи  

Вересень 2022 Медичні 
працівники  
Голуб Ю.М. 
Гендіна Л. М. 
Скоромна А.М. 

 

9 Скласти план роботи медпункту Вересень 2022 Медичні 
працівники 
Голуб Ю.М. 
Гендіна Л. М. 
Скоромна А.М. 
 

 

10  Організувати   роботу 
батьківських комітетів 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР  
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
Майстри в/н, кл. 
керівники 
 

 

11 Скласти розклад роботи гуртків 
та спортивних секцій  

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
 

 

12 Скласти графік проведення 
виховних годин 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В.,  
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 

 



Кальченко О.О. 
13 Скласти соціальний  паспорт  

навчальних груп 
Вересень 2022 

 
Практичний 
психолог,соціальн
ий педагог Катрич 
А,Ю., 
Майстри в/н, 
класні керівники 

 

14 Скласти списки учнів, які 
знаходяться на обліку 
ювенальної превенції 

Вересень 2022 
 

 

15  Скласти списки учнів, які 
знаходяться на обліку  в закладі 
освіти 

Вересень 2022 
 

 

16 Скласти списки учнів з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

Вересень 2022 
 

 

17 Скласти списки учнів з неповних 
сімей  

Вересень 2022  

18  Скласти списки учнів з 
багатодітних сімей 

Вересень 2022 
 

 

19 Скласти списки учнів, які 
постраждали внаслідок аварії на  
ЧАЕС  

Вересень 2022 
 

 

20 Скласти списки учнів, батьки 
яких є учасниками АТО/ батьки 
яких є бійцями під час воєнного 
стану 

Вересень 2022  

21 Скласти списки учнів 
внутрішньо переміщених осіб 

Вересень 2022 
 

 

22 Скласти списки учнів 
обдарованих та здібних учнів 

Вересень 2022 
 

 

23 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 2022 Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

 

24 Підготувати накази про 
нарахування та  виплату учням 

Протягом року Заступник 
директора з НВР 

 



стипендії Татаренко Л.В. 
Заступник 
директора з 
НВирР 
Ніжнік О.С., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

25 Підготувати наказ про  склад 
стипендіальної комісії  

Протягом  року Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 

 

26 Підготувати наказ про 
створення приймальної комісії 

Грудень 
2022 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 

 

27 Підготувати наказ  про  стан 
виховної роботи   

Протягом року Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 

 

28 Провести засідання рад 
профілактики правопорушень 

ІІ тиждень 
та за потребою 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О.  

 

29 Організувати роботу наркопостів Згідно з планом Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
Медичні 
працівники  
Голуб Ю.М. 
Гендіна Л. М. 
Скоромна А.М. 

 

30 Організувати  лінійки для учнів За потребою 
протягом 

навчального 
року 

Адміністрація, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 



31 Провести акції: 
 «Букет ветерану»; «За чисте 
довкілля», «Зробимо Україну  
чистою разом!»; «Посади 
дерево»; «Доброго ранку, 
ветеране!»; «Подаруй тепло »; до 
Дня святого Миколая; «Серце до 
серця» 

 
Жовтень, 

грудень-2022 
Березень, 
квітень, 

травень 2023 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
кл.керівники, 
майстри в/н 

 

32  Провести зустрічі з  відомими 
діячами літератури і культури 
рідного краю; ліквідаторами 
аварії на Чонобильській АЕС 
представниками Збройних Сил 
України; випускниками закладу; 
представниками волонтерських 
організацій з  ветеранами праці, 
колишніми працівниками  
закладу; зустрічі з  учасниками 
бойових дій на території інших 
держав, учасниками АТО 

 
Протягом року 

 
 
 
 

Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
Бібліотекарі  
Оберемко Н.І. 
Заверзаєва І.Г. 
Лабанова М.В. 
Кл.керівники, 
Майстри в/н 

 

33 Організувати зустрічі 
представників ювенальних 
превенцій та інших   
правоохоронних органів; 
працівників служб у справах 
дітей; лікарів-наркологів; 
лікарів-педіатрів;  лікарів -
гінекологів 

Щокварталу 
 

2022-2023 
 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
Медичні 
працівники 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М. 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Виховні  заходи 
 

Вересень 2022р. 
 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Організувати зустрічі  майстрів 
виробничого навчання з новим 
контингентом учнів. 
Провести урочисті лінійки, 
присвячені Дню знань 

01.09.2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 

 

2 Організувати та провести 
Єдиний перший уроку за темою 
«Ми – українці: честь і слава 
незламним» 
 

01.09.2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
Кл.керівники, 
майстри в/н 

 

3 Організувати роботу учнівського 
самоврядування  в групах 

Вересень 2022 Кл.керівники, 
майстри в/н 

 

4 Організувати прибирання 
закріплених навчальних 
кабінетів, майстерень, 
лабораторій 

01.09.2022 Старший майстер 
Ковбаса В.Г. 
Кл.керівники, 
майстри в/н 

 

5 Організувати поселення  учнів у 
гуртожитках 

До 01.09. 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О.  

 

6 Організувати  роботу гуртків, 
погодити плани роботи 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 

 



підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О.  

7 Скласти соціальний паспорт 
навчального закладу 

Вересень 2022 Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю.,  
 

 

8 Затвердити  плани виховної 
роботи в навчальних групах 

І тиждень 
Вересень 2022 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О.  

 

9 Організувати роботу 
волонтерських загонів 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Кл. керівники, 
Майстри в/н 

 

10 Провести діагностування 
учнівської молоді, щодо їх 
захоплень та участі у гуртках 
художньої та технічної творчості, 
спортивних секцій 

Вересень 2022 Соціальний 
педагог, 
Практичний 
психолог  
Катрич А.Ю 

 

11 Провести батьківські збори учнів 
І курсу (у групах) 

Вересень 2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Кл. керівники, 
Майстри в/н 

 

12 Сформувати  склад рад І тиждень Заступник  



профілактики правопорушень директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 

13 Провести вибори голів та членів 
учнівського самоврядування  

ІІІ-ІV тижні Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

14 Провести годину спілкування 
«Алгоритм дій під час повітряної 
тривоги» 

І тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О. 
 

 

15 Провести місячник присвячений 
історичним подіям та видатним 
діячам українського 
державотворення 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

16 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  

 



відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В., 
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Соціальний 
педагог 
Практичний 
психолог 
Катрич А.Ю.,  
Класні керівники, 
Майстри в/н.  

17 Організувати  харчування учнів До 05.09.2022 Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Шеф-кухар  
Коропченко Л.В., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

18 Провести анкетування у групах 
для виявлення інтересів і нахилів 
учнів з метою залучення до 
гурткової роботи 

Протягом 
місяця 

 Класні керівники, 
майстри в/н. 
Керівники гуртків 

 

19 Провести виховні години, бесіди, 
лекції,диспути:  
- «Дотримання Статуту 

навчального закладу та 
внутрішнього  розпорядку»; 

- «28 липня День Української 
Державності» 

- «Герої нашого часу»; 
- «Проведінка учня під час 

проявів булінгу»; 
- «Торгівля людьми – реалії 21 

сторіччя»; 
- «Поважай правопорядок і 

закон»; 
- «Здоровий спосіб життя – 

сьогодні це модно»; 
- «Правила поведінки під час 

воєнного стану (під час 
повітряних тривог, 
поводження з 
вибухонебезпечними 

Вересень 2022 
 

Соціальний 
педагог, 
Практичний 
психолог 
Катрич А.Ю.,  
Кл.керівники, 
Майстри в/н 

 

 



предметами, перша медична 
допомога)»   

20 Година спілкування 
(знайомства)«Я українець і я 
цим пишаюся» 

ІV тиждень Керівники 
гуртків, 
вихователі 
гуртожитків, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

 
Жовтень 2022 р. 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести тематичні виховні 
заходи 
 - до Дня працівників освіти та 
Дня профтехосвіти; 
- до Дня козацтва ; 
День визволення України від 
фашистських загарбників 

 
І тиждень 

 
ІІ тиждень 

 
 

ІV тиждень 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Керівники 
гуртків, 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

2 Провести години спілкування, 
бесіди, лекції, диспути:   
- «Прояви жорстокості та 
насильства в сімꞌї »; 
- «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., 
Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю.,  
 
 

 

3 Провести 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»; 
- «Захисники сьогодення» 
 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лабанова М.В. 
 
 

 

4 Організувати роботу 
волонтерських  загонів. 

Протягом 
місяця 

Класні керівники,   



Благодійна  акція  «Турбота» 
допомога людям похилого віку 

5  Провести тиждень знань з основ 
безпеки  життєдіяльності 
 

ІV тиждень Інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
Кл.керівники, 
Майстри в/н 

 

6 Провести рейд «Урок» 
(відвідування занять онлайн, 
офлайн) 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н, 

 

7 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які  потребують 
особливої уваги «саморегуляція 
емоційного стану» 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 
Практичний 
психолог  
Катрич А.Ю. 

 

8 Провести засідання рад  
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 
 

 

9 Контролювати стан харчування 
учнів 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 

 



Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н, 
Члени 
учнівського 
самоврядування 

11 Організувати засідання 
наркопостів 

ІV тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени наркопостів 

 

 
Листопад 2022 р. 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лабанова М.В. 

 

2 Провести години спілкування, 
бесіди, лекції, диспути: 
 -«Праця – основа життя»; 
-«Трудові права неповнолітніх»; 
-«Берегти не тільки своє»; 
- «Минає все, лиш слово не 
мине»; 
-«Навіщо людині мистецтво» 
- «Герої нашого закладу освіти» 
 
  

Протягом 
місяця 

Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю.,  
Класні керівники, 
Майстри в/н, 
Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лабанова М.В. 

 



3 Провести заходи до Тижня 
толерантності 

ІІ тиждень Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю.,  
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

4 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В. 
 

 

5 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

6 Провести тиждень безпеки 
дитини 

ІІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
Медичні 
працівники 

 



Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М 

7 Провести культурно-мистецькі 
заходи (вікторини, квести)  

ІІІ тиждень Керівники 
гуртків, 
вихователі 
гуртожитків, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

8 Провести засідання ради 
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

9 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Члени 
наркопостів 

 

 
Грудень 2022 р. 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести тематичні виховні 
заходи: 
  - «1 грудня Всесвітній день 
порозуміння ВІЛ- інфікованих 
людей»; 
  - «День людей з інвалідністю»; 
  - «День Збройних Сил 
України»; 
  - «Традиції українців на 
різдвяні сята» 
 

І- ІV  тижні Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 

 



Класні керівники, 
майстри в/н, 
Керівники 
гуртків, 
Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лабанова М.В., 
Члени 
учнівського 
самоврядування 

2 Провести виставку плакатів, 
стіннівок, малюнків  «Молодь за 
здоровий спосіб життя» 

І тиждень Соціальний 
педагог, 
Практичний 
психолог Катрич 
А.Ю.  
Класні керівники, 
майстри в/н 

 

3 Провести години спілкування, 
лекції, бесіди, диспути  
-«СНІД : людство під знаком 
біди»; 
- «Шлюбні відносини: гра чи 
відповідальність?»; 
- «Здорові звички : природа та 
важливість»  
 

І тиждень Соціальний 
педагог, 
Практичний 
психолог 
Катрич А.Ю.,  
Класні керівники, 
Майстри в/н, 
Медичні 
працівники 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М 

 

4 Провести виховні години  на 
національно-патріотичну 
тематику до Дня Збройних сил 
України, до Дня прав людини 
-  «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 

 

5 Провести 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; 
- вікторини: 

ІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В.,  
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 

 



- «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» 

Викладачі 
правових знань. 
Класні керівники, 
Майстри в/н, 
Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В. 
 

6 Провести тиждень 
доброчинності до Дня 
Св.Миколая (благодійні акції для 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування) 

ІІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н,  
Керівники 
гуртків, 
Члени 
учнівського 
самоврядування 

 

7 Провести конкурс на краще 
оформлення навчального 
кабінету в новорічному стилі 

ІV тиждень Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

8 Провести конкурс новорічних 
вітальних телеграм 

ІV тиждень Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

9 Провести новорічні святкові 
заходи 

ІV тиждень Керівники 
гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
вихователі 
гуртожитків 

 

10 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
Майстри в/н 

 

11 Провести психолого-
педагогічний консиліум 

ІІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 

 



Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Практичний 
психолог, 
Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю.,  
Класні керівники, 
Майстри в/н 
 

12 Провести засідання рад 
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

13 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

члени  
наркопостів 

 

 
Січень 2023 р. 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1  Провести тематичні виховні 
заходи  
- до Дня Соборності України; 
- до Дня пам’яті Героїв Крут 

ІІІ тиждень Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В. 
 

 

2 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В. 
 

 



 
3 Провести 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 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М 

 

4 Провести рейд «Урок» ІІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени учнівського 
самоврядування 

 

5 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які  потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

6 Провести засідання ради 
профілактики  

ІІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

7 Провести засідання наркопостів ІV тиждень Члени  



(за потреби) наркопостів 
 

Лютий 2023 р. 
 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести тематичні виховні 
заходи 
-День вшанування учасників 
бойових дій на території інших 
держав; 
- День Героїв Небесної Сотні; 
- Міжнародний день рідної мови 
 
 
 
 
 

      І-ІV тижні 
 
 
 
 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лабанова М.В. 

 

2 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 
керівники гуртків 

 

3 Оформити виставки 
фотоматеріалів на тему 
  «Сучасна історія боротьби 
українського народу за 
незалежність та територіальну 
цілісність держави». 

ІІІ тиждень Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 

 

4 Провести виховні заходи «Наші 
таланти та здібності» 

І тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  

 



Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
керівники гуртків 

5 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

6 Провести засідання  ради 
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР  
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

7 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

Члени 
наркопостів 

 

 
Березень 2023 р.  

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 

 

2 Провести святкові заходи, ІІ тиждень Керівники  



присвячені Міжнародному 
жіночому дню. 
Конкурс  вітальних телеграм до 
8- Березня 

гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 
 

3 Провести урочисті заходи  до 
207 – річниці від дня народження 
Т.Г.Шевченка 

ІІ- ІІІ тижні Викладачі 
української мови 
та літератури, 
керівники гуртків, 
класні керівники, 
майстри в/н, 
члени учнівського 
самоврядування 

 

4 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які  потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н  

 

5 Провести засідання  ради 
профілактики правопорушень 

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
члени учнівського 
самоврядування 
 

 

6 Провести рейд «Урок» ІІІ тиждень 
 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 

 



Кальченко О.О., 
Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю. 
 

7 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени  наркопосту 

 

 
Квітень 2023 р.  

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести виховні,  бібліотечні 
години, в навчальних групах: 
- «На цій Землі ми спадкоємці чи 
вандали?» (до Міжнародного дня 
пам'ятників та історичних 
місць); 
- «Чорнобиль стукає у серце», 
«Наш  біль – Чорнобиль»  
 
 

І-ІІ тижні 
 
 
 
 

ІV тиждень 

Класні керівники, 
майстри в/н, 
Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 

 

2 Провести День цивільного 
захисту населення 
 
 
 
 
 

ІІІ тиждень 
 
 
 
 

 
 

Інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
класні керівники, 
майстри в/н, 
викладачі 
допризовної 
підготовки 

 

3 Провести 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»; 
- «Наркоманія – рабство за 
власним бажанням»; 
- «Що таке пивний алкоголізм» 

 
 

Протягом 
місяця 

Класні керівники, 
майстри в/н, 
бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 
Практичний 
психолог, 
Соціальний 
педагог 
 Катрич А.Ю., 
Медичні 
працівники 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М 

 



4 Провести 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 

 

5 Провести дні відкритих дверей ІV тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків, 
лідери 
учнівського 
самоврядування, 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

6 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, що потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
класні керівники, 
майстри в/н 

 

7 Провести засідання  ради 
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідериучнівського 
самоврядування 

 

8 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 

 



Татаренко Л.В., 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени наркопостів 

 
Травень 2023 р.  

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Провести 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  
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 
 

 

2 Провести 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 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г, 
Лобанова М.В., 
Практичний 
психолог, 
Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю. 
 

 

3 Організувати участь в урочистих 
міських  заходах: День Перемоги 
у Другій світовій війні; 
Дні Європи  в Україні . 

ІІ тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  

 



  відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
керівники гуртків. 
класні керівники, 
майстри в/н, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 
 

4 Організувати проведення 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 

 

5 Організувати роботу по 
впорядкуванню  пам’ятників 
загиблим  у роки Другої світової 
війни 

ІІ тиждень Члени 
учнівського 
самоврядування 

 

6 Провести 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 

 

7 Провести індивідуальні бесіди з 
учнями, які потребують 
особливої уваги 

Протягом 
місяця 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Класні керівники, 
майстри в/н 
 

 

8 Провести засідання ради 
профілактики  

ІІ тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 

 



підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
члени штабів, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

9 Провести засідання наркопостів ІV тиждень 
(за потреби) 

Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Члени 
наркопостів 

 

 
Червень 2023 р. 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Організувати участь у міських 
заходах  до Міжнародного  дня 
захисту дітей, 
Дня  Конституції України 
 

01.06.2023 Класні керівники, 
майстри в/н,  
керівники гуртків, 
лідери 
учнівського 
самоврядування 

 

2 Провести 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 
Татаренко Л.В., 
Соціальний 
педагог 
Катрич А.Ю. 
 класні керівники, 
майстри в/н 

 

3 Організувати участь у заходах  
до Дня Конституції Украни 

ІУ тиждень Класні керівники. 
Майстри в/н 

 

4 Організувати проведення 
випускного 

ІV тиждень Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 

 



Кальченко О.О., 
керівники гуртків, 
лідери 
учнівського 
самоврядування, 
класні керівники, 
майстри в/н  

 
Робота в гуртожитках 

 

№ Найменування заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 
виконання 

1 Встановити пропускний режим 
для мешканців гуртожитків 

З вересня Коменданти  

2 Скласти і затвердити списки 
учнів, які проживають у 
гуртожитках та соціальний 
паспорт контингенту 

Протягом року Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Вихователі, 
коменданти 

 

3 Організувати проведення виборів 
до  Ради гуртожитків 

Вересень Вихователі  

4 Залучити учнів – мешканців 
гуртожитків до занять в гуртках 
художньої самодіяльності, 
технічної творчості, спортивних 
секціях 

Протягом року Керівники 
гуртків, 
вихователі 

 

5 Провести конкурсу на кращу 
кімнату 

Протягом року Вихователі, Рада 
гуртожитку, 
коменданти 

 

6 Провести рейди-перевірки стану 
проживання учнів у гуртожитках 

Протягом року Заступник 
директора з НВР 
Татаренко Л.В. 
Завідувач  
відокремленого 
навчального 
підрозділу  м. 
Тростянець  
Кузуб П.В.,  
Завідувач  філії  
смт.  В. Писарівна 
Кальченко О.О., 
Кл.керівники, 
майстри в/н, 
вихователі 

 

7 Проводити контроль за 
самопідготовкою учнів 

Протягом року Вихователі, 
майстри в/н, 
класні керівники 

 



8 Забезпечити додержання 
мешканцями гуртожитках 
розпорядку дня 

Протягом року Вихователі  

9 Вести щоденник педагогічних 
спостережень 

Протягом року Вихователі  

10 Провести анкетування мешканців 
гуртожитку з метою виявлення їх 
інтересів 

Протягом року Вихователі  

11 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. Сприяти 

методичномузабезпеченню 
занять з фізичноїкультури 

Вересень Медичні працівники: 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М. 
Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А,  
Субота В.О. 

 

2. Розподілитиучнів на 
медичнігрупи 

Вересень  Медичні працівники: 
Голуб Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М. 
Викладачі: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

 

3. Розглянути стан спортивно-
масової роботи за 2022-2023  
н.р. на засіданні методичної 
ради 

Червень  Савочка Л.І., 
Морозова Г.М., 
Куткович О.М. 
Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

Організаційна робота 
4. Організувати роботу ради 

фізоргівгруп, обрати 
суддівськіколегії 

Вересень 
2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

5. Провести медичнийоглядучнів 
І курсу, розподілитиїх на 
медичнігрупи, 
створитиспецмедгрупу 

Серпень 
Вересень 

2022 

Медичні 
працівники:Голуб 
Ю.М., 
Гендіна Л.М., 
Скоромна А.М. 
    Викладачі: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

6. Розробити заходи щодо 
впровадження щорічного 
оцінювання фізичної 
підготовленості учнів 

До 
21.09.2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

7. Провести заняття з учнями 
щодо підготовки суддів та 
інструкторів 

Один раз на 
місяць 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 

 



Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

8. Проводити контроль 
засвоєнняучняминавчальноїпр
ограми 

Протягом року Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

 

9. Організуватизаняття з учнями, 
яківіднесені до спеціальної 
медичноїгрупи 

Протягом року Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

 

Навчально-спортивна та фізкультурно-масова робота 
10. Забезпечитипроведеннязмаган

ьв освітньому закладі 
відповідно до 
календаряспартакіади учнів 
ПТНЗ 

Протягом року Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

11. Організувати роботу 
спортивних секцій і гуртків: 
-  футболу; 
-легкої атлетики; 
- настільного тенісу; 
- шашок і шахів; 
- волейболу; 
- баскетболу; 
- бадмінтону. 

Вересень 
2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

12. Провести Олімпійський урок Вересень 
2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

13. Доукомплектувати та 
організувати роботу 
спортивнихгуртків 

Вересень 
Жовтень 

2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

 

14. Розробитикалендар спортивно-
масовихзаходів 

Вересень 
2022 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

15. Підготуватизбірні 
командизакладу з видів спорту 
та взяти участь у спортивно-
масових заходах міста та 
області 

За календарем Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

16. 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., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

17 Систематичновипускатифотог Протягом року Викладачі фізичної  



азети, блискавки з метою 
ознайомлення коллективу 
освітнього закладу з 
результатами змагань, 
надавати інформацію на веб-
сайт 

культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

18 Проводитиінструктажі з 
безпекижиттєдіяльностіпід час 
занять з фізичного культури 

Протягом року Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М.,  
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 
 
 
 

19 Проводитирекреаційно-
оздоровчудіяльність 

Протягом року Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

20 Брати участь в змаганнях за 
программою 
обласноїспартакіадиучнів 
ПТНЗ 

Протягом 
року 

Викладачі фізичної 
культури: 
БєлоусД.М., 
Мовчан В.А.,  
Субота В.О. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОЗДІЛ 7 
Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконанн
я 

І.Контроль за виконанням вимог нормативно правових  актів у галузі освіти 
1 Провести аналіз перспективного 

плану роботи навчального закладу 
Серпень Адміністрація   

2 Провести аналіз отриманих 
результатів статистичних 
спостережень та моніторингових 
досліджень  
 

Вересень, 
січень, липень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач відділення 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

3 Перевірити 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  

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

4 Перевірити дотримання вимог 
Державного 
стандартубазовоїсередньоїосвітиу 
поурочно-тематичному плануванні 
викладачів загальноосвітньої 
підготовки 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

5 Перевірити дотримання вимог 
стандартів П(ПТ)О у поурочно-
тематичному плануванні з 
професійно-практичної та 
професійно - теоретичної  
підготовки 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

6 Провести аналіз побутових умов та 
стану виховання учнів в сім’ях  

Жовтень  Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Класні керівники, 
майстри виробничого 
навчання 

 

7 Перевірити дотримання учасниками 
освітнього процесу вимог охорони 
праці та безпеки життєдіяльності.  

Постійно  Інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

8 Перевірити стан виконання закону Квітень  Інженер з охорони  



України  «Про пожежну безпеку» праці Бова К.С.,  
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

9 Перевірити стан дотримання 
єдиного мовного та орфографічного 
режиму 

Жовтень  Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

10 Перевірити дотримання вимог 
нормативних документів щодо 
соціального захисту дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського 
піклування, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, АТО 

Грудень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М., 
соціальний педагог 
Катрич А.Ю. 

 

11 Перевірити оформлення та видачу 
документів про освіту 

Згідно 
робочих 
планів 

Заступик директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

12 Перевірити особові справиучнів Жовтень Заступик директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

13 Перевірити плануючу документації 
виробничої практики  

Згідно 
робочих 
планів 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

ІІ. Контроль за організацією навчально-виробничого процесу 
12 Провести аналіз ведення журналів 

обліку теоретичного і виробничого 
навчання 

Жовтень, 
грудень, 
березень, 
червень 

Заступик директора з 
НВР Ніжнік О.С.,  
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

13 Провести аналіз працевлаштування 
випускників 

грудень, 
червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

14 Провести аналіз руху контингенту 
учнів за 2022/2023навчальний  рік 

Жовтень, 
грудень, 
квітень, 
червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



16 Провести аналіз виконання плану 
заходів підготовки до ДПА , ДКА, 
ЗНО 

Згідно з 
навчальними 

планами 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

17 Провести аналіз забезпечення 
підручниками, збереження та 
зміцнення бібліотечного фонду. 
Стан роботи бібліотеки 
 

Березень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
бібліотекарі 

 

18 Перевірити стан викладання 
предметів  
 м. Охтирка,  Тростянець:  
- «Фізика і астрономія»; 
- «Українська мова і література»; 
- «Охорона праці»; 
- «Інформатика»; 
- «Перукарська справа»; 
- «Слюсарна справа»; 
- «Матеріалознавство»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Устаткування підприємств 
харчування»; 
- «Правила дорожнього руху». 
 
Філія смт Велика Писарівка: 
- «Українська мова і література»; 
- «Правила дорожнього руху»; 
- «Історія України»; 
- «Технологія приготування 
(борошняних) кондитерських 
виробів»; 
- «Математика»; 
- «Технології»; 
- «Будова й експлуатація 
вантажного автомобіля». 

 
 

 
Листопад 
Грудень 
Грудень 
Січень 
Січень 
Лютий 
Лютий 

Березень 
Квітень 

 
Квітень 
Квітень 

 
 

Грудень 
Грудень 
Лютий 

 
 

Лютий 
Січень 

Березень 
 

Квітень 

 
 
 
 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Завідувач відділення 
Кузуб П.В., 
Методист Морозова 
Г.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувач філії 
Кальченко О.О., 
Методист Куткович 
О.М. 

 

19 Перевірити стан підготовки 
кваліфікованих робітників з 
професій  
м. Охтирка: 
-«Продавець продовольчих 
товарів»; 
- «Слюсар колісних транспортних 
засобів». 
 
Відокремлений навчальний підрозділ 
м. Тростянець: 
- «Газозварник»; 
- «Штукатур»; 
- «Кондитер». 
Філія смт Велика Писарівка: 
- «Слюсар з ремонту 

 
 
 
 
 

Грудень 
 

Квітень 
 
 
 

Жовтень 
Грудень 
Лютий 

 
 

 
 
 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
 
 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
методист Морозова 
Г.М. 

 



сільськогосподарських машин та 
устаткування»; 

- «Водій автотранспортних засобів, 
(категорія «С»)». 

 
Січень 

 
Лютий 

20 Перевірити  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  

 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

21 Провести аналіз роботи методичних 
комісій з упровадження виробничих 
та педагогічних технологій  

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

22 Провести аналіз виконання 
навчальних планів і програм 
викладачами за результатами 
семестрів, виявлення розбіжностей 
та їх причин 

Січень 
Червень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

23 Провести аналіз  ведення учнями 
зошитів з української мови, 
української літератури, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, 
математики; стан виконання 
письмових робіт учнями 

Грудень 
Червень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

24 Провести аналіз  роботи гуртків, 
факультативів, консультацій 
 

Січень 
Квітень  

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

25 Провести аналіз  виконання планів 
роботи кабінетів, майстерень та 
лабораторій завідувачами 
 

Січень 
Червень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

26 Провести контроль за станом 
харчування 

Жовтень 
Квітень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

27 Стан житлово-побутових умов у 
гуртожитках 

Вересень, 
листопад, 

січень, 
березень, 
травень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

28 Провести контроль організації 
учнівського самоврядування та 
роботи вихователів у  гуртожитках 

Квітень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



29 Провести контроль якості 
проведення уроків виробничого 
навчання  

Згідно 
графіку 

контролю 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С, 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

30 

Провести аналіз успішності учнів з 
виробничого навчання та виконання 
обсягів виробничої діяльності   

Грудень 
Червень  

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

31 

Провести контроль за створенням 
безпечних умов праці при 
проведенні виробничої практики  

Згідно 
графіку 

виробничої 
пракики 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

32 

Провести контроль за роботою 
гуртків, факультативів та 
спортивних секцій 

Березень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

33 Вивчити ступінь психологічного 
комфорту (дискомфорту) 
викладачів,учнів 

Постійно 
Практичний психолог 
 

 

34 

Провести 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., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

35 

Провести контроль за виконанням 
навчальних планів та прогам 

Грудень 
Червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С.,  
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

36 

Вивчити стан роботи бібліотеки Січень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

37 

Провести контроль за виконанням 
рішень педагогічних рад 

Згідно плану 
педагогічних 

рад 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С.,  
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

38 Вивчити стан комплексно- Березень Заступник директора з  



методичного забезпечення 
загальноосвітньої підготовки  

НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М 

39 

Вивчити стан комплексно-
методичного забезпечення 
професійно-теоретичної підготовки 

Травень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

ІІІ. Контроль за результатами навчальних і творчих досягнень учнів 
40 Створити банк даних обдарованої 

молоді (надання інформації до НМЦ 
ПТО у Сумській обл.) 
 

До 
01.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

41 Провести аналіз проведених 
контрольних зрізів знань із 
загальноосвітніх предметів для 
учнів І курсу (порівняння з 
базовими) 
 

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

42 Провести аналіз результатів 
виконання учнями контрольних 
робіт з предметів загальноосвітньої 
та професійно-теоретичної 
підготовки.  

Грудень, 
квітень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

43 Провести моніторинг якості 
професійно-технічної освіти 
відповідно до вимог С П(ПТ)О 
 

Січень  
Червень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

44 ПровестиВсеукраїнські 
учнівськіолімпіади з предметів 
загальноосвітньої підготовки. 
Аналіз протоколів олімпіад, 
визначення учнів для участі у ІІ 
етапі . 

Жовтень, 
грудень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти 
МорозоваГ.М., 
Куткович О.М., 
голови МК 

 

45 ПровестиВсеукраїнські 
учнівськіолімпіади зі спеціальних  
предметів. Аналіз протоколів 
олімпіад, визначення учнів для 
участі у ІІ етапі  

Січень, лютий Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
голови МК 

 

46 Провести аналіз поточного, 
семестрового оцінювання 
 

Січень  
Червень  

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 
 

 



47 Провести аналіз протоколів ДПА, 
ПКА, ДКА, записів в журналах, 
письмових робіт учнів 
 

Червень Заступник директора з 
НВР НіжнікО.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

48 
 

Провести аналіз результативності 
участі учнів у ЗНО 2023 

Червень  Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 
 
 
 

49 Провести тематичні перевірки: 
- «Рівень засвоєння навчального 
матеріалу на уроці»; 
- «Система роботи педагогів з 
формування умінь учнів самостійно 
здобувати знання»; 
- «Оптимальність застосування 
інновацій на уроках теоретичного 
навчання» 
-Тематичний контроль «Організація 
повторення навчального матеріалу 
та підготовка до ДПА, ЗНО» 

 
 

Грудень 
 

 
Лютий 

 
 

Березень 
 
 

Квітень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

ІV. Контроль за методичною роботою  
50 Провести аналіз комплектів 

навчально-плануючоїдокументації з 
професій: 
м. Охтирка 
-«Кухар. Продавець продовольчих 
товарів»; 
- «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Водій 
автотранспортних засобів (категорія 
«С»)». 
Відокремлений навчальний підрозділ 
м. Тростянець 
- «Електрозварник ручного 
зварювання. Газозварник» 
- «Муляр. Штукатур. Лицювальник-
плиточник» 
Філія смт. В-Писарівка 
-«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 
 
 
 

Жовтень 
 

 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Голови методичних 
(циклових) комісій 
 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 
Голови методичних 
(циклових) комісій 
 
 
 
 
Завідувач філії 
Кальченко О.О., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

51 Провести аналіз поурочно-
тематичних планів викладачів, їх 
відповідність освітнім програмам. 
 

Жовтень, 
квітень 

Заступник директора з 
НМР Савочка 
Л.І.,Заступник 
директора з НВР 

 



Ніжнік О.С., завідувач 
підрозділу Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

52 Провести аналіз роботи методичних 
комісій з упровадження активних 
методів навчання 
 

 
Березень  

 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

53 Провести атестацію педагогічних 
працівників. Аналіз графіку 
атестації, протоколів засідань АК, 
характеристик та атестаційних 
листів. Аналіз плану роботи 
атестаційної комісії. 

Жовтень, 
березень, 
квітень 

Директор Горобець А.В., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С.,  
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

54 Вивчити системи роботи 
педагогічних працівників, які 
атестуються.  

Жовтень - 
лютий 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

55 Вивчити роботу молодих та 
новопризначених педагогічних 
працівників. Закріпити наставників, 
аналіз планів роботи наставників та 
роботи Школи молодого педагога 

Жовтень - 
березень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С, 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

56 Вивчити, узагальнити та поширити 
передовий педагогічний досвід 
викладача Воліна С.В. 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

57 Провести аналіз роботи методичної 
ради за навчальний рік, з єдиної 
науково-методичноїтеми 
«Формування освітніх професійних 
компетентностей учнів через 
упровадження інноваційних 
технологій» 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

58 Провести контроль за 
упровадженням педагогічнх 
інновацій у навчально-виховний 
процес  

Постійно  

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методисти Морозова 
Г.М., Куткович О.М. 

 

59 Провести контроль за створенням 
електронних посібників 

Лютий 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

V. Контроль за фінансово господарською та виробничою діяльністю 
60 Провести аналіз виконання заходів 

щодо зміцнення матеріально-
Січень, 
червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С, 

 



технічної бази 
 

завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О 

61 Ознайомити викладачів із 
попереднім навантаженням на 
наступний навчальний рік 
 

Травень 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О 

 

62 Провести аналіз видання наказів 
щодо підсумків атестації 
педагогічних працівників (подання 
наказів до бухгалтерії, якщо є зміна 
категорії.) 

Квітень  Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
Юрисконсульт 

 

VІ . Контроль за охороною праці та безпекою життєдіяльності 
63 Провести аналіз стану робочих 

місць в майстернях, лабораторіях, 
кабінетах відповідно до вимог ОП 
(акти-дозволи кабінетів 
природничо-математичного циклу) 
 

Серпень-
вересень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
Завідуючий 
господарством  
Желада Д.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О 

 

64 Провести аналіз стану медоглядів 
працівників 

Згідно з 
окремим 
графіком 

Медпрацівники  

65 Провести аналіз організації  
медичного обслуговування учнів, 
ведення їх диспансерного обліку  

Вересень 
березень 

Медпрацівники  

66 Провести аналіз дотримання 
санітарно-гігієнічних норм в 
організації навчально-виховного 
процесу  
 

Жовтень, 
Березень, 
серпень 

Директор Горобець А.В. 
завідуючий 
господарством 
Желада Д.С. 

 

67 Провести аналіз стану безпеки праці 
на уроках фізичної культури  

Листопад, 
квітень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

68 Провести аналіз ведення журналів 
інструктажу з охорони праці 
 

Вересень, 
квітень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
інженер з охорони 
праці Бова К.С., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



69 Провести аналіз дотримання 
санітарно-гігієнічних правил і 
охорони праці у майстернях, 
лабораторіях, кабінетах 

Вересень, 
червень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
інженер з охорони 
праці Бова 
К.С.,завідувач 
підрозділу Кузуб П.В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

70 Провести аналіз готовності до 
осінньо-зимового періоду. Стану 
протипожежної, каналізаційної, 
опалювальної систем,покрівлі, 
утеплення приміщень   
 

Вересень, 
жовтень 

ДиректорГоробець А.В.  
завідуючий 
господарством 
Желада Д.С., 
завідувач підрозділу 
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 2022/2023навчальному 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 

виконанн
я 

1 2         3 4 5 

1. Засідання педагогічної ради центру м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ 
   м. Тростянець, філія смт. Велика Писарівка 
1.1. Про вибори секретаря педагогічної ради Серпень 

 
 Директор ГоробецьА.В. 
 

 

1.2. Про підсумки діяльності педагогічного 
колективу  з підвищення ефективності 
освітнього процесу  у  2021/2022 н.р. та 
визначення пріоритетних напрямків  
роботи  на 2022/2023  н.р. 

 
Серпень 

Директор Горобець А.В. 
Завідувач 
відокремленого 
навчального підрозділу 
м.Тростянець 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



1.3. Погодження плану роботи закладу на 
2022/2023 н.р.  

Серпень Директор Горобець А.В. 
Завідувач 
відокремленого 
навчального підрозділу 
м.Тростянець 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

1.4. Про режим роботи закладу у 2022/2023 
н.р. 

Серпень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Завідувач 
відокремленого 
навчального підрозділу 
м.Тростянець 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

1.5. Про встановлення педагогічного 
навантаження педагогічним працівникам 
закладу на 2022/2023 н.р. 

Серпень Заступник  директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

1.6. Погодження плану засідань педагогічної 
ради 

Серпень Заступник  директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

1.7. Про підсумки роботи викладача 
Соболєвої І.Ф. тема «Інноваційні методи 
активного навчання – основа якості знань 
сучасного випускника» 

Жовтень 
 

Заступник  директора з 
НМР Савочка Л.І., 
викладач Соболєва І.Ф. 
 

 

2.1. Про виконання рішень попередньої 
педагогічної ради 

Жовтень 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

2.2. Про розгляд щорічного плану підвищення 
кваліфікації та атестацію педагогічних 
працівників 

Жовтень Заступник директора  з 
НМР Савочка Л.І. 
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

2.3. Про стан і перспективи виконання 
регіонального замовлення 

Жовтень 
 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В.,  
Завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 

2.4. Про стан реалізації заходів з 
енергозбереження в освітньому закладі  

Жовтень 
 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., Завідувач 
філії Кальченко О.О. 

 

2.5. Про стан підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Газозварник». 

Жовтень 
 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 

 
 
 
 



2.6. Про стан викладання предмета «Фізика і 
астрономія» 

Жовтень 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

2.7. Про систему роботи зі здібними та 
обдарованими учнями 

Жовтень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

3.1. Про хід виконання рішень попередньої 
педагогічної ради 

Грудень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

3.2. Про стан підготовки кваліфікованих 
робітників з професії «Продавець 
продовольчих товарів",  
з професії «Штукатур» 

Грудень 
 
 

 
Грудень 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 

 

3.3. Про моніторинг навчальних досягнень 
учнів за підсумками семестрових 
контрольних робіт 

Грудень Заступник  директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

3.4. Про  стан викладання та рівень 
навчальних досягнень учнів з предметів: 
«Українська мова і література» 
 
 
«Охорона праці» 
«Правила дорожнього руху» 

Грудень Заступник  директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

3.5 Про перспективи та погодження заходів 
щодо працевлаштування учнів випускних 
груп 

Грудень Заступник директора з  
НВР Ніжнік О.С., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4.1. Про підсумки роботи педагогічного 
колективу з підвищення ефективності 
освітнього процесу в І семестрі 2022/2023 
н.р. 

Січень Директор Горобець А.В. 
Завідувач підрозділу  
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4.2. Формування мотивації навчальної 
діяльності учнів на уроках з предметів: 
«Інформатика» ,«Математика» 
«Перукарська справа» 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 
Заступник директора з  
НВР Ніжнік О.С. 

 



4.3. Сучасні технології організації 
профорієнтаційної роботи та виконання 
регіонального замовлення 

Січень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4.4.  Про стан національно-патріотичиного 
виховання учнів у закладі освіти 

Січень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.1. Про виконання рішень попередньої 
педагогічної ради 

Березень Заступник директора з НМР  
Савочка Л.І.,  
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

5.2. Про якість підготовки учнів з професій: 
«Слюсар колісних транспортних засобів» 
 
«Кондитер» 
 
 
 
«Водій автотрансортних засобів категорія 
«С» 

Березень  
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
 
Завідувач підрозділу  
Кузуб П.В. 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

5.3. Про стан викладання предметів: 
«Математика» 
 
 
«Матеріалознавство» 
 
«Слюсарна справа» 
 
 
«Технологія приготування борошняних 
кондитерських виробів з основами 
товарознавства» 
 
 
«Історія України» 

Березень  
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
 
Методист Морозова Г.М. 
 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
 
Завідувач підрозділу  
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 
 
Методист Куткович О.М. 

 

5.4. Про систему підготовки педагогічних 
працівників до атестації (з досвіду 
роботи) 

Березень Викладачі, майстри 
виробничого навчання  

 

5.5. Про виконання плану заходів щодо 
підготовки учнів до ДПА  

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

6.1. Про хід виконання рішень педагогічної 
ради 

Травень Заступник директора з НМР  
Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

6.2. Про стан реалізації заходів з єдиної 
науково-методичної теми «Формування 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 

 



освітніх професійних компетентностей 
учнів через упровадження інноваційних 
технологій» 

Методист Куткович О.М., 
Методист Морозова Г.М. 
 

6.3. Про стан проходження виробничої 
практики учнями закладу 

Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Старший майстер 
Ковбаса В.Г.,  
Завідувач підрозділу 
 Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 
 
 
 

6.4. Про оздоровлення учнів влітку 2023 року Травень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В.,  
Завідувач 
відокремленого 
навчального підрозділу 
м.Тростянець 
 Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

6.5. Про стан викладання предмета «Будова й 
експлуатація вантажного автомобіля 

Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 

 

6.6. Про підсумки досвіду роботи викладача 
Воліна С.В.., тема: «Інноваційні методи 
творчої співпраці з учнями при вивченні 
історії та державотворення України» 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Куткович О.М., 
Волін С.В. 

 

7.1. Про виконання рішень попередньої 
педагогічної ради 

Червень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 
 
 

 

7.2. Про підсумки державної кваліфікаційної 
атестації, поетапної кваліфікаційної 
атестації, державної підсумкової атестації 

Червень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Методист Морозова Г.М., 
Методист Куткович О.М. 

 

7.3. 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.,  
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

ІІ. Організувати роботу методичних (циклових) комісій м. Охтирка 

1. 
 
 

Організувати роботу циклових комісій:  
- сільськогосподарського профілю, 
автотранспорту, електромонтерів 
- харчових технологій, перукарів; 
- загальноосвітньої підготовки; 
- класних керівників. 

 
 
 
 

До 
21.09.2022 

 

 
 
 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Голови методичних 
(циклових) комісій 
 
 

 



Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 

2.1. Організувати роботу  методичних 
комісій: 
- загальноосвітньої підготовки; 
- харчових технологій ; 
- будівельного, металообробного 
профілю 

До 
21.09.2022 

Методист Морозова Г.М., 
голови методичних 
комісій 
 

 

Філія смт. Велика Писарівка 
2.1. Організувати роботу  методичних 

комісій: 
- загальноосвітньої підготовки; 
- харчових технологій; 
- сільськогосподарського виробництва 

До 
21.09.2022 

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, філія смт. Велика Писарівка 

3.1       Використання онлайн інструментів 
для створення електронних дидактичних 
матеріалів, їх збереження, поширення та 
використання під час організації 
освітнього процесу. 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М., 
голови методичних 
(циклових) комісій 
 

 

3.2 Реалізація інтегративних зв’язків  
спеціальної технології з іншими 
навчальними предметами через 
упровадження інноваційних  
педагогічних технологій 
 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М., 
голови методичних 
(циклових) комісій 
 

 

IV.  Провести інструктивно-методичні наради (м. Охтирка,  відокремлений навчальний підрозділ 
м. Тростянець, філія смт. Велика Писарівка) 
4.1.
1. 
 

Про особливості організації освітнього 
процесу в закладах 
професійної(професійно-технічної) освіти 
у2022/2023 навчальному році 
 

Серпень Директор Горобець А.В. 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4.1. 
2. 
 

Про нормативно-правові документи щодо  
освітнього процесу у 2022/2023 
навчальному році 

Серпень  Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 
 
 

 

4.1. 
3. 
 

 Про академічну доброчесність під час 
навчання та викладання 

Серпень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С. 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 



4.1. 
4. 
 

 Про забезпечення наявності 
інформаційних систем для ефективного 
управління закладом освіти 
 

Серпень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С. 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4.1. 
5. 
 

Про заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на вересень 

Серпень  Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
2.1. 

 

Про профілактику підліткової злочинності, 
профілактику булінгу, насильства та 
правопорушень серед учнів 

Вересень  Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
2.2. 

 

Про організацію факультативних занять, 
гуртків, спортивних секцій 

Вересень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
2.3. 

 

Про створення дидактичного 
інструментарію комплексно-методичного 
забезпечення предметів, уроків 
виробничого навчання 

Вересень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
2.4. 

 

Про організацію виробничої практики у 
2022/2023 навчальному році 

Вересень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
2.5. 

 

Організація роботи з охорони праці та 
безпеки життєдіяльності під час освітнього 
процесу, позакласної діяльності та 

діяльності за межами Центру. 

Вересень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
2.6. 

 

Про заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на жовтень 

Вересень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
3.1. 

 

Про організацію  роботи зі здібними 
учнями: 

- проведення конкурсів фахової 
майстерності,  

- учнівських олімпіад; 
участь учнів у конкурсах: 
 -     Міжнародного мовного-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка;  
-      Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика  
-  Всеукраїнського конкурсу учнівської 

 
Жовтень 

 

 
Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 



творчості у номінаціях «Література», 
«Історія України та державотворення» 

4. 
3.2. 

 

Про атестаційний процес, як цілісну 
систему оцінювання професійної 
компетентності педагога 

Жовтень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
3.3. 

 

Про організацію та проведення  І етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 

Жовтень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
3.4. 

 

Про забезпечення наявності необхідних 
ресурсів для організації освітнього  
процесу, в тому числі для самостійної 
роботи здобувачів освіти 

Жовтень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
3.5. 

 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на листопад 

Жовтень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
4.1. 

 

Про нормативно-правові документи щодо  
організації  ДПА, ЗНО у 2023  році 

Листопад Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
4.2. 

 

 Про забезпечення якості освітнього 
процесу у закладах 
професійно(професійно-технічної ) освіти; 

Листопад Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
4.3. 

 

Про підготовку та проведення семестрових 
контрольних робіт 

Листопад Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
4.4. 

 

Про  заходи з реалізації мовної 
політики,формування культури мовлення 
учасників освітнього процесу 

Листопад Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
4.5. 

 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на грудень 

Листопад Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
5.1. 

 

Про методичні рекомендації щодо 
підготовки методичних напрацювань 

Грудень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
5.2. 

Про семестрове оцінювання учнів та 
моніторинг навчальних досягнень 

Грудень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
5.3. 

Про планування навчально-виробничої 
діяльності майстрів виробничого навчання 

Грудень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 

 



на 2023рік завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

4. 
5.4. 

Про організаційні заходи щодо завершення 
І семестру 2022/2023 навчального року 

Грудень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
5.5. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на січень 

 
Грудень 

Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М 

 

4. 
6.1. 

Про написання учнями випускних груп 
письмових (творчих) робіт. Методичні 
рекомендації щодо підготовки  

Січень  Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
6.2. 

Про організацію повторення навчального 
матеріалу та використання 
диференційованих завдань 

Січень  Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
6.3. 

Про  графіки ЗНО-2023 та реєстрацію 
учнів для проходження ДПА,ЗНО  

Січень  Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
6.4. 

Про організацію та проведення І етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 
спеціальних предметів 

Січень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
6.5. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на лютий 

Січень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
7.1. 

Про організацію профорієнтаційної роботи 
в закладі 

Лютий Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
7.2. 

Про використання тестових технологій під 
час освітнього процесу та підготовки учнів 
до ДПА, ЗНО, ПКА 

Лютий Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 7. 
3. 

Про соціальне партнерство у професійній 
підготовці кваліфікованих робітників 

Лютий Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 



4. 
7.4. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на березень 

Лютий Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
8.1. 

Про єдині вимоги щодо  організації та 
проведення  виробничої практики 

Березень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
8.2. 

Про підготовку методичних напрацювань, 
електронного контенту дидактичного 
матеріалу 

Березень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М 

 

4. 
8.3. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на  
квітень 

Березень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 

 

4. 
8.4. 

Про реалізацію заходів профорієнтаційної 
роботи через сучасні форми роботи 

Березень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
 Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

4. 
9.1. 

Про організаційні заходи щодо проведення 
ЗНО, ДПА 

Квітень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
9.2. 

Про організацію роботи з 
працевлаштування випускників. 
Нормативно-правова база з даного 
питання. 
 

Квітень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
9.3. 

Про проведення  тижня безпеки 
життєдіяльності, цивільного захисту 

Квітень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

4. 
9.4. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на травень 

Квітень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 

 

4. 
10.1

. 

Обговорення наказу Міносвіти і науки від 
30.05.2006 р. № 419 (зі змінами) в частині:  
- контроль за навчально-виробничим 
процесом; 
- порядок проведення державної 
підсумкової атестації (кваліфікаційна 
атестація).  

Травень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 



4. 
10.2
. 

Про планування навчальної  документації 
на новий навчальний рік 
 

Травень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С.,Завідувач філії 
Кальченко О.О. 
Завідувач підрозділу 
Кузуб П.В. 

 

4. 
10.3

. 

Про семестрове, річне оцінювання учнів та 
моніторинг навчальних досягнень 

Травень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
10.4

. 

Про  заходи освітньої діяльності, план 
внутрішнього контролю  на  
червень 

Травень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
11.1

. 

Про організаційні заходи щодо завершення 
ІІ семестру 2022/2023 навчального року 

Червень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
Завідувач  підрозділу  
 Кузуб П.В., 
завідувач філії 
 Кальченко О.О. 

 

4. 
11.1

. 

Про оформлення документів про освіту Червень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
11.2

. 

Про підведення підсумків виконання 
навчальних планів та програм, виробничої 
діяльності, планів розвитку кабінетів, 
майстерень  

Червень Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

4. 
11.3

. 

Про  підготовку до нового навчального 
року  
 

Червень Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  Кузуб 
П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

У.        Тематика нарад при директору,  завідувачу навчального підрозділу                        
м.Тростянець,завідувачуфілії смт. Велика Писарівка 
5.1.
1. 
 

Пр стан навчально-плануючої 
документації, паспортів  комплексно-
методичного забезпечення кабінетів 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.1.
2. 

Про стан оформлення особових справ учнів Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.2. 
1 

Про стан відвідування занять учнями Жовтень Майстри виробничого 
навчання, класні 
керівники 

 



5.2. 
2. 

Про ста підготовки до роботи освітнього 
закладу у осінньо-зимовий період 

Жовтень Завідувач господарством 
Желада Д.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.2. 
3. 

Про підсумки перевірки оформлення  та 
ведення журналів теоретичного та 
виробничого навчання 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

5.2. 
4. 

 Про стан комплексно-методичного 
забезпечення  під час проведення уроків  
викладачами та майстрами виробничого 
навчання  

Жовтень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

5.2. 
4. 

Про підсумки індивідуальної роботи з 
батьками, учнями 

Жовтень Майстри виробничого 
навчання, класні 
керівники, вихователі 
гуртожитків 

 

5.2. 
5. 

Про  стан оформлення комплектів 
навчально-плануючої документації 
професій 

Жовтень Голови методичних 
(циклових ) комісій 

 

5.3.
1. 

Про підсумки І етапу олімпіад із предметів 
загальноосвітньої підготовки 

Листопад Голови методичних 
(циклових ) комісій 

 

5.3. 
2. 

Про охоплення учнів  позаурочною 
роботою 

Листопад Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.3. 
3. 

Про підсумки перевірки оформлення та 
ведення журналів методичних комісій 

Листопад Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

5.3. 
4. 

Стан житлово-побутових умов у 
гуртожитках 

Листопад Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.3. 
4. 

Про стан комплексно-методичного 
забезпечення професійно-практичної 
підготовки 
 

Листопад Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 
майстри виробничого 
навчання 

 



5.4. 
1. 

Про стан роботи учнівського 
самоврядування в групах, гуртожитках 

Грудень Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
класні керівники, 
вихователі гуртожитків 

 

5.4. 
2. 

Про результати перевірки  
планування класними  
керівниками виховної  
роботи та якості її виконання 

Грудень Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.4. 
3. 

Про підсумки семестрових контрольних 
робіт  

Грудень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М 
методист Куткович О.М. 

 

5.4. 
4. 

Про стан ведення учнівських зошитів Грудень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

5.4. 
5. 

Про підсумки перевірки стану відвідування 
уроків учнями закладу 

Грудень Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.5. 
1. 

Про підсумки  перевірки  ведення журналів 
теоретичного та виробничого навчання 

Січень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.5. 
2. 

Про виконання навчальних планів і 
програм за І семемтр 2022/2023 
навчального року 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 
 

 

5.5. 
3. 

Про виконання плану виробничої 
діяльності за 2022 рік 

Січень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О.. 

 

5.5. 
4. 

Про  стан забезпечення учнів спеціальним 
одягом, дотримання правил безпеки праці  
під час проведення уроків виробничого 
навчання 

Січень Старший майстер Ковбаса 
В.Г., завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.6. 
1. 

Про виконання заходів щодо енерго та 
теплозбереження в закладі 

Лютий Старший майстер Ковбаса 
В.Г. 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 



5.6. 
2. 

Про підсумки тематичної перевірки 
«Система роботи педагогів з формування 
умінь учнів самостійно здобувати знання» 

Лютий Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 

 

5.6. 
2. 

Про підсумки І етапу олімпіад із 
спеціальних предметів  

Лютий Голови методичних 
комісій 

 

5.6. 
3. 

Про підсумки тематичного контролю 
«Впровадження інноваційних виробничих 
технологій під час професійно-практичної 
підготовки» 

Лютий Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М 

 

5.6. 
4. 

Про стан відвідування занять учнями Лютий Майстри виробничого 
навчання, класні 
керівники 

 

5.7. 
1. 

Про стан профорієнтаційної роботи у 
загальноосвітніх школах 

Березень Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
Завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
Завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.7. 
2. 

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. 
Методист Куткович О.М. 

 

5.7. 
3. 

Про стан комплексно-методичного 
забезпечення професійно-теоретичної 
підготовки 
 

Листопад Заступник директора 
з НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.В., 
завідувач філії Кальченко 
О.О. 
майстри виробничого 
навчання 

 

5.7. 
4. 

Про підсумки перевірки оформлення  та 
ведення журналів теоретичного та 
виробничого навчання 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 

 

5.8. 
1. 

Про підсумки роботи атестаційної комісії Квітень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.8. 
2. 

 Стан  виконання заходів з підготовки та 
проведення ДПА, ДКА. 
 

Квітень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 

 

5.8. 
3. 

Про стан оформлення  навчально- 
плануючої документації виробничої 
практики 
 

Квітень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В., завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



5.9. 
1. 

Стан комплексно-методичного 
забезпечення загальноосвітньої підготовки 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М. 
викладачі 

 

5.9. 
2. 

 Про  підсумки проведення  конкурсів 
фахової майстерності, предметних тижнів 
 

Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.9. 
3. 

Про стан відвідування учнями виробничої 
практики та виконання детальних програм 

Травень Старший майстер Ковбаса 
В.Г., 
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії Кальченко 
О.О. 

 

5.9. 
3. 

Стан підготовки  письмових 
екзаменаційних (творчих) робіт  
 

Травень Викладачі професійно-
теоретичної підготовки 

 

5.10
. 1. 

Про виконання навчальних планів і 
програм 

Червень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
 

 

5.10
. 2. 

 Аналізу динаміки оцінювання освітньої 
діяльності закладу  
 (шляхом співставлення результатів за 
останні два  роки) 

Червень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії Кальченко 
О.О. 
 

 

5.10
. 3. 

Стан оновлення матеріально - технічної 
бази кабінетів лабораторій, майстерень 
виробничого навчання 

Червень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
старший майстер Ковбаса 
В.Г.,  
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії Кальченко 
О.О. 
 

 

VІ. Тематика засідань методичної ради  
м. Охтирка, відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець, філія смт Велика Писарівка 

6.1.
1 

Аналіз  методичної  роботи  за минулий  
навчальний рік. Завдання методичної 
служби центру (методичної ради, 
методичних комісій, творчих груп) на 
2022/2023навчальний рік. Погодження 
планів роботи 

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М 

 

6.1. 
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. 
методист Куткович О.М 

 



6.1. 
3 

Визначення змісту, форм і методів 
підвищення  кваліфікації педагогів у 
2022/2023 навчальному  році. 
 

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

6.1.
4 

Про забезпечення компонентів  
функціонування внутрішньої 
 системи Центру 

 

Вересень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
 

 

6.1.
5 

Про організацію наставництва в роботі з 
молодими викладачами та викладачами-
початківцями  
 

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М 

 

6.1.
6 

     Розгляд та затвердження графіків 
проведення, тематики відкритих уроків та 
декади педагогічної майстерності  

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М 

 

6.2.
1 

Про основні вектори співпраці  
методичних комісій та соціальних 
партнерів 

 

Листопад Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
голови методичних 
комісій 

 

6.2.
2 

Про заходи  щодо  підготовки   
здобувачів освіти до зовнішнього 
 незалежного оцінювання, ДПА,  
ДКА 

 

Листопад Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
 

 

6.2.
3 

Самостійна робота як складова 
професійної підготовки здобувачів 
освіти: організація, методичне 
забезпечення, форми контролю  
 

Листопад Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М. 
методист Куткович О.М 

 

6.2.
4 

Про  заходи щодо підготовки учнів для 
участі:   I І етапах Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін; 
IІ етапу Міжнародного конкурсу з 
української мови ім. Петра Яцика; IІ 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості у номінаціях 
«Література», «Історія України та 
державотворення»; I -ІІетапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад зі 
спеціальних дисциплін 

Листопад голови методичних комісії 
 

 

6.2.
5 

Про зміст  та  сучасні підходи щодо 
організації  роботи шкіл:  
- творчо працюючих педагогічних 
працівників у 2022/2023 н.р.; 
-   молодого педагога 

Листопад 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

6.2.
6 

Про тематику методичних напрацювань 
педагогічних працівників.  
Участь у Міжнародній виставці «Сучасні 
заклади освіти» 

Листопад 
 

Голови методичних 
(циклових) комісій 

 

6.2.
7 

 Про самооцінювання освітніх 
і управлінських процесів відповідно до 
критеріїв за певними напрямами освітньої 
діяльності 

Листопад 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 

 



методист Морозова Г.М. 
методист Куткович 

6.3. 
1 

Про заходи щодо підвищення якості 
знань учнів за підсумками І семестру 
2022/2023 н. р. 

Січень Голови методичних  
комісій 

 

6.3. 
2 

Про стан інформаційного забезпечення 
методичними комісіями сайту  Центру як 
ефективного засобу створення 
позитивного іміджу закладу  освіти  

Січень Голови методичних 
комісій 

 

6.3. 
3 

Про виконання заходів щодо проведення 
ДПА, ЗНО 2023 та ДКА 
 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

6.3. 
4. 

Про визначення пріоритетних напрямів 
удосконалення освітніх і управлінських 
процесів за підсумками роботи  у І 
семестрі 2022/2023 навчального року 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
 

 

6.3. 
5. 

Про підготовку проведення декади 
педагогічної творчості  «Формування 
освітніх професійних компетентностй 
учнів шляхом упровадження 
інноваційних технологій» 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М.  

 

6.4. 
1. 

 Про реалізацію індивідуальної освітньої 
траєкторії як безперервний саморозвиток 
особистості самого педагога і його вплив 
на розвиток особистості учня (за 
наслідками атестації педагогічних 
працівників) 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М.  

 

6.4. 
2. 

Про  стан роботи зі здібними та 
обдарованими учнями (звіти голів 
методичних комісій) 

Березень Голови методичних  
(циклових) комісій  

 

6.4. 
3. 

Про  стан підготовки   до проведення 
ДПА, ЗНО, державної кваліфікаційної 
атестації  

Березень Заступник директора з 
НВР  Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

6.4. 
4. 

Про реалізацію заходів щодо вивчення та 
упровадження досвіду роботи 
педагогічних працівників 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М.  

 

6.4.
5 

Про програмне забезпечення викладання 

предметів у режимі дистанційного 

навчання» 

 

Березень Голови методичних  
(циклових) комісій  

 



6.4.
6 

Про реалізацію заходів з національно-
патріотичного виховання 

Березень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
 

 

6.5.
1. 

Про виконання плану навчально-
методичної роботи за підсумками 
2022/2023 навчального року 

Травень 
 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

6.5.
2. 

  Про нові підходи щодо організації та 
проведення засідань методичними 
комісіями  
 (з досвіду роботи) 

Травень 
 

Голови методичних  
комісій 

 

6.5.
3. 

 Про схвалення методичних напрацювань Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 
методист Куткович О.М. 

 

6.5.
4. 

Про освітні програми з підготовки 
кваліфікованих робітників 

Травень заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 

 

6.5.
6. 

Про планування  роботи на  наступний 
навчальний рік 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М., 

методист Куткович О.М. 

 

    VІІ.   Організувати роботу методичного кабінету м. Охтирка, відокремленого навчального 
підрозділу м.Тростянець, філії см. Велика Писарівка 

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. 
методист Морозова Г.М.,  

методист Куткович О.М. 
 

 

7.1.
2 

Поповнити картотеку методичної, 
педагогічної, інформаційної та фахової 
літератури 

До 
29.10.2022 

Бібліотекарі 
Оберемко Н.І., 
Заверзаєва І.Г. 

 

7.1.
3 

Скласти план роботи школи творчо-
працюючих педагогічних працівників 

До 
01.10.2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.
4 

Скласти план роботи школи молодого 
педагога 

До 
10.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.
5 

Оформити зразки навчально-плануючої 
документації відповідно сучасних вимог 

До 
30.09.2022 

Заступник директора з 
НВР  Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

 

7.1.
6 

Закріпити наставників за молодими 
фахівцями 

До 
17.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.
7 

Поновити банк здібних та обдарованих 
учнів 

До 
31.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
заступник директора з 

 



НВихР Татаренко Л.В. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

7.1.8 Здійснювати організаційно-методичний 
супровід та моніторинг функціонування 
веб-сайту закладу та своєчасне 
оприлюднення інформації 

Постійно Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

 

7.1.9 Сформувати списки педагогічних 
працівників, які атестуються 

До 
10.10.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.1
0 

Зосередити у методичному кабінеті: 
- план роботи ДНЗ «Охтирський центр 
ПТО» на 2022-2023 н.р.; 
- план роботи педагогічної ради; 
- план роботи інструктивно-методичних 
нарад; 
- плани роботи методичних (циклових) 
комісій; 
- план проведення семінарів; 
- план роботи школи творчо-працюючих 
педагогічних працівників; 
- план роботи школи молодого педагога. 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

 

7.1.1
1 

Оновити комплекти навчально-
плануючої документації з професій: 
- «Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів. Водій 
автотранспортних засобів категорія 
«С»» 
- «Кухар. Продавець продовольчих 
товарів» 
«Кухар.Кондитер», 
« Газозварник.Електрозварник ручного 
зварювання» 

 
 
 

Жовтень 
 

 
 
 
Голови методичних 
(циклових) комісій 

 

7.1.1
2 

Систематизувати на веб-сайті розділ 
«Методичні напрацювання» 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

 

7.1.1
3 

Оформити методичний бюлетень щодо  
реалізації єдиної науково-методичної 
теми: «Формування освітніх та 
професійних компетентнотсей учнів 
шляхом упровадження інноваційних 
технологій» 

Листопад 
Березень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 
 

 

7.1.1
4 

Оновити методичну теку «Готуємося до 
ЗНО», «На допомогу викладачу», «На 
допомогу майстру виробничого 
навчання» 

Грудень Голови методичних  
(циклових) комісій  

 



7.1.1
5 

Проводити засідання методичної ради  Згідно 
плану 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.1.1
6 

Проводити  засідання методичних комісій ІІІ тиждень 
Четверг 

Голови методичних 
(циклових) комісій 

 

7.1.1
7 

Проводити методичні оперативки з 
головами методичних (циклових) комісій 

Постійно Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М. 

 

7.2. Робота з підвищення, удосконалення педагогічної майстерності 
7.2.1 Провести анкетування педагогічних 

працівників з метою визначення їхніх 
інформаційних потреб 

Вересень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 

 

7.2.2 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. 

 

7.2.3 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. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 

 

7.2.4 Проводити індивідуальні консультації з 
питань планування, методики ведення 
уроків та роботи з єдиної науково-
методичної теми «Формування освітніх 
професійних компетентностей учнів 
шляхом упровадження інноваційних 
технологій» 

За 
потребою 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
старший майстер 
Ковбаса В.Г.,  
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.2.5. Відвідувати уроки педагогічних 
працівників з метою надання методичної 
допомоги,  вивчення  досвіду роботи, 
моніторингу рівня педагогічної 
майстерності 
 

Протягом 
року, 
згідно 

графіка 

Директор 
Горобець А.В. 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
старший майстер 
Ковбаса В.Г.,  
завідувач підрозділом 
Кузуб П.В.,  
завідувач філії 
Кальченко О.О. 
 
 

 



7.2.6 Провести майстер - клас:  
 «Створення інформаційного контенту 
для забезпечення освітнього процесу» 

Жовтень 
 
 

 

Викладачі інформатики 
Слєдзевський Ю.Б., 
Ковбаса В.Г., 
Куткович О.М. 

 

7.2.7   Проведення тренінгу «Застосування 
терапевтичних технологій для особистого 
зростання педагогів» 

Листопад Практичний психолог  

7.2.8 Організувати педагогічний  коучинг  з 
теми «Техніки та інструменти освітнього 
процесу» 

Січень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.2.9 Сприяти участі педагогічних працівників 
у заходах НМЦ ПТО у Сумській області 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 

 

7.2.1
0 

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 Татаренко Л.В. 

 

7.2.1
1. 

Сприяти своєчасному проходженню 
курсів підвищення кваліфікації 
педпрацівниками (згідно плану) 

Постійно, 
 згідно 
плану 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
інспектор з кадрів 
Бова К.С. 

 

7.2.1
2. 

Створити належні умови для роботи 
педагогічних працівників у методичному 
кабінеті 

Постійно Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 

 

7.2.1
3. 

Організація  та сприяння безперервної 
освіти педагогів за індивідуальною 
освітньою траєкторією 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

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.  «Інноваційні методи 
активного навчання – основа якості знань 
сучасного випускника» 
Логвіненко В.І. «Розвиток професійних та 
міжпредметних компетентностей через 
упровадження інноваційних педагогічних 
технологій» 

 
Протягом 

року 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.3.3. Провести декади педагогічної творчості 
викладачів Лебідь Н.Д.,Логвіненко В.І., 
Соболєвої І.Ф.  з теми  
 « Сучасні технології навчання- необхідна 
умова розвитку творчого потенціалу 
викладача та учнів» 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.3.4. Організувати взаємовідвідування уроків 
педпрацівниками 

Постійно Голови методичних  
(циклових) комісій  
 

 

7.3.5. Вивчити та узагальнити досвід роботи 
педагогічних працівників, які 
атестуються 

Листопад 
Березень 

 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
 Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 

 

7.3.6. Вести рубрику  «Вісті з уроків» Постійно Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 

 

7.3.7. Організувати творчі звіти керівників 
методичних комісій. 

Травень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
Голови методичних 
(циклових) комісій  
. 

 

7.3.8. Узагальнити досвід роботи викладача 
Соболєвої І.Ф. 

Жовтень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І., 
 Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 

 

7.3.9. Вивчити та узагальнити досвід роботи 
викладача Воліна С.В. «Інноваційні 
методи творчої співпраці з учнями при 
вивченні історії та державотворення 
України» 

Вересень – 
Травень 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 



7.3.1
0. 

Провести круглий стіл за наслідками 
взаємовідвідування уроків на тему  
«Популярні педагогічні технології в 
сучасному освітньому просторі» 

Лютий Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.3.1
1. 

 Організувати методичне інтерв’ю з 
викладачами вищої категорії з теми  « 
Практичні інструменти активізація 
пізнавальної діяльності здобувачів 
освіти» 

Березень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.3.1
2. 

Провести  відкриті уроки з теми: 
«Сучасний урок  - спільна праця 
викладача та учня» 

Відповідно 
до графіку 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.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 Татаренко Л.В., 
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 Татаренко Л.В., 
Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
Практичний психолог 

 

7.4.3. Висвітлювати інноваційні  форми і 
методи  організації освітнього процесу 

Постійно Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 

 

7.4.4. Провести виставку методичних 
напрацювань «Вернісаж методичних 
педагогічних ідей» 

Травень Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.4.5. Поповнити тематичні теки новими 
матеріалами з науково-методичної роботи 

До 
01.12.2022 

Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 
 

 

7.4.5. Оформити  методичний  кейс 
 « Кращі розробки уроків» 

Червень Заступник директора з 
НМР Савочка Л.І.,  
методист Морозова Г.М.,  
методист Куткович О.М 

 



РОЗДІЛ  9 
Підвищення   

кваліфікації  педагогічних  працівників 
2022/2023 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 Татаренко Л.В., 
Методист Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 

 

2. 

Направити на курси  
підвищення кваліфікації: 
Викладачі: 
Слєдзєвський Ю.Б. 
Волін С.В. 
Лобанова М.В. 
Даурцева М.В. 
Майстри виробничого 
навчання: 
Сасіна О.М. 
Кучер Т.Г. 
Кунченко В.Г. 
Горбушко Л.І. 
Краснокутскьий В.О. 
Ахтирченко І.В. 
Мовчан С.В. 

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., 
авідувач підрозділу Кузуб 
П.В. 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. Методист 
Морозова Г.М. 
Методист Куткович О.М. 
Голови методичних 
(циклових) комісій 

 

4. 
Продовжити роботу  школи 
творчо працюючих працівників 

За окремим 
планом 

Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., Методист 
Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 

 

5. 
Продовжити роботу школи 
молодого педагога 

Протягом 
року 

за окремим 
планом 

Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І.,  
Методист Морозова Г.М. 
Методист 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., Методист 
Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 
голови методичних 
(циклових) комісій 

 

7. 

Організувати роботу 
методичних   (циклових) 
комісій з підвищення 
професійної компетентності 
педагогічних працівників 

Кожного 
місяця 

Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., Методист 
Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 
Голови методичних 
(циклових) 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 Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу  
Кузуб П.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., 
Методист Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 

 

10. 

Вести методичний супровід 
педагогічної діяльності 
викладачів,майстрів 
виробничого навчання 

Протягом 
року 

Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., Методист 
Морозова Г.М.  
Методист 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., 
Методист Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 

 

12. 

Вивчити систему роботи 
викладачів, майстрів 
виробничого навчання, які 
атестуються у 2022/2023 
навчальному році 

Листопад-
березень 

Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С., 
заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., 
Методист Морозова Г.М.  
Методист Куткович О.М. 

 



13. 

Упровадити досвід роботи 
викладача Лебедь Н.Д.  
«Інноваційні методи активного 
навчання – основа якості знань 
сучасного випускника» 
Соболєвої І.Ф. 
«Інноваційні методи активного 
навчання – основи якості знань 
сучасного випускника» 

Протягом 
року 

Заступник директора з НВР 
Ніжнік О.С. 
Заступник директора з НМР 
Савочка Л.І., Методист 
Морозова Г.М.  
Методист 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  
31.08.2022 

Директор Горобець А.В., 
завідувач підрозділу 

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 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про створення служби 
спостереження за безпечною 
експлуатацією будівель і 
споруд 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про призначення 
відповідальних за пожежну 
безпеку 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про призначення 
відповідальних за 
електрогосподарство 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про створення постійно 
діючих комісії з питань 
охорони праці 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про створення постійно 
діючих комісій по перевірці 
знань з питань безпеки 
життєдіяльності та охорони 
праці 

01.09.2022 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 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про організацію роботи з 
охорони праці 

01.09.2021 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про список працівників, які 
працюють на установках 
підвищеної небезпеки 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про створення комісій з 
перевірки знань з 
електробезпеки 

01.09.2022 Інженер з ОП Бова К.С.  

 -про створення постійно Червень Інженер з ОП Бова К.С.  



діючої технічнох комісії з 
обстеження приміщень і 
споруд 

 -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 2021-2022 н.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 
2021-2022 році 

Грудень - 
січень 

Інженер з ОПБова К.С.  

 -про підсумки підготовки з 
цивільного захисту у 2021-
2022 році та завдання на 
2022-2023 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 2022-2023 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. Провестиз учнями вступний 
інструктаж 

01.09.2022 Майстри виробничого 
навчання 

 

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 підрозділу 
Кузуб П. В, 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
майстри виробничого 
навчання 

 

7. Забезпечити своєчасне 
проведення цільових, 
позапланових інструктажів з 

Протягом 
року, у разі 

необхідності 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 

 



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) 

Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
майстри виробничого 
навчання 

8. Забезпечити проведення 
інструктажів з безпеки 
життєдіяльності під час 
спортивних змагань 

Протягом 
року 

Керівник фізичного 
виховання  Бєлоус Д.М,  
викладачі фізичної 
культури Мовчан В.А., 
Субота В.О. 

 

9. Забезпечити належне ведення 
журналів з охорони праці 

Постійно Інженер з ОП Бова К.С.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії 
Кальченко О.О., 
майстри виробничого 
навчання 

 

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 виробничого 
навчання 

 

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 підрозділу 
Кузуб П.В. 
завідувач філії 
Кальченко О.О. 

 



18. Складати звітності з ОП Відповідно 
до строків 
подання 

звітів 

Інженер з ОПБова 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 виробничого 
навчання, 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 підрозділу 
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, 
пожежних кранів  

2 рази на рік Відповідальні за 
пожежну безпеку 
Желада Д.С., Басова В.І.,  
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 
підрозділу 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 
01.09.2022 

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, 
медичний брат 

 

28. Перевірити запас засобів 
медичного захисту та 
надання першої медичної 
допомоги 

1 раз на 
місяць 

Медичні сестри, 
медичний брат 

 

29. Організувати проходження 
обов’язкового медогляду 
працівниками навчального 
закладу 

1 раз на рік Медичні сестри, 
медичний брат 

 

30. Провести заняття з 
учасниками освітнього 
процесу щодо надання 
першої медичної допомоги 

Під час 
проведення 

Дня ЦЗ 

Медичні сестри, 
медичний брат,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 ДиректорГоробець А.В., 
інженер з ОП Бова К.С., 
старший майстер 
Ковбаса В.Г. 
завідувач підрозділу 
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 
НВРНіжнік О.С., 
старший майстер 
Ковбаса В.Г., 
завідувач підрозділу 
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 
Ковбаса В.Г., 
завідувач підрозділу 
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 
Ковбаса В.Г.,  
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., завідувач 
філії Кальченко О.О.,  
майстри виробничого 
навчання 

 



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 підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О.,  
інженер з ОП Бова К.С. 

 

39. Організувати проведення Дня 
цивільного захисту 

Жовтень 
2022, 

травень 2023 

Заступник директора з 
НВРНіжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
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 
2023 року 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
завідувач підрозділу 
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 підрозділу 
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 
Підібрати наочний матеріал до тем: 
«Електробезпека»,  «Безпека праці 
в галузі» 

Травень  
Викладач 

Чорнобай І. Д. 
 

 

2 

Систематизувати теки з тем: 
"Нормативно-правові акти в галузі 
охорони праці», «Шкідливі 
виробничі фактори 

Протягом року 

Викладач 
Чорнобай І. Д. 

 

 

3 
Доукомплектувати кабінет 
зразками спецодягу, засобами 
захисту органів дихання і зору 

Вересень - 
жовтень 

Викладач 
Чорнобай І. Д. 

 

 

 
Професія: «Продавець продовольчих товарів» 

1 

Доукомплектувати майстерню-
магазин: 
 - совками,  
- виделками для гастрономії,  
- інструментами для відкриття тари. 

Січень 
Лютий 
Квітень 

Майстер виробничого 
навчання 

Кунченко В. Г.  

2 

Поповнити асортимент зразками 
товарних документів: бланками 
накладних, ревізійних описів. 
 

Жовтень – 
листопад  

Майстер виробничого 
навчання 

Кунченко В. Г. 
 

3 
Придбати стенд: 
«Особливості викладки 
продовольчих товарів» 

Протягом року 
Майстер виробничого 

навчання 
Кунченко В. Г. 

 

4 Придбати ваги електронні  Травень  
Майстер виробничого 

навчання 
Кунченко В. Г 

 

5 
Розробити інструкційні картки до 
теми «Розпізнавання видів, сортів, 
асортименту рибних товарів» 

Березень 
Майстер виробничого 

навчання 
Кунченко В. Г 

 

6 
Систематизувати базу ресурсів для 
онлайн-уроків з використанням 
Google  форм 

Протягом року 
Викладач   

Лебедь Н.Д.  

7 

Систематизувати дидактичний 
матеріал для проведення 
самостійних робіт з предмету 
«Організація та технологія 
торгівельних процесів» 

Жовтень 

Викладач  
 Лебедь Н.Д. 

 

8 
Розробити завдання для 
семестрових контрольних робіт 

Листопад 
Викладач   

Лебедь Н.Д.  

9 
Поповнити кабінет робочими 
зошитами, інструкційними 
картками  

Протягом року 
Викладач  

 Лебедь Н.Д.  

 
 



Професія: «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С»)» 

1 

Придбати комплект інструментів 
для слюсарних робіт, комплект 
свердл, рожкових ключів, знімач 
підшипників 

 
Протягом року  

 

Майстер виробничого 
навчання 

 
 

2 
Придбати обладнання: система 
мащення, трансмісія  

Протягом року 
Майстер виробничого 

навчання 
 

 

3.  

Обновити інструктивно-
технологічні картки: 

- система мащення двигуна 
внутрішнього згоряння 

Вересень  

Майстер виробничого 
навчання 

 
 

4.  
Розробити робочий зошит з 
предмета «Будова та експлуатація 
вантажного автомобіля» 

Вересень  
Майстер виробничого 

навчання 
 

 

5. 
Дообладнати маневровий 
майданчик для вправ початкового 
водіння твердим покриттям 

Травень  
Майстер виробничого 

навчання 
 

 
 

Професія: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-
машиністсільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва(категорії «А1», « А2»). 

Водійавтотранспортнихзасобів(категорія  «С»)» 

1.  
Оновити інструкційно-технологічні 
картки з тем: рубання, різання, 
клепання 

Листопад 

Майстер виробничого 
навчання 

 
 

 

2.  
Придбати комплект інструменту 
для виконання розбирально - 
складальних робіт 

Листопад 

Майстер виробничого 
навчання 

Марченко М.Г. 
 

 

3.  
Придбати мастило «Солідол», 
оливу МГ-10К, фільтри очистки 
масла трактора Т-150 

Грудень 

Майстер виробничого 
навчання 

Марченко М.Г. 
 

 

4.  
Поповнити лабораторію вузлами 
деталей 

Протягом року 
 

Майстер виробничого 
навчання 

Марченко М.Г. 
 

5.  
Придбати карбюратор на пусковий 
двигун 

Жовтень 
Майстер виробничого 

навчання 
Марченко М.Г. 

 

6.  

Придбати  в слюсарну майстерню: 
-ножовочні полотна,  
-відрізний круг 22мм; 
-мітчикотримач 
-свердла,  
-мітчики, плашки,   
-метал 2мм, 3мм, 1мм. 

Протягом року 
 

Майстер виробничого 
навчання 

 
  

7.  

 
 
Оновити зразки виробів (шаблонів, 
ескізів) 
 
 

Грудень  

Майстри 
виробничого 

навчання 
 



8.  
Придбати плакати  по слюсарній 
справі   

Листопад  

Майстри 
виробничого 

навчання 
 
 

 

9.  
Розробити робочий зошит для 
лабораторних робіт з предмета 
«Трактори» 

Листопад 
викладач 

Чикало Р. В.  

10.  
Створити електронні плакати з 
предмету «Трактори » 

Січень  
викладач 

Чикало Р. В.  

Професія: «Кухар» 

1 

Придбати обладнання : 
електроміксер блендер, шафа 
пекарна, тістомісильна машина, 
експрес-кавоварка  

Квітень-червень 

Майстер виробничого 
навчання 

Горбушко Л.І. 
 

2 
Придбати інвентар: вінчик 
сталевий, лоток мілкий. Ступка з 
товкачиком, форми для корзинок 

Листопад  
Майстер виробничого 

навчання 
Горбушко Л.І. 

 

4 
Поновити посуд: каструлі з 
сітками, сковорідки для млинців 

Грудень  
Майстер виробничого 

навчання 
Горбушко Л.І. 

 

5 
Поновити столові прибори та 
білизну: тарілки, ножі, ложки. 

Протягом року 
Майстер виробничого 

навчання 
Горбушко Л.І. 

 

6 

Обновити інструкційно-
технологічні картки з теми» 
Обробка нерибних продуктів 
моря», «Приготування страв із 
субпродуктів» 

Жовтень 

Майстер виробничого 
навчання 

Горбушко Л.І  

7 
Створення інтерактивного 
контенту в сервісі Ctniaiiu  

Протягом року 
Викладач   

Лебедь Н.Д.  

8 

Систематизувати дидактичний 
матеріал для проведення 
самостійних робіт з харчової 
безпеки товарів 

Жовтень  

Викладач  
 Лебедь Н.Д. 

 

9 
Розробити електронний контент  
для організації освітнього процесу 
в умовах дистанційного навчання 

Жовтень  
Викладач  

 Лебедь Н.Д.  

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

1 

Поповнити  і оновити кабінет 
демонстраційними матеріалами 
зразками до тем: 
 Класифікація декоративної 

косметики; 
 Пластична анатомія голови 

людини; 
 Виготовлення пастижерних 

виробів; 
 Карвінг волосся 

Протягом року 
Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 



2 

Поповнити кабінет 
устаткуванням,обладнанням, 
інвентарем:«Візажні кисті: 
натуральні,штучні, 50 на 50», 
«Набори для корекції та 
контурингу обличчя», 
«Засоби для тонування 
обличчя»,«Косметичні тонуючі 
засоби»,«Набори тіней для 
виконання різних видів 
макіяжу»,«Міцелярна вода для 
зняття звичайного та стійкого 
макіяжу»,«База під макіяж» 
«Спонжі для нанесення 
макіяжу»,«Ватні диски та палички 
для зняття макіяжу» 

Протягом року 
Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 

3 

Систематизувати  дидактичний  
матеріал для проведення  
самостійних робіт ІΙ курс з 
професії « Візажист» картки – 
завдання:«Хто швидше»; 
«Вилучи зайве» з теми 
«Типи обличчя» 
«Кольоротипи обличчя» 

 
 
 

Вересень 
Жовтень 
Грудень  

Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 

4 

Підібрати  відеоматеріали з 
предмету «Візажна справа» 
 Визначення типу обличчя. 
 Визначення кольоротипу 

обличчя. 
 Підбір форми брів за типом 

обличчя. 

Жовтень 
Листопад 
Грудень 

Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 

5 
Розробити електронний контент  
для організації освітнього процесу 
в умовах дистанційного навчання 

Жовтень  
Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 

6 

Розробити мультимедійні 
презентації потемні 
«Класифікація декоративної 
косметики» 
«Пластична організація обличчя» 
«Культура спілкування 
працівників сфери послуг» 

Протягом року 
Майстер виробничого 
навчання Богатир А. С 

 

 
 
 
 

Професія « Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» 

1 

Оновити інструкційно-
технологічні картки з теми 
«Обслуговування освітлення та 
освітлювальних щитків 

Грудень  
Майстер виробничого 

навчання  
Сєчин М.І 

 

2 
Виготовити діючий стенд з 
елементами автоматики та 
безконтактними вимикачами 

Лютий  
Майстер виробничого 

навчання  
Сєчин М.І 

 



3 
Придбати набори 
електромонтажного 
інструменту, виказувачі напруги 

Вересень 
Майстер виробничого 

навчання  
Сєчин М.І 

 

Кабінети загальноосвітньої підготовки 

1.  Систематизувати дидактичний 
матеріал 

вересень  Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

2.  Проводити роботу щодо 
оновлення дидактичних 
матеріалів  та поповнення 
тематичних  папок  з 
навчальних предметів 

протягом 
навчального року 

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

3.  Оновити інформаційний 
куточок «Підготовка учнів до 
ДПА та ЗНО» 

грудень  
січень  

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

4.  Придбати посібники та збірники 
для підготовки учнів до ЗНО 

лютий  

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

5.  Розробити  різнорівневі тестові 
завдання для поточного 
контролю 

протягом 
навчального року 

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

6.  Розробити презентації,підібрати 
відео фрагменти до уроків  

Квітень  Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

7.  Розробити електрони х  контент 
з навчальних предметів  

Квітень  Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В. 

 

8.  Проводити роботу щодо 
оновлення дидактичних 
матеріалів  та поповнення 
тематичних  папок  з 
навчальних предметів 

протягом 
навчального року 

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В.. 

 

9.  Оновити інформаційний 
куточок «Підготовка учнів до 
ДПА та ЗНО» 

грудень  
січень  

Викладачі  
Соболєва І.Ф., 
Даурцева М.В., 
Фоменко О.І, 
Татаренко Л.В.. 

 

 
 

 



Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростянець 
 

 Професія «Мулчр. Штукатур. Лицювальник-плиточник» 
 

1 Провести систематизацію робочих 
місць  для учнів 

Вересень  Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

 Оформити виставковий куточок 
«Сучасні матеріали для 
штукатурних  робіт» 

Жовтень  
 

Викладач 
Логвіненко В.І 

 

2 Придбати  ручний інструмент для 
виконання штукатурних робіт  
 

Жовтень Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

3 Оновити робоче місце майстра 
виробничого навчання  майстерні 
мулярів 

Листопад  Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

4 Придбати  сучасний  
інформаційний  куточок  у 
майстерню мулярів 

Листопад  
 

Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

5 Підготувати інформаційний 
електронний контент для  
дистанційного навчання  з 
професій «Муляр», «Штукатур»   

Листопад  
 
 

Викладач 
Логвіненко В.І., 
Дашутіна А.В 
 

 

6 Переоформити тематичні папки  
для виробничого навчання з 
професій: 
 «Штукатур» 
« Муляр» 

 
 
 

Грудень  
 

Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

7 Поновити зразки  мурувань 
 

Січень Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна А.В. 

 

8 Створити  відеотеку  показу 
технологічного процесу 
штукатурних  робіт 

Лютий  Викладач 
Логвіненко В.І., 
Дашутіна А.В 
 

 

9 Створити презентації до уроків 
виробничого та теоретичного 
навчання  

Березень Викладач 
Логвіненко В.І. 
 Дашутіна А.В 

 

10 Оформити теку «Охорона праці в 
галузі» 

Квітень  Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна  А.В. 

 

                
 
Професія «Газозварник . Електрозварник ручного зварювання» 
1 Придбати : 

- Електроди   
- Круги до електрорізальної 

машинки 

 
 

Вересень   
 

Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І. 

 

2 Провести систематизацію робочих 
місць  для учнів 

Вересень  Викладач 
Дашутіна А.В. 

 

3 Поповнити колекцію зразків  
металів для зварювання 

 

Жовтень Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І., 
 викладач 
Дашутіна А.В 

 

4 Поповнити   набір робочого 
інструменту для слюсарних робіт 

Жовтень  Ющенко А.І. 
 Дашутіна А.В 

 



5 Систематизувати дидактичний 
матеріал  для уроків спеціальної  
технології 

Жовтень   Викладач 
Дашутіна А.В. 

 

6 Підготувати інформаційний 
електронний контент для  
дистанційного навчання  з професії 
«Електрозварник ручного 
зварювання» , кваліфікація  ІІІ 
розряд 

Листопад Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І. 
 Викладач 
Дашутіна А.В 

 

7 Придбати  сучасний  інформаційний  
куточок  у  кабінет «Спеціальної 
технології» 

Листопад  
 

Викладач 
Дашутіна А.В. 

 

8 Розробити  інструкційно-
технологічні картки з професії 
«Електрозварник ручного  
зварювання», кваліфікація ІІ розряд 

 
 

Січень 
 

Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І.. 
 Дашутіна А.В 

 

9 Виготовити еталонні зразки 
зварювання відповідно до переліку 
навчально-виробничих робіт  з 
професії «Електрозварник ручного 
зварювання» , кваліфікація  ІІІ 
розряд 

Січень  Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І. 

 

10 Розробити технічне креслення  на 
виготовлення виробів зварювання 

Лютий  Майстер виробничого 
навчання  
Ющенко А.І. 
Викладач 
Логвіненко В.І. 
 

 

11 Оформити теку «Охорона праці в 
галузі» 

Квітень  Викладач 
Дашутіна  А.В. 

 

                                 Професія  « Кухар. Кондитер» 
1 
 

Оновити робоче місце майстра Вересень  Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л. 

 

2 Провести систематизацію робочих 
місць учнів  

Вересень  Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л. 

 

 Поновити теки  нормативно-правові 
документи з питань охорони праці 
та безпеки життєдіяльності 

Вересень  Викладачі  
Негода Л.М. 
Сасіна О.М. 
Запотушняк Л.Л. 

 

3 
 

Оновити дизайн столів для 
сервірування 

Грудень  Негода Л.М.  

4 Придбати сучасний інформаційний 
куточок  у кухню-лабораторію 

Жовтень  Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л. 

 

5 Оновити інформаційні стенди  в 
кабінеті «Харчових технологій», 
«Устаткування підприємств 
харчування» 

Жовтень 

Викладачі  
Негода Л.М. 
Сасіна О.М. 

 

6 Розробити   інструкційні картки  
для проведення практичний робіт з 
предмету «Облік, калькуляція і 
звітність»  

Листопад  

Викладач  
Негода Л.М. 
 

 



7 Підготувати інформаційний 
електронний контент для  
дистанційного навчання  з професії 
«Кухар.Кондитер» 

Листопад Майстри виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л., 
Мазна Ю.С. 
Конарєва А.Є. 
Негода Л.М. 
Сасіна О.М. 

 

8 Доповнити дидактизм матеріалом 
поурочно-тематичні папки з 
професії «Кондитер» , кваліфікація 
ІУ розряд грудень кваліфікація  

Грудень  

Майстри виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л., 
Мазна Ю.С. 

 

9 Сформувати тематичні теки з 
предмету «Санітарія  та гігієна 
виробництва» 

Грудень  
Викладач 
Сасіна О.М. 

 

10 Оновити дизайн столів для 
сервірування 

Грудень  Викладач 
Негода Л.М. 

 

 Придбати поворотний столик для 
оформлення тортів   

Січень  
Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк Л.Л. 

 

11 Оновити робочі місця учнів 
(придбати сучасні столи – 2 штуки) 

Березень  Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк  Л.Л. 

 

12 Придбати сучасні зразки посуду Квітень Майстер виробничого 
навчання  
Запотушняк  Л.Л. 

 

13 Оформити теку «Охорона праці в 
галузі» 

Квітень  Майстер виробничого 
навчання  
Дашутіна  А.В. 

 

                                Кабінети загальноосвітньої підготовки 
1. Поновити постійно діючі стенди 

Вересень 
Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б. 

 

2. Оформити стенди  в кабінеті історії 
« Наша держава Україна», 
«Українська революція» , «Шляхом 
незалежності» 

Вересень Викладач  
Морозова Г.М. 

 

3. Замінити  класну дошку на сучасну 
у кабінеті української мови 

Вересень Викладачі  
Кузуб П.В. 

 

4. Поновити теки  нормативно-правові 
документи з питань охорони праці 
та безпеки життєдіяльності 

Вересень  Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б., 
Кириленко Н.М.. 
Саввова І.О., 
Тертичний Є.О. 

 

5. Поновити  куточки 
«Підготовка учнів до ДПА та ЗНО»  

Жовтень   Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б. 
Кириленко Н.М.. 
Саввова І.О., 
Тертичний Є.О., 

 

6.  Підготувати збірку  завдань  для 
виконання практичної частини 
навчальної програми з предмету 
«Біологія і екологія» 

Жовтень  Викладач 
Сорока А.Ю. 

 

7. Роздрукувати діаграму 
"Розповсюдження елементів у 
природі" для індивідуального 
користування та роботи в групах 

Жовтень Викладач 
Тертичний Є.О. 

 



(кабінет хімії) 
8. Оформити куточки «На допомогу 

учням для підготовки домашніх 
завдань» 

Листопад Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б. 

 

9. Оформити тематичні папки з 
предметів: 

- Біологія і екологія ; 
- Хімія  
- Історія України; 
-  Географія; 

 
 

Жовтень 
 
 
 

Грудень 

Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Тертичний Є.О. 
Пустовіт О.М. 
 
Сорока А.Ю. 

 

10. Доповнити тематичні теки 
дидактичним матеріалом з 
предметів «Фізика», «Математика»,  

Березень Викладач 
Кириленко Н.М.. 

 

11. Оформити  стенди «Класифікація 
неорганічних і органічних 
речовин», «Карта хімічної 
промисловості України» 

Листопад Викладач 
Тертичний Є.О. 

 

12. Розробити електронний контент  з 
предметів загальноосвітньої 
підготовки  для організації 
освітнього процесу в умовах 
дистанційного навчання  

Лютий Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б., 
Кириленко Н.М.. 
Саввова І.О., 
Тертичний Є.О. 

 

13. Придбати посібники та збірники 
для підготовки учнів до ЗНО 

Лютий Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б., 
Кириленко Н.М.. 
Саввова І.О., 
Тертичний Є.О 

 

14. Розробити електронні варіанти  
тематичних тестових завдань  та 
розмістити їх на гугл-диски  

Березень Викладачі  
Сорока А.Ю. 
Слєдзевський Ю.Б., 
Кириленко Н.М.. 
Саввова І.О., 
Тертичний Є.О., 

 

 

Філія смт Велика Писарівка 

№ 
з/п 

Зміст заходів Термін 
виконання 

Відповідальні Відмітка про 
виконання 

 

Кабінет «Охорона праці» 

1 Продовжити роботу з розробки 
дидактичних матеріалів,  
електронних  посібників,   
мультимедійних презентацій,  
відеофільми;електронний посібник 
 з охорони праці 

Протягомнавч.року Викладачі 

 

протягом року 
Викладач  
Куткович О.М. 

 

2 Поповнити кабінет засобами 
захисту слуху 
 

протягом року 
Викладач  
Куткович О.М. 

 

Професія: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тракторист-
машиністсільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва(категорії «А1», «А2», 

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



1.  
Оформити стенд: «Класифікація 
сільськогосподарських машин»  

 
Січень 

Майстер виробничого 
навчання  
Ахтирченко І.В 

 

2.  

Придбати натуральні зразки 
робочих органі 
сільськогосподарських машин для 
основного і поверхневого обробітку 
грунту 

Протягом року 
Майстер виробничого 
навчання  
Ахтирченко І.В 

 

3.  

Придбати в кабінет навчальні 
посібники: 
-Експлуатація та ремонт 
сільськогосподарської техніки; 
 Безпека виробничих процесів у 
сільськогосподарському 
виробництві; 

Вересень  

Майстер виробничого 
навчання  
Ахтирченко І.В 
Майстер виробничого 
навчання  
Ахтирченко І.В 

 

4.  
Придбати технічний інструмент: 
Різьбонарізні інструменти, 
Плоскогубці, круглогубці. 

 
     Листопад 

 

Майстер виробничого 
навчання 
Краснокутський В.О 

 

5.  

Придбати вимірювальний 
інструмент: 
-мікрометр, нутроміри, 
транспортири. 

 
    Грудень 

 

Майстер виробничого 
навчання 
Краснокутський В.О 

 

6.  

Придбати матеріал для виконання 
завдання: 
-кругляк діаметром 10 мм 
-кругляк діаметром   8 мм 
-листове залізо, заклепки. 

 
 
    Жовтень 

 

Майстер виробничого 
навчання 
Краснокутський В.О 

 

7.  

Розробити індивідуальні завдання з 
тем: 

- розмічання металу 
- різання металу 
- рубання металу  
- обпилювання металу 

 
 

Грудень 
 

Січень 
 

Викладач 
Петровський М.І. 

 

8. 
Розробити завдання для 
підсумкової перевірки знань учнів. 

Березень 
 
 

Викладач 
Петровський М.І. 

 

9. 
Оновити стенд «Прилади і 
механізми, що впливають на 
безпеку руху» 

Березень 
 
 

Викладач 
Петровський М.І. 

 

10 
Систематизувати дидактичний 
матеріал з правил дорожнього руху 

Грудень 
 
 

Викладач 
Петровський М.І. 

 

11 
Оновити стенд «Медична аптечка» Січень 

 
Викладач 

Петровський М.І. 
 

 
Професія: «Кухар. Кондитер» 

 
 

1.  Придбати слайсер Протягом року  

Майстри 
виробничого 
навчання 
Мовчан С.В. 
Лобанова М.В. 
Куриленко К.С. 

 



2.  

Продовжити роботу по розробці і 
оформленнюдидактичнихматеріалів 
для уроківвиробничогонавчання: 
- інструкційно - технологічнікартки 
– технологічнісхеми; 
- опорно-логічнісхеми; 
- ілюстрованімалюнкистрав, 
в електронномувигляді 

Протягом року 
Майстри 
виробничого 
навчання 
Мовчан С.В. 
Лобанова М.В. 
Куриленко К.С. 

 

3.  

Придбати: 

-лотки металеві (4 шт.) 

- гусятницю 

- форми для випікання 

Протягом року Викладач 
Гладченкова А.В. 

 

4.  
Придбати  ніж-шкребок для масла; 

для чистки риби 

Травень 

 

 

Викладач 
Гладченкова А.В. 

 

5.  
Поновити столову білизну: 

серветки та скатертини з тканини 

Квітень  

 

 

Викладач 
Гладченкова А.В. 

 

6.  
Оформити теку з теми : 

«Приготування тортів» 
Протягом року 

Викладач 
Кальченко О.О. 

 

7.  
Оновити стенди: «Моя професія-

кухар» 

грудень 

 

Викладач 
Кальченко О.О. 

 

8.  Придбати тарілки для І страв Жовтень Викладач 
Кальченко О.О. 

 

 
Кабінети загальноосвітньої підготовки 

 

1.  
Придбати комплект учбових карт з 

історії України, всесвітньої 
історії та географії. 

протягом року Викладачі  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 

 

2.  

Розробити електронний контент  з 
предметів загальноосвітньої 
підготовки  для організації 
освітнього процесу в умовах 
дистанційного навчання 

протягом року Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В, 
Кобилко Н.О 

 

3.  
Створити термінологічний словник 
з географії в електронному вигляді 

 
протягом року 

Викладачі  
Гордієнко М.В 

 

4.  

Придбати посібники та збірники 
для підготовки учнів до ЗНО 

Лютий Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

5.  

Підготувати завдання для 
діагностичних контрольних робіт  
для учнів перших курсів. 

Вересень Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

6.  
Оформити стенд «Воєнна 
організація держави» 

Жовтннь Викладач 
Ахтирченко І.В 

 

7.   Придбати : джгут-турнікет  Викладач  



військовий, малу піхотну лопату Ахтирченко І.В 

8.  

Систематизувати  та проводити 
добірку дидактичного матеріалу 
для проведення самостійних робіт 
із таких тем: 

- Утворення часової форми 
PresentInd. 

- Розробкасамостійних робіт з 
теми 

- Утворення часової форми  
PastInd. 

 
 
 
 

Грудень 
 

Січень 
 

Викладач 
Гордієнко М.В 

 

9.  

Розробити завдання для 
підсумкової перевірки знань учнів. 

Листопад Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

10.  

Поновити кабінет новинками 
методичної та наукової літератури 

протягом року Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

11.  

Розширювати аудіо- та відео 
забезпечення предметів, 
мультимедійні презентації до 
уроків 

протягом року Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

12.  

Виготовляти роздатковий матеріал 
для самостійної роботи учнів 

протягом року Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

13.  
Поновлювати стенди «Вчись 
вчитися» та виставку додаткової 
літератури «Готуємося до уроків» 

Листопад Викладач 
Кобилко Н.О 

 

14.  

Розробити матеріали для 
проведення І етапу олімпіади з 
української мови, конкурсів П. 
Яцика, Т. Шевченка 

Жовтень Викладач 
Кобилко Н.О 

 

15.  
Поновити папку «Пам’ятки учням 
до виконання усних та письмових 
завдань з української мови» 

Жовтень Викладач 
Кобилко Н.О 

 

16.  

Оформити змінні стенди 
«Підготовка до ДПА та ЗНО»  
 

Листопад Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

17.  

Систематизувати і дібрати 
дидактичний матеріал для 
проведення міні опитувань з таких 
тем: 

- Електричний струм 
- Закони заломлення та 
відбивання світла 

 
 
 
 

Грудень 
 

Січень 

Викладач 
Мовчан А.В 

 



- Показникові рівняння 
- Куля.Сфера 

 

18.  
Підготувати завдання для 
семестрових контрольних робіт з 
математики, фізики та астрономії. 

Листопад Викладач 
Мовчан А.В 

 

19.  

Поповнити папку «Нормативні 
документи» 

протягом року Викладачі  
Мовчан А.В.,  
Волін В.І,  
Гордієнко М.В 
Кобилко Н.О 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В, 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

2. Створити раду з 
профорієнтаційної роботи, 
затвердити її склад наказом по 
закладу 

До 
26.09.2022 

Директор Горобець А.В., 
заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
 

 

3 Здійснити закріплення 
працівників навчального 
закладу за школами міста 

До 
24.10.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
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 
29.09.2022 

Директор Горобець А.В. 
Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
 

 

5 Затвердити плани спільної 
профорієнтаційної роботи зі 
школами міст Охтирка, 
Тростянець, смт. Велика 
Писарівка 

22.12.2022 Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

6 Провести інструктивно – 
методичну нараду за темою: 
«Сучасно презентуємо 
професії» 

До 
23.10.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
завідувач підрозділу 
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 допомоги 
класнимкерівникам випускних 
класів шкіл з проведення 
виховних годин, тематика яких 
має профорієнтаційну 
спрямованість 

Протягом 
року 

Профорієнтатори  

9 Провести анкетування  
учнів шкіл 

До 
23.12.2022 

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 
23.11.2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В. 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

12 Забезпечити розміщення 
рекламно-інформаційних 
матеріалі у пресі, на радіо та 
телебаченні, соц. мережах 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

13 Організувати роботу 
приймальної  комісії 

Березень-
серпень 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

14 Обладнати куточок 
профорієнтації 

Березень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

15 Обладнати кабінет приймальної 
комісії  

Березень Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

16 Підготувати і провести День 
відкритих дверей 

До 
25.04.2023 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
Завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

17 Організувати презентації 
професій 

Протягом 
року 

Майстри виробничого 
навчання 

 

18 Провести майстер-класи з 
професій «Кухар», «Перукар. 
Перукар-модельєр. Візажист», 
«Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва з ремонту та 
обладнання 
електроустаткування», 
«Електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування. Водій 
автотранспортних засобів 
(категорія «С») 

До 
25.05.2020 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
майстри виробничого 
навчання 

 

19 Публікувати матеріали 
профорієнтаційної роботи в 
засобах масової інформації 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  

 



Кальченко О.О. 
20 Провести анкетування 

роботодавців щодо дослідження 
підготовки випускників 
навчального закладу 

Січень  
2023 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
Старший майстер 
Ковбаса В.Г. 
 

 

21 Зібрати, обробити та внести 
інформацію до бази даних про 
вакансії робочих місць для 
випускників на підприємствах, 
організаціях, установах 

Протягом 
року 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С. 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О., 
Старший майстер 
Ковбаса В.Г. 

 

22 Провести ярмарок професій Квітень  
2022 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Центр зайнятості 

 

23 Провести тижні з професій та 
предметні тижні 

Згідно 
графіка 

Заступник директора з 
НВР Ніжнік О.С., 
Старший майстер 
Ковбаса В.Г., 
Майстри виробничого 
навчання 

 

24 Провести профорієнтаційні 
тренінги з випускниками 
закладів освіти міста та району 

Січень-
квітень 

2023 

Профорієнтатори  

25 Створити відеоролик 
«Віртуальна екскурсія по 
закладу» 

Грудень 
2022 

Заступник директора з 
НВихР Татаренко Л.В., 
завідувач підрозділу 
Кузуб П.В., 
завідувач філії  
Кальченко О.О. 

 

26 Розмістити відеоролик на 
сайтах закладів загальної 
середньої освіти 

Березень Профорієнтатори  

27 Розповсюджувати рекламні 
листівки серед населення у м. 
Охтирка, м. Тростянець, смт. 
Велика Писарівка 

Постійно Профорієнтатори  
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